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Tegoroczne "Gaudeamus" otworzyło dziewiątą już inaugurację roku akademickiego 

(jak ten czas leci!). Przyznam, że jest mi trochę niezręcznie opisywać to doniosłe wydarzenie, 

gdyż będąc Prezesem  Świdnickiego UTW, bądź co bądź, muszę się trochę chwalić. Ale  tak 

naprawdę, to  mam świadomość, że tak świetnie przygotowana impreza to przede wszystkim 

praca i zasługa wielu ludzi.  

Ale od początku.  

W dniu 8 października sala teatralna ŚOK wypełniła się po brzegi. Już w foyer zaczął 

się udzielać świąteczny, podniosły nastrój. Sprzyjał temu m.in. piękny wystrój.  

O randze tego spotkania świadczy obecność wielu gości specjalnych, a zaszczycili nas 

m.in.: Prezydent  Świdnicy – Pani Beata Moskal Słaniewska, Starosta Świdnicki – Pan 

Zygmunt Worsa, przedstawiciele parlamentarzystów, delegacje z zaprzyjaźnionych UTW.  

Spotkanie poprowadziła, debiutująca w tej roli, Członek Zarządu – Halina Dydycz, 

która na początku, jak obyczaj każe, zaprosiła wszystkich do odśpiewania tradycyjnej pieśni 

studenckiej „Gaudeamus igitur”.  

W tym miejscu z satysfakcją muszę przyznać, że z racji funkcji bywam na wielu tego 

typu uroczystościach, ale nigdzie, naprawdę nigdzie Gaudeamus nie  brzmi tak 

doniośle i tak pięknie, jak w Świdnickim UTW.  

Następnie prowadząca powitała serdecznie wszystkich zaproszonych, a szczególnie 

gorąco tych, którzy w czasie uroczystości mieli złożyć ślubowanie i otrzymać legitymacje 

studenckie.  

Ja jako  Prezes Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, również  debiutowałem 

w roli gospodarza tej uroczystości. W swoim przemówieniu podzieliłem się naprawdę dużymi 

dokonaniami Uniwersytetu, zarysowałem plany na najbliższą przyszłość, ale i uczciwie 

powiedziałem o niektórych naszych problemach i o tym, co jeszcze trzeba dopracować. 

Mocno wyeksponowałem niezwykłą wartość  ŚUTW dla seniorów świdnickich i jego wysoką 

markę w Świdnicy,  Powiecie i w regionie. Ważne dla mnie  było podkreślenie szczególnego 

rodzaju więzi i relacji jakie są w naszym Uniwersytecie, tego, że coraz bardziej staje się on 

wspólnotą, połączonych wspólnymi pasjami  ludzi, a nie tylko dużą grupą formalnych 

słuchaczy. 

Bardzo serdecznie dziękuję za ciepłe przyjęcie i wiele dowodów  wysokiej (chociaż 

pewnie niezasłużonej) oceny mojego wystąpienia.  

Następnie na scenę wyszli kandydaci na członków ŚUTW. Bez przesadnej skromności 

powiem, że pomysł organizacyjny tego punktu był naprawdę świetny. Odebranie ślubowania   

i wręczenie legitymacji aż 32 osobom przebiegło sprawnie i co najważniejsze, nic nie tracąc 

na swym podniosłym charakterze.  

Nie mogło zabraknąć wielu kwiatów i wielu serdecznych słów życzeń i gratulacji                    

od zaproszonych Gości, tych obecnych, ale i, jak się okazało, również nieobecnych. Z ekranu 

przemówiła bowiem do nas dr Walentyna Wnuk – przyjaciółka naszego, i nie tylko, 

Uniwersytetu, która miała wygłosić wykład inauguracyjny, ale z bardzo ważnych względów 

okazało się to niemożliwe.  

Tradycją i stałym punktem inauguracji jest wykład inauguracyjny, który  w tym roku 

wygłosił Pan Zdzisław Grześkowiak. Tytuł wykładu  brzmiał: „Czy żyjemy na najlepszym                     

z możliwych  światów?”.  



Jak powiedziałem  w  podziękowaniu po wykładzie, pan Zdzisław Grześkowiak jest 

człowiekiem nie tylko rozległej i gruntownej  wiedzy, ale i człowiekiem wielkiej  kultury 

słowa, jest tym mówcą, który o ważnych, czasem wręcz trudnych rzeczach, potrafi mówić  

zarazem i prosto, i pięknie.  

W części artystycznej, chyba już również tradycyjnie wystąpiła grupa teatralna 

UTWorki, prowadzona przez Teresę Corę  i  zaprezentowała nam spektakl pt. „Pamiętam, 

jakby to było wczoraj…”. Dodać trzeba, że Teresa nie tylko ten program wyreżyserowała, ale 

i sama w nim wystąpiła i pięknym  tekstem, niczym klamrą spięła całość.  

Zobaczyliśmy kilka scenek z różnych etapów życia, które, jak się okazało, mogły być 

scenkami z życia każdego  z nas.  Aktorzy robili z nami co chcieli. Raz bawili nas wywołując 

szczery śmiech, by za moment wprowadzić nas w stan głębokiej zadumy.  Nie dziwne więc, 

że oklaskom nie było końca.  

Ostatni punkt uroczystości był bardzo smaczny, a mianowicie sympatyczne  rozmowy 

przy kawie i ciastku. Przy okazji  można było zobaczyć wystawę fotografii pt. „Świdnica – 

moje miasto” wykonanych przez naszych słuchaczy - uczestników warsztatów 

fotograficznych. 

 

Kończąc tę relację, pragnę z głębi serca podziękować tym wszystkim, którzy swoją 

pracą przyczynili  się do organizacji tej pięknej uroczystości. Dziękuję  członkom Zarządu, ale 

kłaniam się  przede wszystkim   naprawdę wielu osobom, które pozytywnie odpowiedziały  na 

nasze zaproszenie do działania na każdym etapie realizacyjnym. Czujcie się, proszę, wszyscy 

wyróżnieni i docenieni – wszyscy razem i każdy z osobna.  

 Szczególnie gorące słowa podziękowania kieruje do Teresy Cory i całej grypy 

teatralnej. Jako Prezes dziękuję Wam za Waszą jakość, za Wasz rozwój, za wiele godzin 

pracy, a jako ten, który miał przyjemność Was oglądać, dziękuję za piękne chwile i cudowne 

wzruszenia, jakie we mnie i w nas wszystkich wywoływaliście.  

Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania wszystkim za tak liczną frekwencję oraz 

tym, którzy  w jakikolwiek sposób przyczynili się  do organizacji i uświetnienia tej 

uroczystości. To dzięki Wam można śmiało powiedzieć, że była to  naprawdę piękna 

uroczystość. 
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