
GAUDEAMUS  IGITUR – 2016 

 

4 października 2016 sala teatralna ŚOK wypełniła się  bo brzegi. 

Wszyscy spragnieni zdobywania wiedzy i wszelkiej innej aktywności przybyli, aby, po                           

3 miesiącach wakacyjnej „laby”, zainaugurować nowy rok akademicki.  

Oczywiście, na Tak ważnej uroczystości, nie mogło zabraknąć wielu miłych gości: 

samorządowców z panią Beatą Moskal-Słaniewską - Prezydent Świdnicy, przedstawicieli 

Starostwa Powiatowego, zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji, w tym z sąsiednich 

uniwersytetów trzeciego  wieku.  

Uroczystość, prowadzona przez Halinę Dydycz – Członka Zarządu,  rozpoczęła się                     

o odśpiewania starej pieśni studenckiej: „Gaudeamus igitur”. 

W części oficjalnej były przemówienie Prezesa, wystąpienia Gości i oczywiście – 

wykład, który pod tytułem „Czy nuda musi być nudna?” wygłosił Zdzisław Grześkowiak. 

Najważniejszy punktem było jednak złożenie ślubowania przez 13 nowo przyjętych 

członków i uroczyste wręczenie im legitymacji studenckich.  

Część artystyczną, tradycyjnie już, przegotowała grupa teatralna UTWorki. Zespół 

pod kierunkiem Teresy Cory zaprezentował program pt..”Magia czasu czy ekranu? –                        

lata 60-te”. Widzowie mogli odbyć sentymentalna podróż w czasie, przypomnieć sobie to, 

co na wówczas cieszyło, i jak to było pokazane, wzmacniało relacje międzysąsiedzkie. 

Mogliśmy więc zobaczyć „Gąskę Balbinkę”, prognozę pogody „Wicherka”, „Zrób to sam” 

Adama Słodowego, Skecz z Kabaretu Dudek, dziennik Telewizyjne z relacjami na żywo                             

z tzw. Terenu, no i  na koniec zaśpiewały nam Filipinki. Cały program zapowiadały 

najlepsze wówczas prezenterki: Krystyna Loska i Edyta Wojtczak. Oczywiście, we 

wszystkie te role świetnie wcielili się członkowie zespołu teatralnego. Ja chciałbym 

wyróżnić, mamy nadzieję, nowy, trwały nabytek UTWorków, a mianowicie Mariana 

Wilczyńskiego. Mocny głos, ekspresja, gra mimiką i ciałem, to mocne strony Mariana w rej 

dużej przecież roli i świetny prognostyk na przyszłość. 

Słowa uznania, już wyrażone na scenie, należą się Tadeuszowi Majewskiemu za 

przygotowanie rekwizytów. Szkoda, że nie ma zdjęć z tej części inauguracji. Ale trudno, 

będziemy to mieć w swojej dobrej pamięci. 

Kończąc tę krótką relację, pragnę serdecznie, jeszcze raz, podziękować Krysi Lasek, 

całemu Zarządowi, którzy przygotowali od strony organizacyjnej tę inaugurację. Dzięki 

temu ja, wyjątkowo w tym roku” mogłem podziwiać i wypoczywać  kolebkę kultury na 

południu Europy, a potem spełnić swoje marzenie i odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 

Oczywiście Zarząd i cały Uniwersytet, w tych świętych miejscach, zawsze byli w mojej 

pamięci modlitewnej.  

Życzę wszystkim, aby  ten nowy rok akademicki, był  kolejnym, wspaniałym czasem 

zdobywania wiedzy, odkrywania i rozwijania talentów, pokonywania siebie, ciekawych 

spotkań. Cytowany w przemówieniu Apolinary Despinoix  mówił, że „Mądrzy ciągle się 

uczą, głupcy zwykle wszystko umieją”.  

Wyruszmy więc, na kolejny rok, w tę fascynującą drogę.! Przed nami wciąż nowe lądy do  

odkrywania 


