UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA XIII EDYCJI „AKADEMII
BEZPIECZNY SENIOR.”
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Wrocławskiego odbyło się uroczyste zakończenie XIII edycji programu
Akademia Bezpieczny Senior zrealizowanego przez Komendę Miejską Policji
we Wrocławiu w Uniwersytecie Trzeciego Wieku UWr.
Szkocko – irlandzkim marszem „Killaloe”, Orkiestra Reprezentacyjna
KWP we Wrocławiu pod kierownictwem kapelmistrza kom. Adama Wittiwa,

powitała Absolwentów ABS, przedstawicieli władz Uniwersytetu Wrocławskiego,
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Roberta Pawliszkę z Wrocławskiego
Centrum Rozwoju Społecznego, Romana Potockiego – Starostę Powiatu
Wrocławskiego, Grzegorza Misia – Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów,
dr Bognę Bartosz – Kierownika UTW oraz liczną grupę słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
„Nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie ludziom bezpieczeństwa”
powiedział JM Rektor UWr – prof. dr hab. Adam Jezierski. Dlatego współpraca
Policji ze środowiskiem akademickim, w tym z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
zasługuje na uznanie i podziękowanie.
Prof. dr hab. Ryszard Cach – Prorektor ds. Nauczania UWr podkreślił, że
bohaterem spotkania jest UTW a właściwie słuchacze tego uniwersytetu. W tym
UTW jest ciągle coś do odkrycia, jest takie grono ludzi, którym ciągle coś się chce
i na których można polegać. Absolwentom ABS złożył gratulacje z okazji
zakończenia zajęć, wykładowcom podziękowanie i życzenia kolejnych udanych
działań na rzecz seniorów.
Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Maciej Januszkiewicz
przypomniał, że nowatorski program poświęcony bezpieczeństwu seniorów miał

swoją pierwszą edycję w 2004 roku. Zadaniem ABS jest dostarczenie, zarówno
wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności zachowania bezpieczeństwa
osobistego; zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami w sferze bezpieczeństwa. Pan
Komendant pogratulował Absolwentom ABS bardzo dobrze zdanego egzaminu
końcowego.
Szczególnie wyróżniający się Absolwenci (w kolejności alfabetycznej):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teresa Bajor
Stanisława Bochenek
Nelly Brzozowska
Jadwiga Gesella-Juscińska
Bożena Górna
Ewa Konigsman
Grażyna Kubik
Krystyna Lignar
Maria Mamzer-Żurek

otrzymali Certyfikaty ukończenia zajęć oraz albumy „Wrocław w fotografii 18401900”. Pozostali słuchacze otrzymali Certyfikaty i pamiątkowe kubki.
Pani dr Bogna Bartosz – Kierownik UTW podziękowała Policji za współpracę ze
słuchaczami – seniorami. Szczególne podziękowania skierowała do Pana
Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Macieja Januszkiewicza, Pani
podkomisarz Eweliny Rosy oraz wykładowców ABS.
Składając gratulacje Absolwentom ABS dodała, że możemy być dumni z naszej
obecności w przestrzeni miasta. Za wsparcie udzielane UTW złożyła
podziękowanie Władzom Uniwersytetu Wrocławskiego.
Temat „Bezpieczeństwo” można realizować na wiele sposobów. Może to
być program ABS, ale może to być także forma konkursu. I taki właśnie konkurs ,,Tworzymy kulturę szacunku w Internecie’’, skierowany do środowiska
senioralnego miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, zorganizowali
funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu we
współpracy ze Starostą powiatu wrocławskiego i Wrocławskim Centrum Seniora.

Celem konkursu była popularyzacja wśród seniorów tematyki związanej
z bezpieczeństwem w Internecie. Forma prac konkursowych – opowiadanie,
wiersz , piosenka. Wyniki konkursu ogłoszono na uroczystości zakończenia zajęć
ABS:
I miejsce – Izabela Król
II miejsce - Urszula Krajewska
III miejsce – Lucyna Dudek
Wyróżnienia: Klub Seniora Złoty Jesienny Liść – za napisanie i wykonanie utworu
pt. Płonie ognisko w lesie” otrzymały:
Elżbieta Milczanowskiej, Ewa Konigsman, Barbara Kamińska.
Szczególny charakter uroczystości podkreślił koncert Reprezentacyjnej Orkiestry
KWP we Wrocławiu, która towarzyszyła wszystkim dotąd edycjom ABS i zawsze
jest gorąco oklaskiwana. W programie występu znalazła się wiązanka polskich
melodii filmowych tematycznie związanych ze Stuleciem Niepodległości Polski.
Na zakończenie spotkania Pani podkomisarz Ewelina Rosa zwracając się do
seniorów powiedziała: „Życzę wszystkim naszym studentom, żeby potrafili
odpowiednio i bezpiecznie zachować się w różnych życiowych sytuacjach,
zgodnie z nauką, jaką wynieśli z zajęć Akademii Bezpiecznego Seniora.
Powodzenia!”
Zapisała – Stanisława Warmuz.

