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NASZA  HISTORIA 

 

   

  Leszno to średniej wielkości miasto mieszczące się w połowie drogi 

między Poznaniem a Wrocławiem. To jego szczęście i nieszczęście zarazem. 

Ongiś jedno z najmniejszych województw w Polsce, nie dorobiło się nigdy 

teatru, porządnego kina czy sali widowiskowej. Z lekkim kompleksem prowincji 

radziło sobie jak mogło z potrzebami tzw. wysokiej kultury. Młodzież szkolna 

zwykle organizowała wspólne wyprawy do teatrów wrocławskich lub 

poznańskich, do opery, na spektakularne wystawy w muzeach. Cóż jednak mają 

robić w takim mieście ludzie dojrzali, którzy właśnie dzięki uczciwie 

wypracowanej emeryturze mają sporo czasu i dużo mniej zasobów 

finansowych? Jak długo można żyć światłem odbitym swojej rodziny, często już 

w pojedynkę? Ile czasu można spędzać na sympatycznych skądinąd ploteczkach 

z przyjaciółmi? Kiedy zaczęły do nas docierać informacje o powstających obok 

nas Uniwersytetach Trzeciego Wieku, najpierw we Wrocławiu, potem 

w Poznaniu, życzliwie im zazdrościliśmy; no cóż, jest im łatwiej, są w centrum 

akademickich ośrodków, mają wiele możliwości… I wyrywaliśmy się 

sporadycznie na spektakle teatralne z wnukami… 

Kiedy jednak po przełomie społeczno-politycznym zaczęły w latach 

dziewięćdziesiątych powstawać kolejne UTW w mniejszych ośrodkach 

w Polsce, a prasa zaczęła prezentować reportaże pokazujące ciekawe sposoby 

samorealizacji ludzi nam podobnych, zaczęła i u nas kiełkować myśl, że można 

by spróbować… 

Z inicjatywy Pani Elżbiety Bogackiej pomysł stworzenia UTW 

w Lesznie nabierał realnych kształtów. W dniu 19 stycznia 1999 roku odbyło się   

I Walne Założycielskie  Zebranie członków Stowarzyszenia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, na którym powołano zarząd i prezydium. Prezesem została 

Elżbieta Bogacka, wiceprezesami Andrzej Kochowicz i lek. med. Wanda 

Stroińska, członkami Maria Cieśla, Marek Kochowicz oraz Barbara Zygis    

i Danuta Mikołajczak. 
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Pierwszy Zarząd UTW w Lesznie 

 

Stowarzyszenie UTW w Lesznie określiło też cele swojego działania: 

- stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej, 

- aktywizacja społeczna członków stowarzyszenia i osób integralnych, 

- upowszechnienie praktyki gerontologicznej, 

- wpływanie na kształt materialnych, instytucjonalnych, intelektualnych 

i fizycznych warunków życia ludzi „trzeciego wieku’. 

UTW w Lesznie jest więc głównie nastawiony na działalność 

popularnonaukową i kulturalno- rekreacyjna. Organizacja powstała wyraźnie na 

życzenie i dla spełnienia potrzeb środowiska ludzi „trzeciego wieku”, stąd liczba 

członków stale rośnie (na początku około 130 członków), rosną też ambicje: 

UTW Leszno ma zamiar dorównać poziomem starszym uniwersytetom tego 

typu w Polsce. 

Początki jednak nie były łatwe. Środowisko akademickie w Lesznie 

ledwo kiełkowało i rosło razem z nami, UTW nie posiadał własnej siedziby, 

działał wyłącznie w oparciu o społeczne zaangażowanie prezydium Zarządu, 

propozycje zajęć, wykładów i spotkań są jeszcze bardzo oszczędne i możliwe 

tylko dzięki sympatii współpracujących z Uniwersytetem fachowców różnych 

dziedzin. 

Od początku naszej działalności pomocą służył nam Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Poznaniu. Do nich zwracaliśmy się z wieloma pytaniami 

i wątpliwościami, oni pomagali nam w sprawach organizacyjnych, udzielali 

wskazówek jak napisać statut. 

Od początku też w sprawach dydaktycznych pomagała nam Rada 

Programowa, w pracach której uczestniczyli między innymi prof. Jerzy Karg 
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z PAN i dziekan Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie prof. 

Stanisław Woźniczak. 

 

 

Rok akademicki 1999/2000 będzie dość istotny w historii naszego 

UTW.  

27 września 1999 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UTW, 

na którym rezygnację z funkcji Prezesa złożyła Elżbieta Bogacka. Wybrano 

nowy Zarząd, którego Prezesem została kol. Wanda Stroińska, wiceprezesem 

nadal pozostał Andrzej Kochowicz. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 

UTW odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Wykład inauguracyjny  

wygłosił wówczas prof. Jerzy Karg. 

 

 
 

Prof. Jerzy Karg po wykładzie inauguracyjnym pierwszego roku akademickiego UTW 

w Lesznie. 

 

Poszerza się znacznie oferta programowa; obok wykładów 

z medycyny odbywają się wykłady z historii sztuki, lektoraty z j. niemieckiego 

i angielskiego, wreszcie zajęcia rehabilitacyjne i wycieczka do Turwi połączona 

z wykładem o ekologii. 

Władze miasta przydzielają nam również lokal w Szkole 

Podstawowej nr 1 przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, mamy więc biuro 

z prawdziwego zdarzenia, choć działa ono w dalszym ciągu dzięki dobrej woli 

i zaangażowaniu członków Zarządu. 

Kolejne lata działalności naszego Uniwersytetu wypracowują pewne 

stałe formy działania, stale wzbogacane są propozycje programowe, obok 

różnorakich wykładów odbywają się np. wycieczki rowerowe czy tzw. 
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spotkania przy kawie w Klubie „Obok”, które coraz bardziej integrują nasze 

środowisko. 

Rok 2002 był dla naszego Uniwersytetu szczególnie łaskawy. 

Najpierw, dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 

mogliśmy zakupić komputer. Ta dotacja ma dla nas nie tylko wymiar 

finansowy, jest również dowodem na to, że władze wojewódzkie zauważyły  

i doceniły naszą działalność. W listopadzie tego roku doszło do podpisania 

umowy o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie. 

Wydarzenie to jest dla nas niezwykle ważne; nie tylko daje nam możliwość 

współpracy  ze środowiskiem akademickim oraz umożliwia dostęp do bazy 

naukowej tej uczelni, ale nobilituje naszą dotychczasową działalność 

edukacyjną. Odtąd część wykładów odbywać się będzie w salach leszczyńskiej 

uczelni. 

 

 
 

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UTW w Lesznie a PWSZ w Lesznie. Na zdjęciu 

Wiesław Osiński rektor PWSZ i Wanda Stroińska Prezes UTW 

 

Coraz częściej zauważa się działalność naszego Uniwersytetu, która 

spotyka się z niezwykłą życzliwością wielu osób. Jedną z takich osób jest 

niewątpliwie Prezydent Miasta Leszna Pan Tomasz Malepszy. Dzięki jego 

wstawiennictwu, życzliwości Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego 

otrzymaliśmy tak ważny dla nas lokal na biuro UTW, wsparcie finansowe na 

utrzymanie biura, dopłaty do lektoratów. 

Wszyscy nasi wykładowcy prowadzą zajęcia na zasadzie 

wolontariatu. Są to zarówno pojedyncze wykłady jak i całe cykle. Mieliśmy 

wiec okazję wysłuchać wykładów prof. Jerzego Karga z PAN, prof. Tadeusza 

Mendla z Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania, prof. Edmunda 

Waszyńskiego z Akademii Medycznej we Wrocławiu, długoletniego Ordynatora 

Oddziału Ginekologii i położnictwa w Lesznie, prof. Macieja Pietrzaka z PWSZ 
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w Lesznie. Gościem naszym był również prof. Tadeusz Magacz reprezentujący 

środowisko akademickie Poznania. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wykłady z historii sztuki 

organizowane dzięki życzliwości Dyrekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie 

i pani Małgorzaty Gniazdowskiej. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi środowiskami, 

współpracujemy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Lesznie, włączamy się w organizację wspólnych imprez (np.: organizacja 

obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy). Nie zamykamy się tylko 

w środowisku leszczyńskim; uczestniczyliśmy w spotkaniach jubileuszowych 

UTW; m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Szczególnie bliski kontakt 

mamy z UTW w Wolsztynie; gościmy siebie nawzajem, poznajemy swoje 

miasta, ich walory turystyczne, wymieniamy doświadczenia, integrujemy się. 

Odwiedziliśmy również przy okazji naszych turystycznych wypraw UTW 

w Toruniu , w Augustowie i w Jeleniej Górze. 

W styczniu 2003 r. odbywa się kolejne Walne Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Członków UTW. W trakcie wyborów uzupełniony 

został skład zarządu Uniwersytetu, prezydium pozostało bez zmian. 

 

 
 

Walne zebranie UTW w Lesznie. Na zdjęciu od lewej Prezes Wanda Strońska i Wiceprezes 

Andrzej Kochowicz. 

 

To nasz Rok Jubileuszowy!!! Został zauważony przez środowisko 

i władze miasta Leszna .Nadchodziły listy gratulacyjne i życzenia. Uroczysta 

inauguracja V Roku Akademickiego UTW w Lesznie odbyła się tym razem   

3października, jak na jubileusz przystało, w Sali reprezentacyjnej Ratusza pod 

patronatem Prezydenta Miasta Leszna Tomasza Malepszego. Wykład 
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inauguracyjny pt. „Ernest Neifeld - lekarz leszczyński, twórca pierwszego 

w Polsce czasopisma medycznego” wygłosił prof. dr hab. n. med. Edmund 

Waszyński. Szczególny charakter tej uroczystości podkreślił swoim występem 

zaprzyjaźniony z nami chór Chopin. Pięknie w murach zabytkowego ratusza 

zabrzmiała pieśń „Gaudeamus igitur”. Czuliśmy się wyjątkowo ważni! Odtąd 

inauguracja roku akademickiego w salach ratuszowych, przy oprawie 

muzycznej chóru Chopin stanie się tradycją. 

 

 

 

 
 

Chór Chopin śpiewa dla słuchaczy UTW 
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List gratulacyjny z okazji jubileuszu 5 lat istnienia UTW 
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Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy składa gratulacje z okazji 5 lat istnienia UTW 

w Lesznie 

 

Okazało się też wkrótce, że odnowiony i odmłodzony zarząd naszego 

uniwersytetu kipi pomysłami, plany wykładów i zajęć są pełne niezwykle 

interesujących propozycji, ciągle dochodzą nowe. Kilka koleżanek okazało się  

lokomotywami naszego Uniwersytetu. Miedzy innymi kol. Grażyna Fil, która 

przyjęła na siebie ciężar wymyślania, planowania i synchronizowania planów 

semestralnych, oraz kol. Maria Zielony, która swoją pasję podróżnika, turysty    

i przewodnika zaczęła realizować, ku naszej  radości, w naszym stowarzyszeniu.  

Przybywa propozycji zajęć, zaczynamy też więcej podróżować. 

Jeździmy więc przynajmniej raz w semestrze do opery bądź teatru do Poznania, 

przy okazji realizując mały program turystyczny. Odbywamy kilkudniowe 

wycieczki za granicę. Dzięki przychylności i dofinansowaniu przez władze 

Leszna udaje nam się organizować sesje wyjazdowe do okolicznych gmin 

połączone również ze zwiedzaniem interesujących obiektów. Pojawia się projekt 

realizowany dzięki finansowemu wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji 

Wolności (to projekt działalności plastycznej).  

Urzeczywistniają się różne nasze pasje: brydż, fotografia, taniec. 

Mamy możliwość dbania o naszą sprawność fizyczną dzięki zajęciom 

rehabilitacyjnym odbywającym się w Centrum Leczenia i Rehabilitacji 

„Akwawit”. W 2004 roku na uroczystym spotkaniu z władzami miasta Leszna 

z okazji Święta Niepodległości nasza Prezes Wanda Stroińska otrzymała 

Nagrodę Prezydenta Miasta Leszna. Uhonorowana została tą nagrodą jako 



 10 

lekarz i społecznik oraz jako wykładowca i organizator UTW. Radość nasza 

była wielka!!!  

Ani się obejrzeliśmy kiedy minęły kolejne cztery lata. W styczniu 

bieżącego roku odbyło się kolejne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. To 

czas na podsumowania, refleksje i zmiany. W wyniku głosowania został 

wybrany nowy Zarząd UTW, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Prezesem 

Stowarzyszenia, ku naszej radości, została Wanda Stroińska, wiceprezesami 

Grażyna Fil i Maria Zielony. 

 

 
 

Nowo wybrany Zarząd 

 

Na owym Walnym Zebraniu postanowiliśmy wprowadzić zmiany. 

Pierwsze dotyczą zasad rekrutacji słuchaczy. Zainteresowanie w naszym 

środowisku działalnością naszego Uniwersytetu jest tak duże, że nie jesteśmy 

chwilowo w stanie przyjąć więcej niż 200 członków. Do tej pory nie 

wprowadzaliśmy żadnych ograniczeń w naborze „studentów”, nie było żadnej 

bariery wiekowej ani wykształcenia, nie trzeba było zdawać egzaminów ani 

kolokwiów, rok zaliczało się uczestnicząc w wybranych zajęciach. 

Postanowiliśmy dokonać zmian w sposobie rekrutacji: 

- rygorystycznie przestrzegamy zasad płacenia składek. Osoby nie opłacające  

  składek przez rok, nie uczestniczące przez rok w żadnych zajęciach, nie  

  nawiązujące kontaktu z Uniwersytetem bez wyraźnych powodów, zostają  

  skreślone z listy członków. 

- została podniesiona składka członkowska z 4 zł na 5 zł. 

- przyjęcia w poczet członków odbywały się będą tylko w październiku. 

- liczba członków nie może przekraczać 200 osób, stąd została wprowadzona  

  lista oczekujących 

Poszczególnym członkom Zarządu przydzielono konkretne zadania, za które są 

personalnie odpowiedzialni. Dwie koleżanki przejęły na siebie ciężar 

systematycznego prowadzenia sekretariatu i księgowości. Jesteśmy o krok od 
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sfinalizowania dostępu do Internetu. I znów odświeżony Zarząd naszego 

Uniwersytetu, pełen zapału i nowych pomysłów, staje przed wyzwaniem 

kolejnych lat działalności. Życzymy mu powodzenia! 

 

 

 
 

W trakcie Walnego Zebrania 

 

 

 
 

Trwają wybory 
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JAK  REALIZUJEMY  NASZ  PROGRAM 

 

Celem działalności Stowarzyszenia UTW w Lesznie jest 

stymulowanie rozwoju osobowego swoich członków, ich sprawności 

intelektualnej i fizycznej, a także upowszechnianie wśród nich profilaktyki 

gerontologicznej. Służy temu działalność dydaktyczna, kulturalno – oświatowa 

i rekreacyjna. Ogromnym powodzeniem cieszą się wykłady o tematyce 

medycznej. Odbywają się one w czteroletnich cyklach, raz w miesiącu, 

prowadzone przez lekarzy – specjalistów i dotykają różnorodnych tematów, 

często bardzo nas interesujących i bezpośrednio związanych z naszym wiekiem, 

np. 

  - Astma oskrzelowa – dr Jadwiga Żuchowska (1999) 

  - Przewlekłe zespoły oskrzelowo – płucne - dr Wanda Stroińska (2000) 

  - Profilaktyka schorzeń układu oddechowego - dr Wanda Stroińska (2000) 

  - Nadciśnienie tętnicze - dr Wanda Stroińska (2001) 

  - Choroby jelita grubego - dr Tomasz Gryczko (2001) 

  - Osteoporoza - dr Marian Zieliński (2001) 

  - Człowiek, alkohol, alkoholizm (2003) 

  - Starzenie się narządów zmysłów - dr Wanda Stroińska (2002) 

  - Co to jest rehabilitacja ruchowa - dr Małgorzata Bąk (2005) 

W ostatnim roku akademickim oferta wykładów medycznych została 

rozszerzona o tematykę psychologiczną. Prowadzi je pan Karol Szymański,  

w przejrzysty i interesujący sposób uświadamia nam w jak trudnych sytuacjach 

możemy znaleźć się w życiu i jak sobie z nimi radzić. Jak uporać się z traumą 

odchodzenia ludzi bliskich; ich śmiercią, rozwodem, konfliktem… Jak radzić 

sobie z różnorakim stresem… Jak unikać niebezpieczeństwa gorzknienia 

i zamykania się w sobie…                                                                                 

Obok wykładów dotyczących medycyny tradycyjnej odbywają się również 

wykłady prezentujące medycynę naturalną, np. 

  - Produkty pszczele. Stosowanie w żywieniu i leczeniu - Jan Szeląg (2000) 

  - Wpływ promieniowania cieków wodnych na zdrowie człowieka - Czesław          

     Jurga (2000) 
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  - Zielarstwo; znaczenie, zbiór, przechowywanie do użycia ziół leczniczych 

    - Janina Bartkowiak (2003) 

  - Wykład wyjazdowy na temat apifitoterapii w Witosławiu - dr Edward     

     Kałużny (2004) 

      

Zajęcia te na początku naszej działalności odbywały się 

w przypadkowych salach, nie zawsze do tego przystosowanych, np. w Domu 

Seniora czy w klubie „Obok”, odkąd jednak nawiązaliśmy współpracę z PWSZ 

w Lesznie, odbywają się one w salach wykładowych z prawdziwego znaczenia, 

często przy wykorzystaniu środków multimedialnych. Dzięki tym wykładom 

dowiadujemy się więc jakie procesy zachodzące w naszym organizmie są 

nieuchronne, jak poprawić jakość naszego życia, czemu możemy zapobiec, a na 

co nie mamy wpływu, wreszcie kiedy przejmować się swoimi dolegliwościami, 

korzystać z porad specjalistów i jak stosować reklamowane leki, czy podchodzić 

do nich bezkrytycznie, bo „pomogły Goździkowej”… Przy okazji tych 

wykładów często korzystać możemy z ofert bezpłatnych badań 

profilaktycznych, np. mammografii piersi czy badań okulistycznych. 

Z wykładami medycznymi ściśle związane są zajęcia rehabilitacyjne. 

Pojawiły się na stałe w roku akademickim 2001/02, odbywają się w Centrum 

Leczenia i Rehabilitacji „Akwawit” i cieszą się nie słabnącym powodzeniem. 

Obejmują dwa rodzaje rehabilitacji: ćwiczenia z instruktorem na Sali 

gimnastycznej i ćwiczenia w wodzie również z instruktorem. Zajęcia te są 

częściowo odpłatne przez uczestników. 

 

 
 

Grupa podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej 

 

W tym nurcie znaleźć można również wykłady związane z tym co 

najbardziej interesuje panie (a tych w naszym uniwersytecie jest przewaga). Np. 
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  - Kosmetologia w ujęciu dermatologicznym (2004) 

  - Pielęgnacja skóry twarzy w zależności od wieku kobiety (2004) 

  - Umiejętność korygowania urody w zależności od wieku (2004) 

Zajęcia te prowadzili zarówno lekarze jak i kosmetyczki. 

Prawie od początku naszej działalności, bo od roku 1999/2000 

pojawiły się wykłady z historii sztuki, które dzięki uprzejmości Dyrekcji 

Muzeum Okręgowego w Lesznie mogły się odbywać w salach muzeum. Od 

początku też prowadzi je pani Małgorzata Gniazdowska. Ta niewysoka osóbka 

o delikatnym głosie potrafiła tak charyzmatycznie opowiadać o stylach 

w malarstwie, architekturze…przenosić nas w kolejne epoki…, uświadamia 

charakterystyczne cechy i różnice stylów w poszczególnych czasach, że 

zaskarbiła sobie naszą bezwarunkową sympatię. 

 

 
 

Wykład pani Małgorzaty Gniazdowskiej 

 

 Czasem te wykłady uzupełniane były wycieczkami w towarzystwie 

pani Małgorzaty,  np.: 

Kościoły Ziemi Górowskiej (2002) 

Zwiedzamy zabytki Ziemi Leszczyńskiej; Racot, Kościan (2003) 

Klasztory Dolnego Śląska: Legnickie Pole, Lubiąż (2003) 

Widząc ogromne zainteresowanie wykładami Dyrekcja Muzeum Okręgowego 

poszerzyła w roku akademickim 2004/05 swoją ofertę o tematykę związaną 

z historią Leszna. Te wykłady poprowadziła pani Kamila Szymańska i prowadzi 

je do dziś. Dzięki nim zaczęliśmy rozumieć specyfikę naszego miasta. Z dumą 
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słuchaliśmy opowieści o wielkich ludziach naszego miasta, o tolerancji, która 

zawsze była tu obecna, o rozwoju rzemiosła, znaczeniu mieszczaństwa. 

W naszym mieście zawsze ogromną rolę odgrywało szkolnictwo, to tu przecież 

przez długi czas mieszkał Jan Amos Komeński, mieszczanie zwracali uwagę 

również na kształcenia dziewcząt(!). Pierwszy rok wykładów zakończył się 

spacerem po Lesznie, po którym przez kilka godzin oprowadzała nas pani 

Kamila. Okazało się, że wiele nowego dowiedzieliśmy się o naszym mieście. 

W następnych latach okazało się, że sale wykładowe nie mieszczą 

wszystkich zainteresowanych, podzielono więc słuchaczy na dwie grupy. Odtąd 

i pani Małgorzata i pani Kamila dwukrotnie wygłaszają ten sam wykład. 

Jednocześnie Dyrekcja Muzeum udostępniła nam większą salę wykładową 

mieszczącą się w byłej Bożnicy żydowskiej ,a dziś Oddziale Muzeum. Piękne 

wnętrza podkreślają więc rangę owych wykładów, ale i życzliwość dyrekcji 

muzeum i władz miasta. 

Udało nam się pozyskać również innych wykładowców 

prezentujących ciekawe tematy, np. pana prof. dr hab. Macieja Pietrzaka, który 

przygotował cykl wykładów poświęconych Ziemi Leszczyńskiej, czy pana 

Mariana Langnera, który prezentował nam ciekawe historycznie miejsca 

w Wielkopolsce. 

Od 2005 roku rozpoczęliśmy prowadzone w terenie wykłady z edukacji leśnej, 

które odbywają się dzięki współpracy z Nadleśnictwem Karczma Borowa. 

 

 

 
 

Nadleśniczy Aleksander Świgoń wyjaśnia leśne tajemnice 
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Temat pierwszego spotkania: „Poznaj las, który masz blisko siebie” 

nagle uświadomił nam, że niewiele o lesie wiemy i koniecznie trzeba 

zweryfikować stereotypowe opinie o nim i jego gospodarzach. Kolejne wykłady 

dotyczyły rozpoznawania gatunków drzew leśnych, nasiennictwa, szkółkarstwa, 

zagospodarowania łowieckiego terenów leśnych. Okazuje się, że las poddawany 

jest ściśle planowanym zabiegom, które sprawiają, że jest tak piękny. Nie trzeba 

płakać nad każdym wyciętym drzewem, bo w tych zabiegach jest sens. 

Zwierzyną leśną leśnicy i myśliwi przede wszystkim troskliwie się opiekują. 

Uświadomiliśmy też sobie, że zachowanie pięknej natury zależy również od nas, 

od naszych małych, ale niezwykle istotnych przemyślanych poczynań. Ponieważ 

zajęcia w lesie odbywały się na bardzo rozległym terenie, grupa słuchaczy 

przemieszczała się na rowerach, co dodatkowo uatrakcyjniało owe wizyty 

w lesie. 

Cotygodniowe zajęcia to lektoraty: j. niemieckiego i j. angielskiego 

(na trzech poziomach), przez jeden rok j. rosyjskiego, wreszcie w tym roku 

rozpoczęto naukę esperanto. Nauka języków przez bardzo dorosłych uczniów 

jest wyzwaniem zarówno dla samych uczniów, jak i ich nauczycieli. Zadania 

tego podjęły się panie Liwia Lurc i Kamila Dorsz – germanistki, Renata Mruk 

i Karolina Chałupka – anglistki oraz pani Regina Kumola, która zaczęła uczyć 

nas esperanto. Mimo wielu barier, które musimy pokonać, osiągamy pewne 

efekty: studenci – seniorzy, którzy rozpoczynali od podstaw naukę języka, po 

pewnym czasie potrafią porozumieć się w tym języku (sprawdziliśmy to 

podczas naszych zagranicznych wypraw),napisać list, e – maila, przeczytać 

nieskomplikowany stylistycznie tekst. 

 

 
 

Lektorat z języka niemieckiego 
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Zadania edukacyjne naszego Uniwersytetu zostały w zeszłym roku 

akademickim rozszerzone o jeszcze jedną ważną dziedzinę – informatykę. Stało 

się to możliwe dzięki wspominanej tu często współpracy z PWSZ w Lesznie. 

Uczelnia udostępniła nam na cotygodniowe zajęcia jedną z największych sal 

komputerowych z wieloma stanowiskami, gdzie pan Damian Kędziora 

wprowadzał nas w arkana informatyczne. Zajęcia odbywały się w dwóch 

grupach: początkującej i zaawansowanej. W tym roku kolejna grupa rozpoczęła 

swoją edukację. Wiele się nauczyliśmy: Word, Excel, przygotowanie 

prezentacji, zasady korzystania z Internetu stały się nam bliższe i już nie 

onieśmielają. Z zajęć korzystali słuchacze w różnym wieku; „młodzi” emeryci 

i bardzo już dojrzali studenci. Motywacja zwykle była prosta: oswoić tą 

techniczną bestię by nie mieć kompleksów, by porozumieć się z wnukami za 

oceanem, by nabyć pewnych umiejętności – i to nam się udało. 

Podkreślałam wcześniej, że  udaje nam się pozyskiwać wielu 

wykładowców z zewnątrz; lekarzy, pracowników naukowych, życzliwych nam 

ludzi, pasjonatów. Powinnam dodać, że wśród naszych członków również mamy 

wielu specjalistów, których dziedziny bardzo nas interesują. Oni chętnie dzielą 

się z nami swoją wiedzą, np. kolega Józef Machel – emerytowany górnik – 

z zacięciem pasjonata przybliżył nam swój zawód, zaprezentował bardzo 

ciekawy zbiór minerałów. Zrobił  to podczas okołobarbórkowego spotkania przy 

kawie w klubie „Obok” ubrany w kompletny galowy strój górnika!!! 

 

 
 

Kol Machel prezentuje swoje minerały 
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Koleżanka Halina Trzeciakowska wygłosiła interesujący wykład na temat: 

„Substancje dodatkowe w żywności:. Okazało się, że nie wszystkie substancje 

chemiczne dodawane do żywności służą naszemu zdrowiu. Na przykład często 

używane przez nas zupki w proszku, koncentraty, produkty instant „to sama 

chemia chociaż smaczne”, natomiast różnorakie środki konserwujące dodawane 

do produktów mlecznych są dla naszego zdrowia obojętne. Chemiczną bombą 

natomiast są wszelkie kolorowe napoje, oranżady i niestety Coca Cola. 

Nasza aktywność umysłowa poddawana jest często badaniom przez 

studentów różnych uczelni Wrocławia, Poznania oraz Leszna. Czasem jesteśmy 

też podmiotem prac magisterskich tych studentów. 

Z naszą działalnością stricte edukacyjną wiąże się dziedzina od paru 

lat rozwijająca się dzięki wspomnianej wcześniej koleżance Marii Zielony, która 

organizuje i pilotuje wszystkie nasze wycieczki. Jest ich w każdym semestrze 

kilka i mają różnorodny charakter. Ogromną popularnością cieszą się wycieczki 

do opery lub teatru uzupełniane małym programem turystycznym. Odbywają się 

one zwykle raz w semestrze, zobaczyliśmy więc „Czarodziejski flet” Mozarta, 

„Don Pasquale” Donizettiego, „Nabucco” Verdiego, „Traviatę” czy „Dziadka do 

orzechów” Czajkowskiego, a przy okazji zwiedziliśmy np. Kościół 

Franciszkanów w Poznaniu i makietę starego Poznania, Rogalin z pałacem 

Raczyńskich i Galerią obrazów, zaplecze Teatru Wielkiego itp. Wycieczki te 

mają takie powodzenie, że zdarzały się już listy chętnych na wyjazd nie 

wiadomo na co, nie wiadomo kiedy!.. Nieocenioną pomocą jest tu kol. Iza 

Streubel, która od lat niestrudzenie zbiera pieniążki na wszystkie te wyjazdy. 

 

 
 

Pod Krzywą Wieżą w Toruniu 
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Innym rodzajem wycieczek są wyprawy jednodniowe które łączą w sobie 

elementy krajoznawcze i edukacyjne, np. jednodniowa wycieczka do 

Miłosławia, Winnej Góry, Wrześni inspirowana wykładami pana Mariana 

Langnera na temat dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Trasa wyprawy 

przebiegała trochę poza popularnymi szlakami turystycznymi, mieliśmy okazję 

skonfrontować wiedzę zdobytą na wykładzie z miejscami kipiącymi historią, 

w których ongiś przebywali Jan Henryk Dąbrowski, Henryk Sienkiewicz czy 

Maria Konopnicka. Kolejne miejsca jednodniowej wyprawy to Gołuchów 

i Kalisz. Tu łączyliśmy edukację leśną z historią, tu również towarzyszyły nam 

wielkie nazwiska. 

Podobny charakter mają wycieczki kilkudniowe, w zamierzeniu 

odbywające się po okolicach bardziej odległych, np. dwudniowa wyprawa do 

Kotliny Kłodzkiej. Tu zwiedzaliśmy obok popularnych miejsc obiekty rzadziej 

odwiedzane, np. Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim z rzadkimi sgraffito 

zdobiącym mury, czy skansen w Pstrążnej. 

 

 
 

Sgraffito zdobiące mury Zamku Grodno 

 

 

 

Wreszcie wycieczki kilkudniowe, najczęściej zagraniczne, np.: 

- Szklarska Poręba, Harrachow, Liberec, Drezno, zamek Frydlant (2004) 

- Poczdam, Berlin (2005) 

- Jelenia Góra, Praga (2006) 

- Paryż (2007) 
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Tak duża ilość różnorakich wycieczek możliwa jest nie tylko dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu kol. Marii i wielu chętnym uczestnikom, niektóre 

z nich (przede wszystkim o charakterze edukacyjnym), dofinansowywane są 

przez Urząd Miasta i organizacje, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy PEFRON. W styczniu 2007 odbyła 

się np. „Wycieczka w nieznane”. Autokar pełen podekscytowanych tajemnicą 

uczestników dotarł najpierw do Słupii Wielkiej, gdzie w Centralnym Ośrodku 

Badania Odmian Roślin Uprawnych wysłuchaliśmy interesującego wykładu 

o tym jak przygotowuje się nowe odmiany roślin uprawnych i warzyw, jak się je 

rejestruje i jak przebiega informacja o nowych odmianach. Potem udaliśmy się 

śladem dworków polskich. W Koszutach, dworku rodziny Rekowskich, byliśmy 

uczestnikami wykładu na temat higieny w przeszłych czasach, a później ów 

dworek zwiedziliśmy zapoznając się z jego rozkładem, umeblowaniem, 

funkcjonalnością. 

 

 
 

Dworek w Koszutach 

 

 Zakończyliśmy tą wyprawę w Mechlinie, dworku przywróconym do 

życia, gdzie właścicielka opowiedziała nam ciekawą historię tego miejsca, dziś 

służącego ludziom. Zakończyliśmy tą wyprawę śpiewaniem kolęd w salonie 

Dworku w Mechlinie. Świadomie prezentuję tak szczegółowo przebieg ostatniej 

wyprawy by podkreślić jej wielorakie funkcje: 

- edukacyjną przebiegająca wieloma nurtami 

- krajoznawczą, odwiedziliśmy kilka interesujących miejsc w naszej  

  niedalekiej okolicy 

- integracyjną; ile ognia i radości było we wspólnych śpiewach znanych                    
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  kolęd przy akompaniamencie pianisty. 

Od dwóch lat przygotowywane są szczególne projekty seminariów 

wyjazdowych do okolicznych gmin. Realizacja tych projektów jest możliwa 

dzięki dotacjom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i ma określony 

scenariusz. W tym roku odwiedziliśmy np. gminę Włoszakowice. Władze gminy 

udostępniły nam salę konferencyjną,  wójt gminy przedstawił nam gminę, jej 

plany rozwojowe, stan bezrobocia, życie kulturalne itp. Potem odbyły się 

kolejne wykłady, w których uczestniczyły  z nami organizacje pozarządowe 

z terenu gminy. Zwiedzaliśmy pałac, który jest siedzibą władz gminy, na koniec 

wysłuchaliśmy występu chóru seniorów z Włoszakowic (gmina ta słynie 

z tradycji śpiewaczych), wreszcie zwiedziliśmy jeden ze starszych kościołów 

w okolicy. Realizacja tych projektów pozwala nam dokładniej poznać specyfikę 

najbliższych okolic i ich problemów. 

Obok licznych wycieczek autokarowych odbywają się również 

wycieczki rowerowe. Siłą rzeczy obejmują one swoim zasięgiem najbliższą 

okolicę, są okazją do podnoszenia naszej sprawności fizycznej. W swoim gronie 

mamy zagorzałych cyklistów, ale znane są też przypadki, że mocno dojrzałe 

„studentki” chcąc uczestniczyć w wykładach z edukacji leśnej, kupiły pierwszy 

po latach rower, dzielnie w zajęciach uczestniczyły i szczęśliwie wróciły do 

domu. Ile w tym geście siły woli i samozaparcia! 

Nasze ambicje dotyczą nie tylko stałego podnoszenia stanu naszej 

wiedzy, chęci zobaczenia ciekawych miejsc, korzystania z wielkiej sztuki. 

Gdzieś tam zaczęły powstawać pomysły na indywidualną działalność twórczą. 

Dzięki współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie najpierw była to 

sekcja fotograficzna czy działalność plastyczna, np. malowanie na jedwabiu, na 

szkle. Potem zrodził się pomysł tzw. warsztatów malarskich, a więc działalności 

stricte plastycznej. Stało się to możliwe dzięki Projektowi Plastycznemu, który 

zaakceptowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności został przez 

nią częściowo sfinansowany. Celem projektu była aktywizacja seniorów przez 

rozwój i pogłębienie dotychczasowych zainteresowań plastyką oraz poszerzenie 

wiedzy ogólnej i specjalistycznej w tym zakresie. Program skierowany był do 

słuchaczy UTW nigdy wcześniej nie malujących i nie posiadających żadnego 

przygotowania ani doświadczenia w tej dziedzinie. Partnerem w projekcie był 

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, który udostępnił nam nieodpłatnie 

pomieszczenie. Grupa spotykała się raz w tygodniu na dwugodzinnych zajęciach 

prowadzonych przez mgr Marię Świtałę. Początki były niezwykle trudne, wielu 

z nas miało po raz pierwszy do czynienia z tą dziedziną sztuki. Nasza 

instruktorka zaczęła wprowadzać nas w arkana malowania. Pierwsze nieporadne 

prace trudno było nazwać obrazami. Kiedy pani Maria napomknęła, że naszą 

wspólna działalność moglibyśmy zakończyć wystawą naszych prac, rozległ się 

śmiech pełen niedowierzania. 

Pierwszą techniką, którą poznaliśmy, było malowanie pastelami 

olejnymi. Każde zajęcia kończyły się oceną i korektą naszych prac. Po kilku 
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tygodniach okazało się, że nasze spotkania twórcze zaczynają sprawiać nam 

przyjemność. Instruktorka coraz bardziej mobilizowała nas do pracy poza 

zajęciami, przygotowywała nam coraz trudniejsze tematy do malowania, na 

początek głównie martwe natury. Zaczęliśmy bawić się barwą i formą, 

uczyliśmy się nowego patrzenia na otaczający nas świat. Pierwszym 

wymiernym efektem naszej pracy był wernisaż prac wykonanych techniką 

pasteli olejnych, który odbył się 19 kwietnia 2006 w klubie „Obok”. 

Zaangażowanie grupy było ogromne, z własnych środków oprawiliśmy prace 

i przygotowaliśmy ekspozycję. Z tej okazji został wydany przez Miejski 

Ośrodek Kultury folder pt. „Malarstwo u progu jesieni” obrazujący nasze 

dokonania. Uroczystość otwarcia wystawy zaszczycił swą obecnością Prezydent 

Miasta Leszna pan Tomasz Malepszy oraz profesjonalni plastycy ze Związku 

Plastyków w Lesznie. W lokalnej prasie ukazały się bardzo pochlebne recenzje. 

 

 
 

Prezes Wanda Stroińska otwiera wernisaż 

 

  Plener w Karczmie Borowej 
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Folder wydany z okazji Wernisażu 
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Zawodowiec ocenia amatora 

 

W maju 2006 roku po raz pierwszy malowaliśmy w plenerze 

zaproszeni przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Karczma Borowa. Zapoznaliśmy 

się ze specyfiką malowania w terenie by na zakończenie pierwszego roku 

edukacji wziąć udział w plenerze malarskim zorganizowanym przez naszą 

koleżankę w Przewięzi nad Jeziorem Białym koło Augustowa. Ziemia 

Augustowska urzekła nas pięknymi krajobrazami, nic dziwnego, że w takich 

plenerach powstawały piękne prace. W ostatnim dniu pobytu zorganizowaliśmy 

małą wystawę naszych prac na terenie ośrodka. Dzięki dotacji, inicjatywie 

i pracy koordynatora projektu oraz zaangażowaniu własnych środków mieliśmy 

szansę poznać tak odległy piękny zakątek kraju. 

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy przy okazji pobytu w Augustowie 

nie zrealizowali kolejnego programu turystycznego. Poznaliśmy Augustów, 

Sejny, Suwałki, mieliśmy okazję popłynąć Kanałem Augustowskim, przyjrzeć 

się popularnej dziś Dolinie Rospudy. Mieliśmy ogromną przyjemność poznać 

niezwykłego człowieka, artystę plastyka, podróżnika, artystę fotografika prof. 

Andrzeja Strumiłło. Przez prawie dwie godziny byliśmy gośćmi w jego 

posiadłości w Maćkowej Rudzie, pod urokiem jego niezwykłej osobowości. 

Pobyt na plenerze był dla nas okazją do spotkania ze słuchaczami 

UTW w Augustowie oraz z grupą plastyczną  UTW w Toruniu, do rozmów, 

wymiany doświadczeń i integracji. 

Mimo, że wsparcie finansowe Fundacji skończyło się, 

postanowiliśmy kontynuować nasze spotkanie ze sztuką. Z ogromną satysfakcją 
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doskonalimy swoje plastyczne umiejętności. Zainteresowanie działalnością 

grupy jest tak duże, że od II semestru 2007 roku zaczyna swoje życie nowa 

grupa, choć nie jest to najtańsze hobby. 

Kto nie ma ochoty na artystyczną działalność, może realizować 

swoje inne pasje: 

- pod bacznym okiem kol. Andrzeja Zielony ćwiczyć grę w brydża 

- oddawać się radości tańca, rytmu i muzyki na zajęciach muzykoterapii. 

Wszystkie nasze formy działalności: wykłady, wycieczki, różne 

formy samorealizowania się mają jeszcze jedną niezwykle ważną cechę. Stale 

integrują nasze środowisko. To nieoceniona sprawa: dla sporej części członków 

naszego stowarzyszenia jesteśmy ważnym punktem odniesienia, nawiązują się 

przyjaźnie, prowokujemy do wychodzenia na zewnątrz, do życzliwej 

aktywności, wreszcie sensownie zapełniamy czas. Potrzeba spotkań jest duża, 

w naszym planie uwzględniamy więc również spotkania integracyjne. Mają one 

różną formę, np.: tzw. spotkania przy kawie w Klubie „Obok”, gdzie oprócz 

programowych powodów jest okazja do zwyczajnych ploteczek. Są też 

spotkania okolicznościowe, np. spotkania opłatkowe. Zwykle gości na takich 

spotkaniach ksiądz z którejś z parafii leszczyńskich, są ciepłe słowa, świąteczny 

nastrój, życzenia, czasem łzy w oczach. 

 

 
 

Spotkanie opłatkowe 

 

Choć w naszym stowarzyszeniu członkami są w ogromnej 

większości kobiety (a może właśnie dlatego!), chętnie organizujemy „tańczące 

spotkania. Są to np. „tłuste czwartki” czy zabawy kończące rok akademicki 

w plenerze przy ognisku bądź w skansenie w Cichowie, gdzie przy dźwiękach 

muzyki oddajemy się zbawiennemu relaksowi tańca. 
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Tegoroczny rok akademicki rozpoczęliśmy PIERWSZYM  BALEM 

STUDENTA i bardzo chcielibyśmy, aby na stałe wpisał się w tradycję 

Uniwersytetu. Fotograficzna dokumentacja utrwaliła wspaniałą atmosferę. To 

nic, że obok par na balu znalazło się sporo „singli”, wszyscy bawili się 

wyśmienicie. Poznawaliśmy siebie na nowo. Okazało się, że koleżanki, które 

wydawały nam się być bardzo serio, potrafią zapamiętać się w rytmicznym 

tańcu i z dużym poczuciem humoru spędzać ten wieczór. 

 

 
 

Pani Prezes i student otwierają bal 

 

 

 
 

Niech żyje bal 
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Jak wynika z mojej próby syntezy naszej działalności, przede 

wszystkim chcemy starzeć się ciekawie, robimy to trochę pół – żartem, trochę 

pół – serio, znajdujemy w tym sporo satysfakcji i radości.                                    
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NASZE  ZAMIERZENIA  NA  PRZYSZŁOŚĆ 

 

Co dalej? Mobilizowani przez nasze środowisko snujemy wiele 

planów zdając sobie jednocześnie sprawę, że realizacja niektórych będzie 

bardzo trudna (słowa „niemożliwa” nie używamy). Ta trudność związana jest 

nie tylko z poszukiwaniem niezbędnego sponsora, ale również z bardziej 

prozaicznego powodu. W naszym gronie sporo jest entuzjastów, nie ma 

natomiast niezwykle przydatnych specjalistów, np: pracowników naukowych, 

dziennikarzy, redaktorów…Często więc borykamy się z problemami 

amatorszczyzny, nasze poczynania są intuicyjne, nie poparte zawodowym 

doświadczeniem, a sama chęć działania i entuzjazm, jak się okazuje, nie zawsze 

wystarcza. Próbujemy jednak! 

Najbliższe plany, to nowy plan pracy na kolejny semestr. 

Pozyskiwanie nowych wykładowców ( np. prof. Leszka Kasprzaka, który 

przybliżał nam będzie problemy związane ze zmianami klimatycznymi na 

naszej kuli ziemskiej), zsynchronizowanie wszystkich zajęć nie jest łatwe. Nad 

tym usilnie pracuje nasza koleżanka Grażyna Fil. Często program jest tak 

bogaty, że jesteśmy zmuszeni dokonywać wyborów, niektórzy studenci – 

seniorzy biegają – jak ich młodsi koledzy – na zajęcia przez cały dzień.  

Nasze plany sięgają jednak dalej. Jesteśmy o krok od kolejnego 

jubileuszu. Za dwa lata świętować będziemy 10-lecie istnienia i działalności 

naszego Uniwersytetu. Chcielibyśmy więc zorganizować z tej okazji sesję 

naukową dotykającą problemów ludzi „trzeciego wieku”, na której chcielibyśmy 

gościć przedstawicieli zaprzyjaźnionych uniwersytetów III wieku. Wspólne 

obrady, wymiana doświadczeń pozwoli nam szerzej spojrzeć na nasze sprawy, 

podsunie nowe formy działania. Z okazji Jubileuszu chcielibyśmy również 

wydać biuletyn zawierający monograficzne opracowanie owych 10 lat naszej 

działalności. Powoli zaczynamy nad tym projektem pracować, gromadzić 

materiały i, co tu dużo mówić, szukać sponsorów. Mamy zamiar włączyć się 

również w projekty powstające w naszym mieście. Chcemy uczestniczyć 

w pracach Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, które właśnie się rodzi. 

23 maja odbędą się w Lesznie Juwenalia. Zostaliśmy zaproszeni do 

udziału w tych uroczystościach. Spotkamy się więc na przepięknym 

Leszczyńskim Rynku, gdzie również czynnie się zaprezentujemy. Jesteśmy 

w końcu studentami, to nic, że nie najmłodszymi! 

Podglądając innych marzymy np. o wydawaniu, choćby 

nieregularnych, periodyków…, marzy nam się działalność sceniczna… Od 

marzeń do realizacji jest długa droga, ale marzymy. 
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Kiedy przymierzamy się do różnych planów, zauważamy potrzebę 

szerokiej wiedzy o nas samych, o naszej kondycji psychologicznej 

i socjologicznej, zainteresowaniach, sposobie ich realizacji również poza 

naszym stowarzyszeniem, jak postrzegamy świat wokół nas, jak nadążamy za 

jego szalonym biegiem. Interesuje nas co naszego przeciętnego członka 

przeraża, a co budzi nadzieję w otaczającym świecie. Wreszcie jaka jest nasza 

kondycja finansowa, jak sobie radzimy z jej problemami… Dlatego dojrzewamy 

do  przygotowania ankiety obejmującej wszystkich naszych członków, a jej 

opracowanie umożliwi nam bardziej świadome przygotowywanie 

długofalowego programu działania. 

Chcielibyśmy, aby wszyscy nasi członkowie czuli się u nas 

potrzebni, zrealizowani, bezpieczni. Mamy świadomość, że działania 

uzależnione są w dużej mierze od stopnia aktywności wszystkich jego członków 

i to nie tylko w realizowaniu osobistych pasji. W tej specyficznej społeczności 

szczególnie wysoko cenieni są animatorzy aktywnych i twórczych działań. 

Zależy nam, aby oni zdecydowanie przeważali w stosunku do biernych 

malkontentów. 


