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                                                                             Olsztyn, dnia  15 maja  2020 roku  

Szanowni Państwo,  

XIV Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku planowe w 

roku setnej rocznicy urodzin św. Jan Paweł II, z mottem zaczerpniętym z papieskich homilii  

„Pośród wielu dróg, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”  

w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19, nie może się odbyć w 

wypracowanej od lat tradycyjnej formie .  

Nasi Drodzy, 

Czy możemy o sobie zapomnieć, i to w tak szczególnym roku?  

Łączy Nas tak wiele od wielu lat.  

Pokonajmy te ograniczenia!  

My z Pokolenia Trzeciego Wieku, przecież potrafimy korzystać z telefonów komórkowych, 

smartfonów, komputerów, technologii komunikacyjnych XXI wieku!  

W związku z tym w imieniu Zarządu Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie 

serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Pierwszym Internetowym 

Europejskim Spotkaniu Integracyjnym Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres mailowy : zarzad@atwolsztyn.pl lub telefon +48 

506 067 333 Swojego aktualnego zdjęcia z Janem Pawłem II (może to być obraz który mamy w 

domu, lub mały modlitewny obrazek, lub też inna osobista pamiątka związana z Papieżem) 

ewentualnie wspomnień  z poprzednich Spotkań Integracyjnych w Olsztynie . Do zdjęcia prosimy 

podać imię i nazwisko z nazwą miasta i organizacji.   

W ubiegłych latach ilość uczestników była ograniczana z powodów logistyczno – finansowych. W 

tym roku – bez żadnych ograniczeń!  

Termin zgłoszeń – do 15 czerwca br. 

Po 15 czerwca przystąpimy do pracy nad realizacją programu Pierwszego Internetowego  

Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku                    

z wykorzystaniem nadesłanych zdjęć. 

W programie-sprawozdaniu, który będziemy chcieli zamieścić na YouTube, na pewno 

znajdą się nadesłane zdjęcia, będzie uroczyste otwarcie spotkania z hymnem państwowym i 

krótkim koncertem artystycznym oraz pozdrowienia od zaproszonych gości. Następnie 

„pojedziemy” do Ostródy by uczestniczyć w spotkaniu pt. „Ostróda – miasto i ludzie”. Dalej, w 

stulecie  urodzin św. Jana Pawła II, wysłuchamy przesłania zatytułowanego „Chciałbym zostać 

zapamiętany jako "papież rodziny". Zapoznamy się z zespołem muzycznym „Rodzina 

Wasilewskich”. Na zakończenie Pierwszego Internetowego Europejskiego Spotkania 

Integracyjnego Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, tradycyjnie pójdziemy na przechadzkę 

po Olsztynie pod hasłem „Olsztyn – miasto nad Łyną”.  

                           
Aldona Bagińska – Prezes ATW 

Tel. +48 506 067 333 Mail : zarzad@atwolsztyn.pl 

mailto:zarzad@atwolsztyn.pl
mailto:zarzad@atwolsztyn.pl

