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Witamy serdecznie słuchaczy na Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w I semestrze roku
akademickiego 2011/2012. Zapraszamy wszystkich do udziału w zajęciach na uniwersytecie.

Najbliższe terminy i ogłoszenia:

Najbliższe terminy i ogłoszenia:
*
*
*
*

07 września - spotkanie organizacyjne w sprawie projektu: Trzy razy kobieta
24 września - o godz. 11.00 spotkanie organizacyjne. w auli SUTW
01 października - o godz. 11.00 rozpoczęcia 8 roku akademickiego na SUTW
15 października - termin opłaty za I semestr w wys. 130 zł.

Kierownik SUTW – Teresa Ziegler
Rozpoczynamy 9 rok akademicki 2011/2012 na naszym Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Zapraszam do współpracy w tworzeniu uniwersytetu i pracach bieżących.
W sekretariacie można składać deklaracje uczestnictwa w zajęciach uniwersytetu, na rok akademicki 2011/2012.

Bardzo proszę przy wypełnianiu deklaracji o wpisywanie adresów, telefonów i danych osobowych (np.: pesel,
data urodzenia, stan cywilny, wykształcenie). Informacje te służą do celów statystycznych SUTW, a także do
kontaktów kierownictwa ze słuchaczami w razie potrzeby. Prosimy o przychylność i wyrozumiałość w
zbieraniu danych z deklaracji. Zapewniamy ochronę danych osobowych.

Uwaga: w każdym semestrze wydawane są Wieści, zawierające informacje z działalności naszego uniwersytetu oraz
twórczość słuchaczy. Na każdy miesiąc przygotowane są rozkłady zajęć na SUTW.
Proszę o dostarczanie materiałów do kroniki uniwersytetu, którą prowadzi Marta Obwojska.
Proszę osoby chętne o pomoc w dokumentowaniu działalności uniwersytetu: mogą to być informacje i refleksje o
naszych zajęciach oraz o imprezach miejskich, w których uczestniczyliście, również w czasie wakacji. Będzie to materiał
do następnych wydawnictw uniwersytetu.
Ogłoszenia bieżące przedstawiane są na tablicy SUTW, a także ustnie przed wykładem w soboty o godz. 11.00(prosimy
o uwagę - obecność obowiązkowa),
W każdą sobotę wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych słuchaczy i osób towarzyszących –zapraszajcie przyjaciół i
znajomych!

Mini kawiarenka czynna w środy od 14.30 do 17.00 dla wygody i integracji słuchaczy. Bardzo proszę
osoby korzystające o wyrozumiałość i dbanie o całość, w czasie prowadzenia tego miłego akcentu naszych
zajęć.
Biblioteka czynna jest w soboty od 10.00 do 11.00 oraz w środy w czasie przerw.
Dziękuję ofiarodawcom za książki, a także osobom, które wprowadzą ich ewidencję.

Kierownik SUTW: - Teresa Ziegler
Adres: 58-309 Wałbrzych ul. Malczewskiego 22,
E-mail: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl

Telefon: 74 840 20 07
strona: www.sudecki-utw.walbrzych.pl

Trzy razy kobieta – losy wałbrzyszanek -

to projekt planowany do realizacji w okresie roku akademickiego

2011/2012 na naszym uniwersytecie.
Kobiety z Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadząą wywiady z trzypokoleniowymi rodzinami
reprezentowanymi przez wałbrzyszanki (babcie, córki, wnuczki) aby poznaćć ich losy na tle historii miasta Wałbrzycha.
Projekt będzie
ę
trwał od września
śnia 2011 r. do czerwca 2012 r. Po przeprowadzeniu wywiadów, przygotowaniu
dokumentacji fotograficznej zdjęć
ęć starych i nowych, opracowana zostanie książka
książ
ążka i wernisażż fotografii. Robimy to po to,
aby jak najwięcej
ęcej osób młodych poznało losy ludzi tworzących
tworzą
powojenną
ą historięę miasta. Chcemy podkreślić
podkreś ć wielki
wpływ kobiet na to, co dzieje sięę w rodzinach i na wychowanie dzieci. Uczestnicy projektu – słuchaczki Sudeckiego UTW
będą
ę ą realizowaćć ten projekt. Utworząą grupy dwu – lub trzyosobowe i będą
ę ą przeprowadzać wywiady, przygotowywać
zdjęcia
ę
i pisaćć zarejestrowane na dyktafonach wspomnienia. Planowana jest grupa około 20 osób do tej części
częś zadania.
Nabór do projektu odbędzie
ę
sięę we wrześniu,
wrześś
teraz jużż informacja o projekcie została ogłoszona na spotkaniu z okazji
zakończenia
nia roku akademickiego. Chętne
ę
osoby spotkająą sięę w październiku
źździerniku i rozpocznąą warsztaty biograficzne,
fotograficzne, historyczne i techniczne – obsługa dyktafonu, skanera, przenoszenie obrazów i dźwięku
dź ę do komputera. Do
tego czasu ukażą się informacje o projekcie
jekcie na stronach internetowych WTO, Sudeckiego UTW oraz Urzędu
Urzę Miejskiego i
Starostwa Powiatowego w celu zebrania około 10 – 12 rodzinnych, kobiecych grup międzypokoleniowych
ędzypokoleniowych do opisania.
( powyższy
ższy tekst - to fragment opisu projektu)

W nawiązaniu do treści projektu o trzech pokoleniach kobiet w rodzinie,
rodzinie pozwoliłam sobie na
małą charakterystykę babci, córki i wnuczki
wnuczk , związanych na zawsze więzami krwi – które można porównać do

wiary, nadziei i miłości.
Babcia jest na ogół wierząca w Boga i ludzi, mimo bagażu doświadczeń, który niesie na swoich barkach.
Przeżyła wiele przemian, nie tylko polityczno-społecznych,
polityczno
i wciąż wierzy, że następne pokolenia zmienią ten

świat na lepszy. I zmieniają na bardziej wygodny, dostępny dla śmiałych i bogatych w wyobra
wyobr źnię. Wierzy, że
nie zmarnowała życia i może spokojnie odejść w swoim czasie, przekazując córce i wnuczce swoje mądrości

życiowe. Wierzy, że skorzystają z jej porad, a jeśli nie, to trudno, każdy uczy się na własnych błędach.
Córka ma nadzieję, że jej dziecko
ecko pójdzie w jej ślady i spełni jej marzenia o lepszym
lepsz
życiu.
Ma nadzieję, że zarówno rodzina,, jak i świat pomoże jej w realizacji wytyczonych celów.
celów Codziennie rano
wstając do pracy oczekuje dobrego dnia i celujących ocen w szkole swojego dziecka. Wieczorem podsumowuje
miniony dzień, jak nauczyła ją matka i chętnie korzysta z jej życzliwych rad.

Wnuczka jest samą miłością. Kocha wszystko i wszystkich bezinteresownie, nieświadoma kolców życia. Wie,
że jest kochana przez matkę i babcię i bezgranicznie im ufa. Kiedy zaczyna dorastać i czuje, że rosną jej
skrzydła, nie chce martwić się, jak babcia, pracować od rana do wieczora, jak jej mama. Marzy o życiu łatwym
i przyjemnym. Nie chce słuchać rad babci i matki, bo widzi świat pełen pokus i możliwości samorealizacji.
Podsumowując te krótkie rozważania mogę śmiało powiedzieć, że spotykamy
kamy w życiu kobiety o różnych
charakterach. Nie każda potrafi być aniołem, aniołkiem lub aniołeczkiem. Jednak do każdej z nich można
znaleźć odpowiedni klucz, którym otwiera się tajemniczy sezam bogaty w dobroć,
dobroć łagodność
ść i ufność.
Ogólnie mówiąc, epoka
poka posłusznych córek - przeminęła z wiatrem.

Teresa Wesołowicz

Szczęśliwego i atrakcyjnego roku akademickiego na naszej uczelni trzeciego wieku życzy:
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