
GAUDEAMUS  IGITUR   W   XV  ROCZNICĘ  INAUGURACJI   I   ROKU   
AKADEMICKIEGO   W   RAWICKIM   UNIWERSYTECIE  TRZECIEGO  WIEKU

Dnia 16 lutego 2023 roku byliśmy świadkami wspaniałej uroczystości podsumowującej 15
lat działalności Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
W sali  widowiskowej  rawickiego  Domu  Kultury  zebrali  się  nie  tylko  sami  studenci  oraz  ich
wykładowcy,  ale  również  władze  samorządowe,  przedstawiciele  instytucji,  organizacji  i  firm,  z
którymi Uniwersytet współpracuje od lat.
Po przedstawieniu przez Panią Prezes Ewę Chorzępę historii, celów i zadań, jakie stawia przed sobą
Zarząd RUTW, nastąpiło wiele miłych i wzruszających chwil.
 Symbolicznymi  medalami  i  listami  gratulacyjnymi  wyróżniono  osoby,  które  studiują  od
samego początku, czyli od 15 lat. Do tego zaszczytnego grona należą Państwo: Czesława Adamiak,
Gabriela  Boryczka,  Lucyna  Budoj,  Wanda  Chuda,  Maria  Dubicka,  Bożena  Figielek,  Maria
Janowicz, Liliana Kajewska, Urszula Karpińska, Stanisław Kobusiński, Henryk Krawczyk, Jadwiga
Kulik,  Irena  Kwiecińska,  Krystyna  Łabiak,  Maria  Maćkowiak,  Urszula  Matysiak,  Bernadeta
Musielak,  Maria Nawrocka, Anna Nowak, Teresa Pacholczyk, Łucja Pawlak, Eugenia Pieprzyk,
Mirosława Rydzoń,  Halina  Sucholińska,  Monika  Szymańska,  Danuta  Wojciechowska,  Krystyna
Wyrzykiewicz, Lucylia Wysocka, Zdzisław Ziarczyk, Grażyna Żyto. 
Statuetki wolontariatu i dyplomy ze słowami wdzięczności wręczono:
-  aktywnym  działaczom  RUTW,  pracującym  w  wolontariacie  nieprzerwanie  od  początku  jego
istnienia. Otrzymali je: Mirosława Rydzoń, Katarzyna Chromicz, Danuta Wojciechowska, Stanisław
Kobusiński,
- wykładowcom, specjalistom, prowadzącym zajęcia  w sekcjach i klubach, organizatorom spotkań,
wyjazdów  turystycznych,  inicjatorom  włączania  Seniorów  do  różnych  projektów:  mgr  Marcin
Cieśla, mgr Beata Wojciechowska reprezentująca wykładowców WSCKZiU, mgr Marta Hamielec.
Przyznano  również  wyróżnienia  dla  mgr  Urszuli  Maćkowiak,  mgr  Anny  Noga,  mgr  Joanny
Bukowskiej  i  prof. dr  hab.  inż.  Stanisława  Legutko,  którzy  byli  nieobecni  podczas  gali
jubileuszowej.

Za  wieloletnią  pomoc  w tworzeniu  RUTW i  zaangażowanie  w jego  rozwój  prof.  Piotr
Nowak został wyróżniony przez władze Uniwersytetu honorową Statuetką Niedźwiedzia za Zasługi
dla  Gminy  Rawicz.  Otrzymał  ją  z  rąk  Pana  Marka  Przybylskiego  -  Przewodniczącego  Rady
Miejskiej.
Zaproszeni goście przekazali życzenia, zapewnienia dalszego wsparcia i  współpracy z  RUTW. Za
wszystkie dowody uznania i sympatii Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania. 

W programie  uroczystej  gali  jubileuszowej  znalazły się  także artystyczne  niespodzianki:
pod opieką Pani Kamili Rzepiela-Drgas wystąpiły dwie grupy mażoretek z sekcji Domu Kultury
oraz soliści z Uczniowskiego Klubu ARTIS z Góry Śląskiej. Goście wysłuchali koncertu przebojów
muzycznych  z  lat  80.  w  wykonaniu  Pani  Magdaleny  Zamoroki,  Ponadto  obejrzeli  prezentację
multimedialną  dokumentującą  minione  5  lat  działalności  RUTW,  przygotowaną  przez  Pana
Stanisława Kobusińskiego. Pokaz fotografii „pozwolił przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile”. O
działalności i historii RUTW zaświadczyła wystawa dorobku artystycznego Słuchaczy, prezentacja
kronik RUTW, zdjęć uczestników sekcji i klubów, zdjęć ze spotkań integracyjnych, wycieczek. Z
okazji jubileuszu został także wydany okolicznościowy folder (biuletyn nr 3 RUTW). 

Od  lutego  2008  roku  swoją  aktywność  w  RUTW zaznaczyło  około  700  mieszkańców
Powiatu Rawickiego. W roku akademickim 2022/2023 zarejestrowano 214 członków, w tym 30
osób w oddziale zamiejscowym jutrosińsko-pakosławskim. Działalność stowarzyszenia opiera się
na  funkcjonowaniu  kilkunastu  sekcji  i  klubów  tematycznych,  organizacji  comiesięcznych
wykładów  plenarnych  z  udziałem  zaproszonych  gości  –  ekspertów  reprezentujących  różne
dziedziny  nauki,  organizacji  spotkań  edukacyjnych,  kulturalnych,  rekreacyjnych,  ponadto
wycieczek  krajoznawczych  i  wyjazdów  integracyjnych.  Seniorzy  uczestniczą  w  lokalnych
wydarzeniach kulturalnych, sportowych oraz uroczystościach państwowych. Utrzymują partnerskie



relacje z  innymi uniwersytetami trzeciego wieku:   w Lesznie,  Górze,  Wąsoszu,  Uniwersytetem
Drugiego Wieku w Miejskiej Górce. Angażują się w akcje społeczne, pomocowe i wolontariackie.

Działacze  RUTW  to  przede  wszystkim  wolontariusze  poświęcający  swój  czas  dla
stworzenia  Seniorom  odpowiednich  warunków  i  możliwości  doskonalenia,  rozwijania
zainteresowań, zdobywania wiedzy, nauki języków obcych, poznawania nowych technologii,
dbania  o  kondycję  psychofizyczną  i  aktywność  społeczną,  podróżowania.  Wspominając
wszystkie  osoby  oddane  Rawickiemu  Uniwersytetowi  Trzeciego  Wieku:  działaczy,
samorządowców,  sponsorów,  kierowników,  komendantów  służb  mundurowych,  prezesów,
dyrektorów współpracujących instytucji  oraz  placówek oświatowych,  ludzi  nauki  i  sztuki,
wolontariuszy,  wyrażamy  słowa  ogromnej  wdzięczności.  Dziękujemy  za  dotychczas
okazywane wsparcie. 

STUDENTEM  RAWICKIEGO UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU  MOŻE
ZOSTAĆ  KAŻDY  MIESZKANIEC  POWIATU RAWICKIEGO,  KTÓRY  UKOŃCZYŁ

50.   ROK  ŻYCIA. ZAPRASZAMY!


