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UROCZYSTE
ZAKO¡CZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

To by∏ niezwykle aktywny rok dla studentów Uni-
wersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku. 3 lipca br.
odby∏o si´ uroczyste zakoƒczenie roku akademickiego,
podsumowujàce ca∏orocznà prac´.

Studenci ucz´szczali w tym roku na lektoraty z j´-
zyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpaƒ-
skiego. Dzia∏a∏y sekcje: obs∏ugi komputera, literacka,
plastyczna, wolontariacka, bryd˝owa, gimnastyczna -
gimnastyka na sali i w basenie, rowerowa, nordic- wal-
king i zumby.

W tym roku akademickim wyró˝niç nale˝y prace
sekcji literackiej pod kierunkiem Klary Drobniewskiej
- Sekretarza Rady Programowej UdA. Dzi´ki ciekawym
inicjatywom szefowej sekcji oraz wsparciu Dyrektor
Biblioteki Miejskiej Marioli Ró˝aƒskiej, odby∏o si´
wiele interesujàcych spotkaƒ i wieczorów literackich
z twórcami zwiàzanymi z Ciechocinkiem i jego okoli-
cami. Druga wyró˝niajàca si´ sekcja to sekcja plastyczna
pod artystycznym okiem Joanny ˚elazkiewicz - nauczy-
cielki i artysty plastyka. W tym roku trzy studentki na-
le˝àce do tej sekcji (Maria Czerwiƒska, Aleksandra
Lewandowska i Julitta Iwaszkiewicz-Szonert) wystawi-
∏y swoje prace w Toruniu, w konkursie „Kolorowy
Trzeci Wiek„ organizowanym przez Toruƒski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Z kolei 2 lipca br. otwarta zo-
sta∏a wystawa pod tym samym tytu∏em w Miejskim
Centrum Kultury, w której prace zaprezentowa∏o wi´-
cej s∏uchaczek UdA. Na wystawie znalaz∏y si´ tak˝e
prace dzieci ze Êwietlicy socjoterapeutycznej przy
MOPS, Êwietlicy Promyk i Szko∏y Podstawowej nr 1
w Ciechocinku, które bra∏y udzia∏ w og∏oszonym przez
UdA konkursie „Pomagam z pasjà”.

Chlubà naszego uniwersytetu jest sekcja wolonta-
riacka. Szefuje jej Gra˝yna Miko∏ajczyk, która zarazi-
∏a do tej trudnej pracy wielu s∏uchaczy, a tak˝e m∏o-
dych ludzi. Wolontariusze pracowali przez ca∏y rok,
anga˝ujàc si´ w wiele akcji, m.in.: organizacj´ loterii
na rzecz chorego Kubusia, w∏àczenie si´ w akcj´ Âwià-
tecznej Paczki, udzia∏ w profesjonalnie przeprowa-
dzonym kursie „Pierwszej pomocy” zakoƒczonej testem
i certyfikatem czy akcj´ pomocy chorej Amelce. Cz∏on-
kowie tej sekcji wspomagali tez osoby chore, niepe∏no-
sprawne.

W roku akademickim 2012/2013 s∏uchacze uczes-
tniczyli w wycieczkach z cyklu: „Poznaj swojà najbli˝szà
okolic´ „ (W∏oc∏awek, Bydgoszcz, Ostromecko i Nie-
szawa), byli w Teatrze im. Wilama Horzycy na „Klarze”
i „Koncercie ˝yczeƒ” oraz w Operze Nova na „Baro-
nie Cygaƒskim”. Odbywa∏y si´ spotkania przy grillu
czy z okazji Andrzejek i Dnia Kobiet. Z kolei we wrzeÊ-
niu br. studenci UdA, w ramach wspó∏pracy z Uniwer-
sytetem Trzeciego Wieku przy WSG z Bydgoszczy, jadà
na wycieczk´ objazdowà po Hiszpanii.

Podczas uroczystej gali zakoƒczenia roku wyró˝-
nieni zostali s∏uchacze: Ma∏gorzata Rostkowska za za-
anga˝owanie w prace na rzecz innych w ramach wo-
lontariatu, wolontariuszki: Iwona Kaczyƒska oraz
Ma∏gorzata Naguszewska za prace z dzieçmi, Leonarda
Grugel - wolontariuszka bezp∏atnie udzielajàca kore-
petycji dzieciom z j´zyka niemieckiego, Joanna Drozd-
Wietecha - wolontariuszka, która pracuje z dzieçmi
w Êwietlicach, Gra˝yna Miko∏ajczyk - szefowa sekcji
wolontariackiej za ca∏okszta∏t pracy tej sekcji, Iwona

Jedna z najstarszych studentek UdA Stanis∏awa Jasiƒska zaprezen-
towa∏a swe prace na wystawie w Miejskim Centrum Kultury
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