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- Kiedy spotykam naszych słuchaczy każdy pyta kiedy wrócimy do normalności, wykładów i naszych spotkań? Dla wszystkich jest 
to bardzo trudny czas - w rozmowie z nami mówi Maria Zielony, prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie.

Justyna Rutecka-Siadek
rutecka@gazetaabc.pl

Był marzec 2020 roku. Dla słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku led-
wo co rozpoczął się drugi semestr roku 
akademickiego. Był to również począ-
tek pandemii. 

- Musieliśmy wstrzymać wszystkie za-
jęcia i wykłady. Konieczne było przesta-
wienie się na działalność w innej formie - 
wspomina prezes Maria Zielony. - Pomo-
gło nam to, że mieliśmy stronę interneto-
wą, na której zaczęliśmy zamieszczać in-
formacje o zaleceniach rządu oraz rady, 
jak w tej nowej rzeczywistości przestawić 
życie na inne tory. Zaczęliśmy zamiesz-
czać również wykłady, które w realu zo-
stały zawieszone. Myśleliśmy, że za dłu-
go się nie utrzymamy, a ponad dwudzie-
stoletni dorobek wielu ludzi przepad-
nie. A to przecież kadra liderów i wykła-

dowców, siedziba przy ulicy Łaziebnej 
i od stycznia zeszłego roku Klub Senio-
ra przy Alejach Zygmunta Krasińskiego. 

Słuchacze UTW są ludźmi aktyw-
nymi, którzy mimo zakończenia pracy 
zawodowej ciągle są wymagający wo-
bec siebie, mają oczekiwania i aspiracje. 

- Najgorszy był brak spotkań bez-
pośrednich, które budowały poczucie 
wspólnoty. Pozamykanie w domach ro-
dziło i nadal rodzi frustracje. Już nie mó-
wię o pogorszeniu stanu zdrowia. W na-
szym pozazawodowym życiu, wyznacze-
nie sobie celów, polepsza jakość życia. 
Mamy wtedy poczucie bycia potrzebny-
mi, realizujemy pasje i zainteresowania, 
na które nie było czasu w życiu zawo-
dowym. To zostało przyblokowane i po-
stawiło nas w trudnej sytuacji, ale była 
w nas nadzieja i ciągle jest. 

Od początku pandemii ważną rolę 
odgrywało biuro UTW, które tylko na 

krótki czas wstrzymało działalność. 
Obecnie jest czynne od poniedziałku do 
czwartku w godz. od 9 do 14.

- Można powiedzieć, że spełnia rolę 
terapeutyczną dla osób, które mają 
potrzebę rozmowy - uważa M. Zielo-
ny. - Wśród słuchaczy są osoby, które 
do tej pory uczestniczyły tylko w wykła-
dach, mają więc mniej kontaktów z in-
nymi studentami, dlatego biuro ma tak 
ważną rolę. Można do niego zatelefo-
nować, porozmawiać o swoich spra-

wach czy wylać 
żal. Nie tylko pa-
nie z biura odbie-
rają takie telefo-
ny, ja również mia-
łam takie rozmowy. 
Sama też dzwoniłam 
do naszych słuchaczy, 
szczególnie kiedy wie-
działam, że są osoby, które 
mogą mieć poczucie odsunię-
cia w cień, które są zagrożone za-
mknięciem się w sobie. Samotność jest 
groźna. Dla niektórych jesteśmy deską 
ratunkową. 

W październiku zeszłego roku, kiedy 
poluzowano obostrzenia, udało się zain-
augurować rok akademicki. Po miesią-
cu organizowanie wykładów i działal-
ność sekcji została ograniczona do dzia-
łań w Internecie albo spotkań w małych 
grupach na świeżym powietrzu. 

- Staramy się mobilizować człon-
ków żeby w miarę swoich możliwości 
działali w domach, ale by się w domach 
nie zasiedzieli. 

Mimo pandemii biuro stowarzy-
szenia działa. Zarząd spotyka się 
z zachowaniem zasad ostrożności. 
Są sprawy formalne i finansowe, któ-
rych nie można załatwić na telefon 
czy przez Internet. M. Zielony uważa, 
że niezwykle cenne okazały się przy-
jaźnie nawiązane w gronie członków 
UTW, utrzymywanie kontaktów po-
przez biuro, starostów sekcji i klubów. 

- Jestem optymistką i mam nadzie-
ję, że pandemia niebawem się skoń-

czy. Mam jednak świadomość, że do 
tego czasu część słuchaczy zrezygnu-
je z działalności w UTW. Część już 
to zrobiła. Mieliśmy 350 studentów, 
ubyło około setki - z żalem przyznaje 
M. Zielony. - Utrzymujemy się ze skła-
dek członkowskich, ale jeśli nie ma za-
jęć, być może ktoś nie widzi potrzeby 
ich płacenia, a my jednak mamy koszty 
stałe, które musimy opłacić. Poddanie 
działalności nie wchodzi w grę. Prze-
trzymanie tej ciężkiej sytuacji to moje 

zadanie na dzisiaj. Mam nadzieję, 
że przetrwamy, nawet jeśli liczebnie 
mniej, ale przecież będą inne pokole-
nia seniorów, które będą chciały być 
z nami w UTW. Osoby przechodzą-
ce na emeryturę, by nie opaść z sił, 
nie chcą zamykać się w domach.  
My to od nich słyszymy. 

Prezes dodaje, że kiedy spotyka 
słuchaczy, każdy pyta o to samo, kie-
dy będzie powrót do normalności? 

- Wszystkim nam brakuje bezpo-
średnich spotkań. Mamy świadomość, 
że seniorzy czują się czasami niepo-
trzebni. Jak możemy podnosimy ich 
na duchu i dajemy poczucie nadziei. 

Jak sobie radzą w pandemii?

Podnosimy na duchu i dajemy nadzieję

 Fot. (2x) J. Rutecka-Siadek 
▲ Czesława Cetera, Ewa Krysz-
tofiak-Kucharzak i Danuta Nowa-
kowska, słuchaczki UTW, dwa 
razy w tygodniu spotykają się 
w pobliżu Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Lesznie, a potem 
maszerują 8,5 kilometra. To spo-
sób na utrzymanie formy i zdrowia 
psychicznego.

▲ W październiku ubiegłego 
roku Stowarzyszenie UTW za-
inaugurowało rok akademicki. 
Urocystość odbyła się w Miej-
skim Ośrodku Kultury. Nikt wtedy 
nie przypuszczał, że niebawem 
trzeba będzie odwoływać za-
jęcia. Na zdjęciu prezes Maria 
Zielony i Tomasz Karmiński, 
dyrektor Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Lesznie, 
który wygłosił wówczas wykład 
inauguracyjny.

Na dworcu PKP w Lesznie, 
od strony wschodniej, powstaje 
trzeci peron. Będą z niego odjeż-
dżać pociągi w kierunku Wro-
cławia i Poznania.

To uzupełnienie dobiegają-
cej końca kolejowej inwestycji, 
jaką była modernizacja magistrali 
E59. W ramach tego zadania m.in. 
przebudowano perony nr 1 i 2, 
które mają nową nawierzchnię, 
zadaszenie, oświetlenie, ławki, 
elektroniczne tablice informacyj-
ne i pomiędzy którymi jest tunel.

Tunel jest przedłużany w kie-
runku ulicy Towarowej, gdzie bę-
dzie wyjście z dworca do centrum 
miasta. Najpierw jednak przedłu-

żonym tunelem będzie można do-
stać się na nowy, tzw. trzeci pe-
ron. W czasie, gdy przebudowy-
wano perony nr 1 i 2, służył on po-
dróżnym jadącym w kierunku Po-
znania, czy Wrocławia i nazywa-
ny był tymczasowym peronem 2a.

Po wybudowaniu tego peronu 
na nowo numer 2a prawdopodob-
nie pozostanie. Mają z niego od-
jeżdżać pociągi w kierunku Po-
znania i Wrocławia. Nieoficjal-
nie wiemy, że mogą to być pocią-

gi aglomeracyjne Kolei Wielko-
polskich, które zwiększą tym sa-
mym liczbę połączeń w kierunku 
obu aglomeracji. Ale mówi się 
też o kolejnych pociągach dale-
kobieżnych.

- Tak zwany trzeci peron 
od strony ulicy Towarowej, o dłu-
gości 300 metrów, zostanie od-
dany do użytku do końca czerw-
ca - mówi Radosław Śledziński, 
rzecznik PKP PLK w Poznaniu. 
- Obecnie budowane są ścianki 
peronowe, odbywa się też mon-
taż windy, układanie nawierzch-
ni i montaż oświetlenia. Gotowa 
jest konstrukcja nowego segmen-
tu przejścia podziemnego, a więc 

jego przedłużenia w stronę ulicy 
Towarowej. Ten dodatkowy frag-
ment tunelu zostanie oddany do 
użytku w drugim kwartale. 

Obecnie na dworcu w Lesznie 
montowane są też kolejne nowe 
wyświetlacze elektroniczne - na 
peronach 3, 4 i 5. Zastąpią tzw. 
pragotrony, czyli wyświetlacze 
starego typu. Takie tablice od do-
brych kilku tygodni są już na pe-
ronach nr 1 i 2.

 J.W.

Jeszcze jeden peron

 Fot. J. Witczak 
▲ Od strony ulicy Towarowej trwa budowa dodatkowego peronu i montaż 
starej wiaty, która wcześniej była na peronie nr 2.
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 agregaty prądotwórcze
 narzędzia pneumatyczne
 odzież robocza
 elementy ogrodzeń
 urządzenia spawalnicze
 naprawa maszyn spawalniczych

 ściernice, papiery ścierne
 narzędzia do obróbki skrawaniem
 blachy perforowane
 trapezowanie blach
 blaszane pokrycia dachowe
 sprężarki


