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W styczniu tego roku PUTW obchodził 20-lecie działalności © Alina Stacewicz

„W naszym Polskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wilnie budujemy więź pokoleniową.
Organizujemy spotkania z wnukami naszych słuchaczy, odbywamy spotkania w szkołach,
przedszkolach. Młode osoby uczymy patriotyzmu, opowiadamy o ciężkich czasach wojennych,
podkreślamy, jak ważne jest pielęgnowanie poczucia dumy z bycia Polakami. Polacy przez cały czas
powinni być na topie" – w rozmowie z naszym portalem mówi Ryszard Kuźmo, rektor Polskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie.

Ryszard Kuźmo za kilka dni uda się do Warszawy, gdzie weźmie udział w seminaryjnym posiedzeniu
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i
Społecznej Senatu RP, gdzie dyskusje skupią się wokół doświadczeń i przyszłości polskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Wschodzie.

Seminarium pt. „Doświadczenia i przyszłość polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Wschodzie"
będzie się odbywało w Senacie 31 marca w od godz. 11.00 do 13.00. O znaczeniu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku dla podtrzymania polskości i rozwoju osobistego Polaków za granicą podczas
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seminarium będzie mówił senator Mieczysław Augustyn.

Rektor PUTW Ryszard Kuźmo uważa, że takie spotkania polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na
Wschodzie są bardzo potrzebne, ponieważ przedstawiciele tych placówek uczą się wzajemnie od
siebie, wymieniają się doświadczeniami. „Bardzo nas interesuje, jak pracują tego typu polskie placówki
za granicą" – mówi R. Kuźmo. „Ważne jest mieć jak najwięcej przyjaciół o jednakowych dążeniach i
poglądach" – dodaje.

Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie (PUTW) był pierwszą tego typu organizacją na Litwie,
obecnie zaś na Litwie działa około 300 takich placówek dla seniorów. Większość słuchaczy PUTW, a
jest ich prawie 100 – stanowią Polacy, większość wykładów również odbywa się w języku polskim.

W styczniu tego roku PUTW obchodził 20-lecie działalności. Uniwersytet wydał ponad 25 tomów
kronik, kilka książek, słuchacze są zrzeszeni w zespole „Tęcza". Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie
bierze m.in. udział w projekcie "Mnożenie przez dzielenie - edukacja dla integracji". Projekt
współfinansuje Komisja Europejska w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie". Jest to
dwuletni projekt, w którym udział bierze 9 organizacji zrzeszających Polonię i Polaków za granicą z
Litwy, Polski, Niemiec, Grecji, Holandii, Łotwy, Czech, Francji i Szwecji.

Program seminarium – do pobrania poniżej.
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