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Rok akademicki 2021/2022

  

  

  

  

W imieniu własnym i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży 

  

dziękuje p. Mirosławowi Juraszkowi Staroście Powiatu Chodzieskiego 

  

za nominacje do konkursu

  

„VIVA Wielkopolski Senior edycja 2022 Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze”. 

  

Wyróżnienie, które odebrałam na Targach VIVA w Poznaniu jest motywacją

  

 do dalszej efektywnej pracy na rzecz całego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  

 Z podziękowaniem 

  

Jadwiga Należyty
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  Zdjęcia z tego wydarzenia w galerii 2021/2022    Administrator: M. Andrzejczak 05.10.2022r
 

  

  

  

  

  

  

  

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021rok 

  

oraz zakończenie roku akademickiego 2021/2022

  

  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży
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W środę 22 czerwca 2022roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021
połączone z zakończeniem roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży.
Prezes Jadwiga Należyty przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe, plan działania
na rok 2022 omówiła v-ce prezes Maria Andrzejczak, plany wyjazdów przedstawiła  v-ce prezes
Henryka Sumorek-Zalwert. Po uzyskaniu absolutorium Zarządu , przewodniczący zebrania kol.
Jerzy Solarczyk podziękował całemu zarządowi wręczając miły upominek.

  

  

Na zebraniu obecni byli zaproszeni goście- członkowie wspierający nasze stowarzyszenie w
osobach: p. Mirosława Juraszka Starosty Powiatu Chodzieskiego, p. Jacka Gursza –Burmistrza
Miasta oraz p. Ewę Kubiś-v-ce Wójta Gminy Chodzież. Stowarzyszenie nasze liczy już ponad
180 słuchaczy i niewątpliwie dodaje blasku działalności społecznej w Chodzieży. Miejsce
spotkania to urokliwe Laskowo, odkryte dzięki p. Beacie Spychalskiej- prowadzącej nasz zespół
wokalny UNIWEREK, który uświetnił swoim występem naszą wspaniałą zabawę.

  

  

A teraz przed nami zasłużone wakacje.

  

  

Jadwiga Należyty

  

Administrator: M. Andrzejczak 27.06.2022r.
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Wykład 6 IV 2022

  

  

Tego dnia gościliśmy  pana Mariusza Łabędzkiego specjalistę od chorób wewnętrznych. Pełni
on funkcję zastępcy ordynatora oddziału pulmunologicznego Szpitala Chorób Płuc W
Chodzieży. Wykład dotyczył koronowirusa: "Pandemia wczoraj i dziś". Pierwsze przypadki
pojawiły się w 2019 roku w Chinach. Epidemia szybko przerodziła się w pandemię. Do Polski
dotarła na początku 2020 roku. Do tej pory odnotowano na świecie prawie 500 mln zakażeń i 6
mln 170 tyś. zgonów. Na początku pandemii walczono z nią poprzez zachowywanie dystansu
między ludźmi, noszenie maseczek i dokładne mycie rąk. Wielkie "światło w tunelu" pojawiło się
w chwili wynalezienia szczepionki. Polska niestety należy do krajów z najniższą liczbą
zaszczepień (60% dwie dawki i tylko 33% trzy dawki). Po wystąpieniu pana doktora głos zabrała
jego małżonka p. Dorota Łabędzka. Obejrzeliśmy krótki film o roli robotów (w przyszłości) w
opiece nad osobami starszymi. Po projekcji wypełniliśmy ankietę dotyczącą tej kwestii. Badanie
te prowadzone są przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

  

Bogusław Matraszek

  

Administrator: M. Andrzejczak
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Wykład z dnia 18.05.2022r.”Bałtyk dziwne morze”

  

  

Dr inż. Jacek Cieściński z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wygłosił ciekawy wykład o
Bałtyku

  

Bałtyk najmłodsze i niestety najbardziej zanieczyszczone morze świata jest morzem płytkim.
Największa jego głębokość to 495m (Głębia Landsort, Głębia Gdańska – 118m), a średnia
głębokość to to tylko 52,3m ( np. głębokość Morza Czarnego to 1149m).

  

Bałtyckie Jezioro Lądowe ( z wodą słodką) powstało 14,5 tys. lat temu – w okresie kiedy lądolód
zaczął wycofywać się z północnej Polski. 9800-9500 lat temu , w wyniku podnoszenia się
poziomu wód oceanicznych, Bałtyk stał się częścią oceanu. Stopień zasolenia Bałtyku  określa
się nie jako morze  słone lecz słonawe.

  

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie , to powodują je głównie rzeki (zanieczyszczone przez odpady
przemysłowe i nawozy rolnicze), również gazy i pyły z atmosfery. Tykającą  bombą ekologiczną
są wraki statków z okresu II wojny światowej. W którymś momencie korozja uwolni ukryte w
nich paliwo, amunicję i chemikalia (broń chemiczna nie użyta  w działaniach wojennych,
zatopiona przez Niemców w końcowym okresie wojny).
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Bogusław Matraszek

  

Administrator: M. Andrzejczak 

  

  

  

Poszukiwania genealogiczne w sieci,

  

  

 czyli znajdź prababkę nie wychodząc z domu.

  

  

Z tak zrestytułowanym wykładem przyjechała 2 marca 2022r  do nas zajmująca się od lat
genealogią pani Janina Lubierska - Lewandowska z Poznania.

  

  

Pojęcie genealogia pochodzi z greki („gens”- ród, „logos”- słowo, wiedza).
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Genealogia zajmuje się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na zasadzie zachodzącego
między nimi pokrewieństwa i powinowactwa („drzewo genealogiczne”).

  

  

Każdy z nas potrafi wymienić swoich dziadków. A pradziadków? Już rzadziej.

  

  

Jeżeli jesteśmy zainteresowani swoimi przodkami, to tworzenie drzewa genealogicznego
rozpoczynamy od rozmów z rodziną. Następnie wchodzimy do Internetu, gdzie nie wszystko
znajdziemy, ale Internet daje wiele możliwości. Np. prasowe nekrologi, listy uczestników 
wydarzeń, listy odznaczonych itd.

  

  

Pani Janina podała nam kilka adresów internetowych przede wszystkim dotyczących
Wielkopolski, ale i jeden ogólnokrajowy.

  

  

Część słuchaczy wyraziła chęć ponownego spotkania , na którym dominować będzie już nie
teoria tylko praktyka poszukiwawcza.
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Bogusław Matraszek

  

Administrator: M. Andrzejczak 31.03.2022r.

  

  

  

  

  

  

  

Wykład 8 grudnia 2021r

  

% trzy dawki).

  

Z wykładem pt. „Skąd woda w rzekach i jeziorach?” przyjechał do nas

  

 dr. inż. Jacek Cieściński związany z WSG w Bydgoszczy.
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Tytuł nie zapowiadał szczególnie ciekawego wykładu. A jednak. Wykładowca poza rozległą
wiedzą posiadał również umiejętność przedstawiania jej, przedstawiania wciągającego
słuchaczy.

  

Zasoby wodne naszej planety to 1,4 mld km2 , z czego tylko 3% to woda słodka /której 2/3
to lodowce/. A woda słodka to ta, w której na jeden litr wypada mniej niż jeden gram soli.

  

Średnie zasolenie mórz i oceanów wynosi 33 promile tzn., że w jednej tonie wody morskiej
mamy 33 kg soli. Każdy zbiornik wodny ma swoją zlewnię, tzn. obszar, z którego  zasilany jest
wodami podziemnymi. Dotyczy to, oczywiście, i naszych, chodzieskich jezior.

  

Jeżeli chodzi o zasoby wody słodkiej w Europie, to wśród 27 państw Polska znajduje się na
dalekim 24-tym miejscu . 

  

Możliwe, że pan dr. Jacek jeszcze pojawi się wiosną u nas z wykładem o Bałtyku.

  

  

Bogusław Matraszek

  

Administrator: M. Andrzejczak 04.01.2022
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Spotkanie z burmistrzem Jackiem Gurszem 10.11.2021r.

  

Burmistrz rozpoczął spotkanie uśmiechając się:

  

„Życie burmistrza bywa czasami ciężkie. Szczególnie gdy żona wysyła mnie na zakupy.”

  

Dalej było już poważniej. Słuchaliśmy o problemach i osiągnięciach miasta, o planowanych
inwestycjach. Podstawową przyczyną wszelkich problemów jest po prostu brak gotówki.

  

Drugą część spotkania (trwającego do dwóch godzin) wypełniła dyskusja burmistrza z salą, z
której padało wiele pytań i postulatów.

  

Administrator: M Andrzejczak 10.12.2021r.
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Klub Melomana

  

Po długiej przerwie powraca do działalności Klub Melomana naszego Uniwersytetu. Spotkania
w Klubie prowadził będzie Pan Mariusz Reszelewski.

  

Wznowienie przypadło w dniu szczególnym, w którym mogliśmy wspominać naszych bliskich,
których już nie ma wśród nas. Wspomnienie uczciliśmy minutą ciszy i prezentacją miejsc
spoczynku.

  

Dalszą część wypełniły utwory Albononiego, Chopina i inne dopełnione wierszami ks. Jana
Twardowskiego i innych autorów, tworząc nastrój niezwykłego wzruszenia i zadumy. 
Wyrażamy wdzięczność Panu Mariuszowi za przygotowanie tak pięknego spotkania,
nasyconego piękną muzyką, nostalgiczną treścią i wielką wrażliwością .

  

Jerzy Sapuła

  

Administrator: M. Andrzejczak 07.11.2021r.

  

  

  

  

  

Inauguracje roku akademickiego 2021/ 2022
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Uroczystość odbyła się dnia 4 października 2021 r. o godzinie 1500  w Chodzieskim Domu
Kultury. Przybywających licznie zaproszonych gości i słuchaczy witali serdecznie
przedstawiciele Zarządu. Otwarciem uroczystości było wspólne zaśpiewnie hymnu i powitanie
szanownych gości i słuchaczy. Konferansjerkę części oficjalnej poprowadziła v-ce
przewodnicząca  zarządu Maria Andrzejczak. W dalszej części wysłuchaliśmy krótkiego
przemówienia naszej pani prezes Jadwigi Należyty, która mówiła o dotychczasowych
osiągnięciach i planach naszego stowarzyszenia na rok 2021/2022. Po skończonym
przemówieniu przyszła pora na przedstawienie, zaprzysiężenie i wręczenie indeksów naszym
dwudziestu nowym słuchaczkom i słuchaczom oraz uroczyste odśpiewanie „Gaudeamus”. 
Indeksy wręczała i gratulacje składała nowym słuchaczom Pani Prezes Chodzieskiego
Uniwersytetu wraz z Panią dr Aliną Grochowalską  Profesor PUSS w Pile. W imieniu
Samorządu  głos zabrał kolega Jerzy Solarczyk, życząc nowo przyjętym słuchaczom wiele
satysfakcji i zadowolenia z przynależności do naszej uniwersyteckiej społeczności. Gratulacje i
życzenia pomyślności na nowy rok akademicki  z przesłaniem nadziei, że pandemia nie stanie
na przeszkodzie, złożyli zarządowi i słuchaczom Uniwersytetu zaproszeni goście.  Pałeczkę
konferansjerki przejęła Pani v-ce prezes Henryka Sumorek-Zalwert, która zapowiedziała występ
zespołu „Uniwerek” pod kierownictwem muzycznym Pana Marka Frącowiaka. Był to jednakże
ostatni występ zespołu pod jego kierownictwem,  a szkoda. Pani profesor Alina Grochowalska
wygłosiła interesujący wykład pt. „ Układ immunologiczny a odżywianie”. Drugą część
muzyczną uświetnił nam występ tenora Pana Remigiusza Kuźmińskiego przy akompaniamencie
towarzyszącej mu pianistki pani Adrianny Wdziękońskiej. Na zakończenie naszej wspaniałej
inauguracji goście oraz słuchacze zaproszenie zostali na poczęstunek.

  

Jolanta Spitulska

  

Administrator: M Andrzejczak 11.10.2021
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