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INAGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW JUTW

27 września 2019 r. o godz.16.00 zebraliśmy się w sali JOK-u w Jarocinie na uroczystej
inauguracji roku akademickiego 2019-2020.

Wice prezes JUTW kol. Ewa Skoracka powitała zebranych studentów naszego UTW oraz
zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas : Starostwa Powiatu Jarocińskiego Lidia
Czechak, V-ce Starosta Powiatu Jarocińskiego Katarzyna Szymkowiak , V-ce Burmistrz Miasta i
Gminy Jarocin Bartosz Walczak, Dyrektor Biblioteki Miejskiej i JOK Jarocin Agnieszka
Borkiewicz, Atlas Fitness Club Jarocin Justyna Orpel, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie Marek
Sobczak, Prezes Banku Spółdzielczego Jan Grzesiek.

V-ce prezes JUTW kol. Ewa Skoracka poprosiła zebranych o powstanie i wysłuchanie „Gaude
Mater Polonia” oraz wspólne odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” – „ Niechaj żyje Akademia, niech
żyją profesorowie…”

Prezes JUTW kol. Aleksandra Kantorska w swoim wystąpieniu jeszcze raz powitała
zaproszonych gości i studentów naszego UTW. Poprosiła zebranych o powstanie
i
uczczenie minutą ciszy pamięć zamarłych naszych kolegów i koleżanki
a
zwłaszcza I-ą prezes JUTW Bronisławę Włodarczyk. W dalszej części przedstawiła propozycję
wydarzeń, wyjazdów i imprez zaplanowanych na I semestr 2019/2020. Przedstawiony został
również plan zajęć na I semestr 2019/2020 a w tym dwie nowości – grupa teatralna i sekcja
szaradziarska. Zaproszeni goście złożyli naszej studenckiej społeczności życzenia zdrowia,
radości w dążeniu do osiągania swoich celów , zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy w różnych
dziedzinach.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie zaprezentowała nam swój program
muzyczny. Program poprowadziła pani Kinga Książyczyk –pedagog tej szkoły-, która
prezentowała nam wykonawców. Dużym zaskoczeniem były występy solowe „małych i bardzo
młodych” artystów, min. gitarzystki ,czy też trębaczki , klarnecisty, skrzypka, saksofonisty w
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różnych kompozycjach muzycznych. Koncert zakończył zespół saksofonowy pod kierunkiem p.
Jacka Węglarza, który zaprezentował nam w aranżacji na saksofony bardzo znane hity, takie
jak „Pod papugami” Czesława Niemena , „I Do, I Do” zespołu ABBA, czy też przebój Janusza
Gniatkowskiego „Podróż do gwiazd”. Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po inauguracji roku akademickiego 2019/2020 zostało przeprowadzone nadzwyczajne walne
zebranie członków JUTW. Nadzwyczajne walne zebranie wybrało na przewodniczącego
zebrania kol. Henrykę Sip a na sekretarza kol. Danutę Florczyk .Zebranie dotyczyło
wprowadzenia zmian w statucie stowarzyszenia poprzez dodanie zapisu w § 9, punktu 11 o
następującej treści :„ inicjowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów „. W głosowaniu
jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałami Nr 1, 2 i 3 przewodniczącego zebrania , sekretarza
oraz dodanie zapisu w Statucie Stowarzyszenia JUTW punktu 11 w § 9. Prezes JUTW
w skrócie przedstawiła cel dodatkowego zapisu, który pozwoli po zarejestrowaniu
w
KRS na pozyskanie środków finansowych utworzenie ośrodka wsparcia dla seniorów przy
naszym UTW. Na tym zebranie zakończono.
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