Apie 2015 m. vykusį adventinį vakarą
KU profesinė sąjunga dėkoja visiems, prisidėjusiems prie adventinio vakaro
ir Gerumo aukciono
KU profesinė sąjunga 2015 m. gruodžio 17 d. Klaipėdos universiteto bendruomenę
pakvietė į adventinį vakarą, kuriame buvo galima artimiau susipažinti, pabendrauti, sužinoti apie
Klaipėdos krašto kalėdines tradicijas, pasivaišinti, padainuoti ir pašokti su folkloriniu ansambliu
Kuršių ainiai bei dalyvauti GERUMO AUKCIONE.
Ypač džiugu, kad šią profesinės sąjungos iniciatyvą – vienyti ir burti KU bendruomenę –
palaikė tiek administracija, tiek ir nemaža dirbančiųjų. Norisi padėkoti visiems – ir rektoriui
prof. habil. dr. Eimučiui Juzeliūnui, prorektoriui prof. dr. Sauliui Gulbinskui, Sveikatos mokslų
fakulteto dekanui prof. dr. Artūrui Razbadauskui, kurie aukcionui paaukojo 110 eurų, ir visiems
savo rankomis gaminusiems gaminius aukcionui ir gautas lėšas už juos aukojusiems, ir visiems
tuos gaminius pirkusiems. Pardavus aukciono prekes, surinkti 175 eurai. Taigi visi kartu
surinkome 285 eurus. Kadangi finansinei paramai gauti, įvairių KU institucijų buvo pristatyti 8
KU bendruomenės nariai (6 darbuotojai ir 2 studentai), KUPS profesinės sąjungos taryba
posėdyje vieningai nusprendė skirti 115 eurų profesinės sąjungos lėšų, kad kiekvienas asmuo
gautų 50 eurų finansinę paramą.
Šie pinigai KU profesinės sąjungos pirmininkės Astos Lapinskienės jau perduoti
Sveikatos mokslų, Humanitarinių mokslų ir Pedagogikos mokslų fakultetų bei Tęstinių studijų
instituto administracijos atstovams. Ačiū jiems, kad yra neabejingi savo bendruomenės narių
problemoms ir sunkumams.
Tikimės, kad ši, nors ir nedidelė finansinė parama, padės, artėjančių šventų Kalėdų
dvasią pajusti ir tiems KU bendruomenės nariams, kurie šiandien patiria vienokių ar kitokių
sunkumų.
Adventinio vakaro pradžioje simboliškai KU profesinės sąjungos pirmininkės Astos
Lapinskienės, prorektoriaus prof. dr. Sauliaus Gulbinsko, Sveikatos mokslų fakulteto dekano
prof. dr. Artūro Razbadausko ir Humanitarinių mokslų fakulteto dekano prof. dr. Rimanto Balsio
įžiebtos adventinio vainiko (už jį nuoširdžiai dėkojame Botanikos sodo direktorei Onai Rūtai
Žadeikienei) Vilties, Meilės, Tikėjimo ir Šviesos žvakės tebūna mums visiems ženklas, kad
ateinantys 2016-ieji metai mūsų bendruomenei bus geresni, prasmingesni ir įdomesni. Būdami
vieningi visus iššūkius, sunkumus ir problemas galime išspręsti lengviau.
Gražių ir jaukių švenčių Jums visiems!
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