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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie
Wielkopolskim i Fundacja „Ogólnopolskie
Porozumienie UTW”, zorganizowały w dniu
29 września 2014 r. w auli Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim wspólną z wielkopolskimi UTW inaugurację roku
akademickiego 2014/2015, połączoną z debatą i konsultacjami nt. najważniejszych wyzwań, jakie czekają środowisko UTW u progu 40.lecia ruchu UTW w Polsce.
Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania pieśni „Gaudeamus igitur” i kilku utworów zaprezentowanych przez
Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira”, którego prezesem jest
Ryszard Zapart a dyrygentem – Jadwiga Smok. Członkami
chóru są seniorzy, dla których działalność artystyczna jest
doskonałą formą integracji społecznej i pokoleniowej.
Grono przeszło 200. uczestników uroczystości powitał
Józef Kozan – prezes zarządu Ostrowskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku. Wśród nich byli liderzy i przedstawiciele: UTW Powiatu Kępińskiego, Stowarzyszenia UTW
w Ostrzeszowie, Krotoszyńskiego UTW, Ostrowskiego
UTW, Stowarzyszenia UTW „Calisia”, Stowarzyszenia
„Senior XXI” w Gołuchowie, Gostyńskiego UTW, Stowarzyszenia UTW w Lesznie, UTW w Pile i Stęszewskiego
UTW. Wśród zaproszonych gości byli m.in. dr inż. Tadeusz Sarnowski – dziekan Wydziału Zamiejscowego SAN
w Ostrowie Wlkp. a jednocześnie przewodniczący Rady
programowej OUTW i Paweł Rajski – Starosta Ostrowski,
który w swoim wystąpieniu podkreślił szczególna rolę
UTW w realizacji polityki senioralnej na szczeblu regio-

nalnym i wskazał na ich duże możliwości we współdziałaniu z administracją publiczną np. w tworzeniu i działalności gminnych rad seniorów. Pogratulował jednocześnie
Józefowi Kozanowi wyboru na funkcję przewodniczącego
Gminnej Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego.
Główna część spotkania dotyczyła jednak bieżących
problemów organizacyjnych i programowych widzianych
ze szczebla centralnego.
Wyzwania stojące przed środowiskiem UTW
Prezes Fundacji „OP UTW”- Krystyna Lewkowicz zaprezentowała problemy dotyczące wyzwań środowiska
senioralnego u progu 40. lecia ruchu UTW oraz przekazała informacje dotyczące głównych punktów programu
obchodów jubileuszowych oraz logistyki powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Obchody 40 lecie ruchu UTW objęła patronatem honorowym Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska,
patronat parlamentarny objęła sejmowa Komisja Polityki
Senioralnej, a patronat medialny Polskie Radio SA.
Najważniejszymi wydarzeniami obchodów centralnych będzie:
− ustanowienie uchwałą sejmową roku 2015 rokiem
im. prof. Haliny Szwarc,
− nazwanie ronda w Warszawie imieniem prof. Haliny
Szwarc,
− Ogólnopolska Konferencja UTW w Sejmie RP, pod
patronatem Marszałka Sejmu,
− Wydanie Monograﬁi – 40 lat ruchu UTW w Polsce.
− II Kongres UTW, 30 marca 2015 r. w Teatrze Wielkim
w Warszawie,
− III Gala Konkursu o tytuł „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”,
− Gala Konkursu „Przyjaźni Seniorom”,
− Konferencja jubileuszowa z okazji 40.lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Haliny Szwarc – maj 2014 r.
Wydarzeniem historycznym o najwyższej randze będzie
jednak powołanie pierwszego w Polsce Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów.
Pożądanym terminem I posiedzenia Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów jest alternatywnie przełom lutego
i marca lub maj 2015 r. zatem pracom organizacyjnym
związanym z wyborami parlamentarzystów oraz przygotowaniami programowymi należy nadać duże tempo,
a Uniwersytety Trzeciego Wieku, gminne rady seniorów
oraz inne organizacje senioralne zainteresowane delegowaniem do OPS swoich przedstawicieli powinny przystąpić do procedury ich opiniowania i rekomendowania,
opisanej w Regulaminie.
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Unikalny program edukacyjny dla UTW
K. Lewkowicz przedstawiła Igora Pogorzelskiego –
charyzmatycznego wykładowcę Polsko – Japońskiej
Szkoły Informatyki w Warszawie, który następnie zaprezentował, owacyjnie przyjęty przez uczestników spotkania, wykład pt. Czarny łabędź.
Wyjaśnia on historię i symbolikę ﬁlmu, amerykańskiego thrillera psychologicznego w reżyserii Darrena
Aronofsy’ego, z 2010 r. inspirowanego muzyką baletu
Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego, z doskonałą oskarową rolą Natalii Portman.
Film obsypany został kilkudziesięcioma prestiżowymi nagrodami na całym świecie, a wykład wyjaśnia zagadnienia i tajniki warsztatowe w zakresie operowania
dźwiękiem i muzyką w ﬁlmie, a dodatkowo kładzie nacisk
na relacje między współczesnym kinem psychologicznym a romantyczną muzyką mistrza baletu klasycznego
z rosyjską duszą.
W konferencji wzięły też udział przedstawicielki Fundacji „SEDEKA”, które przestawiły propozycje współpracy w zakresie tworzenia grup Organizacji Pożytku
Publicznego. Fundacja Sedeka była też sponsorem słodkiego poczęstunku dla uczestników.
W czasie rozmów kuluarowych przy kawie uczestnicy
dzielili się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i wymieniali doświadczenia w zakresie planowania pracy w nadchodzącym roku akademickim.
Po przerwie rozpoczęła się dyskusja i wymiana poglądów na różne tematy działalności poszczególnych UTW,
lecz dominującym akcentem było powołanie OPS i wypracowywanie optymalnego sposobu jego tworzenia.

W podsumowaniu Konferencji jej Uczestnicy:
− wyrażają podziękowanie dla Fundacji „OP UTW”
za współorganizację spotkania, w tym prelekcję nt.
najważniejszych wyzwań stojących przed środowiskiem UTW w jubileuszowym roku 2015 – 40. lecia
Ruchu UTW i bardzo ciekawy wykład;
− udzielają poparcia dla ustanowienia roku 2015 Rokiem im. prof. Haliny Szwarc;
− popierają projekt i zasady powołania OPS;
− deklarują zorganizowanie posiedzeń zarządów
swoich UTW celem wyboru i rekomendowania
kandydatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, zaś UTW w Ostrowie Wielkopolskim
rekomenduje do OPS Pana profesora Ryszarda
Dolata.
− wielkopolskie UTW tworzyć będą lokalne i regionalne programy obchodów 40.lecia Ruchu UTW.

Spotkaniu towarzyszyła twórcza i przyjacielska atmosfera, a myślą przewodnią była treść znanej już nie tylko
w Ostrowie Wielkopolski piosenki: Nie myśl, ile razy wzejdzie poranna zorza. Licz czas w którym możesz pomóc
sobie i innym…
Całość wydarzenia, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk jak również miłe spotkanie towarzyskie
służące integracji słuchaczy UTW zostało zarejestrowane przez internetową telewizję senioralną TV60+
Fundacji „OP UTW”. Relację filmową można obejrzeć
na www.fundacjaoputw.pl

Krystyna Lewkowicz poinformowała na zakończenie, iż tegoroczna III Ogólnopolska Konferencja
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pod patronatem
Marszałka Sejmu, odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 15 grudnia 2014 r. Poświęcona
będzie przygotowaniom do jubileuszu i II Kongresu UTW, a szczególnie przedstawi do akceptacji
uniwersyteckiego środowiska projekt deklaracji
końcowej Konferencji określającej kierunki strategii dla UTW.
Opr. Józef Kozan
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