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Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Czersku
Od października 2007 roku działa w Czersku Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Powstał on na wzór innych, od lat działających już w Polsce i świecie podobnych organizacji, których celem jest praktyczne wypełnianie potrzeby
i hasła „edukacji przez całe życie”.

W

iadomo, że ludzie mający już za
sobą aktywność zawodową, bardzo
często nie zaprzestają swej aktywności społecznej. Czasem wręcz przeciwnie, korzystając z większej ilości czasu wolnego angażują się w różnego rodzaju cenne
przedsięwzięcia, aby wspierać zarówno
społeczny, jak i cywilizacyjny rozwój. Coraz
częściej mają też oni świadomość wielkiej
wartości aktualnej, bo przecież ciągle się
rozwijającej przestrzeni wiedzy. Są nadal
bardzo ciekawi świata i tego wszystkiego, co
się w nim zmienia, a dzięki intelektualnej
aktywności dłużej mogą zachować dobrą formę i poczucie własnej społecznej wartości.
Mogą jednocześnie integrować się we
wspólnej nauce, w praktycznym działaniu,
w rekreacji i rozrywce.
Korzystając z doświadczeń innych, zgodnie
z wcześniej wyrażanymi intencjami i odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie,
udało się, i to dzięki zaangażowaniu samych przyszłych uczestników (szczególnie
Pani Jadwigi Główczak – Przewodniczącej
Zarządu Osiedla „Centrum”) powołać uniwersytet i wdrożyć pierwszy cykl zajęć.
Uroczysta inauguracja nastąpiła 23 października 2007 r. w Ośrodku Kultury
w Czersku, gdzie dzięki uprzejmości kierownictwa odbywa się większość wykładów.
Inauguracyjny wykład na temat „Działal-

ności naukowej wybitnego językoznawcy
rodem z Czerska - prof. Ludwika Zabrockiego w 100. rocznicę urodzin” wygłosił
Kazimierz Jaruszewski. Było uroczyste
odśpiewanie przez
chór „Lutnia” „Gaude Mater Polonia”
i oczywiście „Gaudeamus”, a wcześniej
msza św. w czerskim
kościele z okolicznościową homilią. Na
okres poprzedzający Święta Bożego
Narodzenia zaplanowano
immatrykulację wraz ze ślubowaniem słuchaczy
i wręczeniem indeksów. To spotkanie,
połączone oczywiście z opłatkiem
i świątecznymi życzeniami Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej odbyło się 18 grudnia.
Był też przy tej uroczystej okazji połączony tematycznie wykład Ks. Prałata H. Kotlengi na temat zwyczajów wigilijnych.
Przy skromnym poczęstunku śpiewano
także kolędy i wspólnie przeżywano piękny,
przedświąteczny czas.

Trzeba tu wspomnieć oczywiście o ponad
siedemdziesięciu uczestnikach zajęć, którzy z zapałem podjęli trud dalszej edukacji,
sami dobrowolnie ponosząc większość kosztów związanych z całym przedsięwzięciem.
Przewodnictwo organizacyjne i programowe sprawuje Rada Uniwersytetu wyłoniona spośród jej uczestników. W jej składzie
pracują Panie: Jadwiga Główczak (Kanclerz
Uniwersytetu), Urszula Biesek (skarbnik),
Bogumiła Muchowska (kronikarz), Halina
Czapiewska, Teresa Smyk, Krystyna Lorczak, Elżbieta Pobłocka-Paluszak, Bogumiła Milewska i Jolanta Nagórska (jako osoba
wspierająca), a także Panowie: Stanisław
Czapiewski, Werner Śpica i Jerzy Warczak.
W ciągu prawie trzymiesięcznej działalności uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku
ciekawych wykładów z różnych dziedzin
przygotowanych przez
świetnych profesjonalistów. Trzeba tu
także podkreślić, że
wszyscy wykładowcy
podejmują się przeprowadzenia
zajęć
na zasadach pełnego
wolontariatu i nie pobierają z tego tytułu
żadnego wynagrodzenia. Tym bardziej należą się im za to słowa
wdzięczności. Liczymy, że w przyszłości
nie zabraknie dobrej
woli i konsekwencji ani słuchaczom
pierwszego czerskiego
uniwersytetu ani wykładowcom, których
będziemy zapraszali do współpracy.

Wszyscy wykładowcy
podejmują się przeprowadzenia zajęć
na zasadach pełnego
wolontariatu i nie
pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Na koniec serdeczne podziękowania składam Pani Barbarze Kłodzińskiej z Chojnic
za wiele cennych rad i pomoc w tworzeniu
naszej uczelnianej inicjatywy.

Jan Gliszczyński

Z ostatniej chwili !

Co zatem oznacza to dla gminy ? Oczywiście wspomniane już wydatki, a także długą, medialną „promocję” służącą raczej podziałom,
irytacji i ironicznym uśmieszkom wielu osób spośród mieszkańców
oraz tych obserwujących nas z zewnątrz. Bez wątpienia stracimy na tym
wszyscy: najpierw ok. 30 – 40 tys. zł z budżetu gminy, bo taki będzie
szacunkowy koszt referendum, a poza tym stracimy też niewątpliwie
na wzajemnym zaufaniu i szacunku dla porządku, czystości i ładu oraz
przestrzegania prawa.

23 stycznia wpłynęło do Burmistrza Czerska pismo zawiadamiające
o zamiarze rozpisania referendum gminnego w sprawie „likwidacji Straży
Miejskiej”, podpisane przez 12 wnioskodawców – głównie radnych Klubu
„Porozumienie i Samorząd”. Tym samym wszczęta została procedura zakładająca między innymi zebranie w ciągu 60 dni około 1600 podpisów
osób popierających tę inicjatywę (tj. 10 % ogółu wyborców). Później, dla
ważności referendum niezbędne jest uczestniczenie w nim co najmniej
30% uprawnionych do głosowania (niemal 5 tys. osób), a to jak wykazują doświadczenia z wielu innych prób referendalnych, jest progiem
niezmiernie trudnym do osiągnięcia, natomiast poniesione koszty już się
nam jednak nie zwrócą.

Warto w tym miejscu zaapelować do wszystkich, którym zaproponowane
zostanie umieszczenie na liście poparcia i jej podpisanie, by czynili to
dopiero po głębokim zastanowieniu, i zgodnie z własnym sumieniem.
Można w tym miejscu zapytać: czy już dzisiaj wiadomo, że decyzja Rady
Miejskiej o powołaniu straży była błędna, jeśli nie sprawdziło się w jakimkolwiek zakresie jej funkcjonowania. Podpisując listę poparcia dla referendum trzeba mieć przeświadczenie, że Straż Miejska jest złem, które
należy zlikwidować zanim jeszcze faktycznie rozpoczęła działać. A przecież ma służyć… mieszkańcom.

Po co nam
referendum?

Jan Gliszczyński

