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Rusza Uniwersytet Wieku Trzeciego
„Trzeba bardzo szybko biec do przodu, aby pozostać w tym samym miejscu" - ta
popularna i wyjątkowo dziś aktualna opinia wygłoszona przez Królową w „Alicji w
Krainie Czarów” przyświeca inicjatorom zorganizowania w Zgorzelcu „Uniwersytetu
Wieku Trzeciego”.
Merytoryczną i organizacyjną stroną przedsięwzięcia zajmie się Stowarzyszenie
„Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Zgorzelcu. Zarejestrowano go 4 stycznia a sąd rejestrowy przyjął
statut bez poprawek, co z dumą podkreślają inicjatorzy. Pomysł zrodził się cztery lata temu. Pomysłodawcom, do
których należy Elżbieta Derecka, niegdyś sekretarz miasta, brakowało lidera. Szukali kogoś o silnej osobowości, wręcz
„lodołamacza”. Wybór padł na pedagoga Annę Śliwińską, osobę znaną w środowisku zgorzeleckim ze
społecznikowskich pasji. Przekonali ją do swojego pomysłu i powierzyli funkcję prezesa. Pozostałe „działki” podzielili
według swoich cech i umiejętności. Elżbieta Derecka została sekretarzem i zajęła się prawną stroną przedsięwzięcia.
Bronisław Ziobro jest flogistykiem a Jolanta Rybotycka to fachowiec od zarządzania oświatą. Opracowuje szczegóły
dotyczące działalności, wytycza kierunki działań. Władysława Kłaczyńska to oaza spokoju i doświadczenia, która
zakładała i prowadziła koło diabetyków. Halina Komicz jest skarbnikiem a Maria Herzog to niekwestionowany
autorytet komputerowy.
Dać szansę wyboru
Trwają zabiegi rządowe o wyrównanie i podwyższenie wieku emerytalnego. Tymczasem rośnie ilość osób nieczynnych
zawodowo, mających coraz mniej lat. Kiedyś problem dotyczył mających ludzi powyżej sześćdziesiątego roku życia
(tzw. 60+). Teraz kłopoty ze znalezieniem pracy mają pięćdziesięciolatkowie. Celem stowarzyszenia jest m. in.
aktywizowanie tych spośród nich, którzy dalej chcą pracować. Pomóc im ma edukowanie i aktualizacja wiedzy. Anna
Śliwińska uważa ponadto, że „bycie na bieżąco” pomoże osobom starszym utrzymać kontakt z rodziną, zwłaszcza
z najmłodszym pokoleniem. Uczestnicy zajęć uniwersytetu sami zdecydują, jak tę wiedzę wykorzystają. - Wiek
senioralny to nasze osobiste i społeczne wyzwanie. Walczymy ze stereotypem, że babcia to jedynie opiekunka do
dzieci. Jeśli już to wykwalifikowana, której wnuk nie zaskoczy obsługą komputera. Może się też niedługo okazać, że
pani lub pan po sześćdziesiątce będzie pilnie poszukiwanym pracownikiem. W cenie będzie jego życiowe i zawodowe
doświadczenie - mówią członkowie zarządu. Należy przy tym wspomnieć iż tematyka zajęć edukacyjnych będzie
zależeć od zainteresowań oraz zgłaszanych propozycji słuchaczy i obejmować będą różne obszary życia człowieka na
emeryturze.
Chętnych jest coraz więcej
- Nasz sukces możliwy był dzięki temu, że na czele naszego miasta stoi osoba młoda, lecz rozumiejąca problemy
starszych - tak o burmistrzu Zgorzelca Rafale Groniczu mówi prezes Anna Śliwińska. Dzięki niemu uniwersytet
dysponuje lokalem przy ul. Mickiewicza po Urzędzie Pracy. Stowarzyszenie wystosowało list intencyjny, który
pozwolił nawiązać kontakty z Uniwersytetem Wrocławskim, Krakowskim i Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych deklaruje wiele miejscowych instytucji. Głównie są to oczywiście szkoły,
Muzeum Łużyckie i MDK. Uczestniczenie w zajęciach zdeklarowało już 53 osoby. Wiadomo, że przygotowaniom
przygląda się duża grupa zainteresowanych. No i transgraniczność w nazwie zobowiązuje, więc istnieją kontakty z
Niemcami z Görlitz i Marienthal koło Ostritz. Goście będą uczestniczyć w otwarciu uniwersytetu, co ma nastąpić 31
marca w zgorzeleckim Miejskim Domu Kultury. Pierwsza część odbędzie się na parterze w sali konferencyjnej. Druga,
dostępna tylko dla słuchaczy uczelni, nastąpi w sali kinowej. Sesja będzie poświęcona tematycznie ludziom starszym.
Wykłady prowadzone będą przez wybitnych fachowców. Wstęp jest wolny. Uroczystość będzie wpisana w obchody
rozpoczynającego się kolejnego Międzynarodowego Dnia Inwalidy, którego hasłem przewodnim jest „Życie bez bólu”.
Od września - pełną parą
Jak wygląda finansowanie stowarzyszenia? Obecnie zasadnicza część pochodzi z wpisowego, oraz składek
członkowskich. Wysokość tych kwot wkrótce będzie znana. Określi je walne zebranie członków. Wiadomo też, że
wsparcia finansowego udzieli samorząd miejski. Dzięki temu, że jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, są duże
szanse na pozyskanie funduszy zewnętrznych, w tym europejskich. Po oficjalnym rozpoczęciu działalności będą brali
udział w Dolnośląskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Najbliższe miesiące to będzie swoisty okres
rozruchowy a od września prace ruszą pełna parą. Zajęcia będą się odbywały na terenie całego miasta. Zajęcia z obsługi
komputera oraz programów informatycznych będą się odbywały w bibliotece pedagogicznej. W sali kinowej spektakle
filmowe oraz dyskusje nad nimi a w bibliotece miejskiej - spotkania z autorami książek.
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