HELENA KRETZ
(1908-1982)
Założycielka i patronka Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Urodzona 5 listopada 1908 roku w Opocznie, ukończyła gimnazjum
ogólnokształcące w Łodzi, a także kursy nauk plastycznych. W roku 1930 wyszła za
mąż za adwokata i zamieszkała w Warszawie, a 6 lat później urodziła swą jedyną
córkę Marię Aleksandrę. Do 1939 roku mieszkała w Warszawie, a następnie we
Lwowie, gdzie uciekła przed Niemcami - ze względu na swoje pochodzenie.
Od 1942r. do końca wojny pracowała w niemieckim szpitalu wojskowym
w Milanówku pod Warszawą. Cudem zdołała się uratować dzięki aryjskiemu
wyglądowi i dobrej znajomości języka niemieckiego.
Po wyzwoleniu przeniosła się z rodziną do Łodzi, gdzie córka Maria Aleksandra
rozpoczęła studia medyczne. W 1958r. po skończeniu studiów córka wyjechała do
Francji, wyszła za mąż i urodziła dwóch synów.
W roku 1956 Helena Kretz rozwiodła się z mężem, rozpoczęła pracę
w Motozbycie, a następnie w Polmozbycie i zamieszkała w „kołchozowym”
mieszkaniu na ul. Narutowicza 24 m 6.
Opieka nad wnukami była powodem częstych wyjazdów Heleny do Paryża.
W Paryżu zapoznała się z ideą kształcenia ludzi w wieku emerytalnym i postanowiła
zorganizować Uniwersytet III Wieku w Łodzi. Po złożeniu oficjalnego pisma u władz
miasta Łodzi, doprowadziła do pierwszego zebrania organizacyjnego, które odbyło się
w maju 1978 roku i było początkiem Łódzkiego Uniwersytetu III Wieku. Pierwsze dwa
lata pracy nad organizacją, programem i funkcjonowaniem Uniwersytetu pozwoliły
poznać panią Kretz jako świetnego organizatora, życzliwego ludziom człowieka
i autentycznego działacza społecznego. Niestety, nasilająca się choroba doprowadziła
do tego, że 3 czerwca 1981 roku pani Helena zrezygnowała z udziału w kierowaniu
naszym Uniwersytetem.
Odejście pani Heleny Kretz było trudną próbą dla naszej organizacji, zwłaszcza
dla Zarządu. Bardzo nam brakowało Jej taktu i rozsądku w okresie stanu wojennego,
kiedy to ŁUTW był przez kilka miesięcy zawieszony.
Tragiczna śmierć pani Heleny Kretz nastąpiła 4 marca 1982 roku w łódzkim
szpitalu.

Stosunek Słuchaczy i Organizatorów ŁUTW do Pani Heleny Kretz najlepiej
wyraża podziękowanie, jakie otrzymała na zakończenie pierwszego roku
akademickiego 1979/1980:
Pani Helenie Kretzowej
inicjatorce i organizatorce łódzkiej uczelni dla najstarszych studentów
za pasję, zapał i upór, wkładane w nową formę działalności społecznej,
za serce, trud i czas poświęcony nietypowej akademickiej gromadzie
serdecznie dziękują słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi.
Anna Sztaudynger- Kaliszewicz
(tekst zamieszczony w Biuletynie Nr 2/3)

Grób Heleny Kretz znajduje się na Cmentarzu Komunalnym na Dołach. Opiekę
nad grobem, po długich i nieprzyjemnych staraniach, przejął nasz Uniwersytet.
Postawiona została nowa tablica nagrobna. Na fotografii jest grób udekorowany
kwiatami w dniu Jubileuszu XXX-lecia ŁUTW.

