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Inwestycja w człowieka jest ważna!
„Seniorzy są niezwykle ważni dla swojego społeczeństwa. Seniorzy są autorytetami”- mówił w Boćkach Jarosław Gowin, na
konferencji podsumowującej projekt „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu”. Projekt zrealizowano w ramach
programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany przez Instytut Działalności Publicznej. „ Bardzo się cieszę, że
ten ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku i ten program wsparcia będzie na Podlasiu kontynuowany- mówił dalej w swoim
przemówieniu premier i minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotykamy się w Boćkach i to jest jedyny UTW na wsi.
Żaden wiek, żadna część życia nie jest zła, żeby otwierać się na nowe horyzonty”

„Jestem pełen uznania dla tej inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku- mówił z kolei biskup drohiczyński Tadeusz Pikus.
Czasy się zmieniają. Niedawno człowiek w trzecim wieku był nauczycielem, dzieci go słuchały. A teraz niektórzy mówią- nie
mamy wspólnego języka z dziećmi, one nie chcą nas słuchać. Dlatego ważne jest nawiązanie takiej wspólnoty między
pokoleniami. Dzieci będą uczyć starszych techniki, korzystania z internetu, a starsi jak z niego mądrze korzystać. Dlatego ta
inicjatywa UTW jest dobra, żeby tworzyć wspólnotę. Ta inwestycja- inwestycja w człowieka jest bardzo ważna! Niedługo sam
zapiszę się do takiego uniwersytetu- tylko tu muszę wybrać, który najlepszy”- żartował ks. biskup na zakończenie swojej
wypowiedzi.
Konferencja „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu” odbyła się w Boćkach 25 listopada 2017 roku. Obok
przedstawicieli władz, posłów, księży, mieszkańców gminy Boćki, a także organizacji współpracujących uczestniczyli w niej
przedstawiciele UTW z Ciechanowca, Goniądza, Kolna, Łap, Wysokiego Mazowieckiego, Puńska i Bociek.
Projekt podsumowali Prezes Instytutu Działalności Publicznej Adam Młodkowski i koordynatorka projektu Anna Buchmiet.
Opowiadali m.in. o podróżach po Polsce, zawodach sportowych seniorów, Paradzie Seniorów w Warszawie, wystawach,
koncertach, a także o codziennej pracy w ramach UTW.
Prezes Stowarzyszenia Klekociaki Urszula Turkowicz odczytała „Uchwałę powołującą Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Boćkach”, a pan premier wręczył boćkowskim studentom indeksy. Ciekawy wykład inauguracyjny wygłosił dr Karol
Kramkowski (z pochodzenia Boćkowianin) z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „Szlachetne zdrowie- nowoczesne
metody badań nad chorobami cywilizacyjnymi”.
Konferencję uświetnił występ Klubu Seniora Róże Jesieni, a od dzisiaj studentów UTW w Boćkach. Był to program o
charakterze kabaretowym, z którym zespół odbył już wojaże po całej Polsce. Część artystyczną przygotował również
miejscowy zespół folklorystyczny Klekociaki.
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