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Patronat Honorowy nad obchodami objął Minister Pracy
i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz

Słuchaczki i Słuchacze
Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!
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Jakie
akie jest moje pierwsze skojarzenie
z Uniwersytetami Trzeciego Wieku?...
To było grudniowe przedpołudnie.
Jedno z tych, kiedy nie chce się wychodzić z domu. Jechałem do szpitala na spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w przekonaniu, że nie przyjdzie nikt,
lub co najwyżej kilka osób. I nagle wielkie zaskoczenie: przed budynkiem czekało na mnie
ponad 100 osób świetnie zorganizowanych,
z własnym nagłośnieniem. Powiedziano mi, że
było więcej chętnych, ale część wyjechała na
Walne Zebranie Towarzystwa im. Fryderyka
Chopina do Warszawy. A przecież był wolny
dzień i padał śnieg - co najmniej dwa powody,
dla których każdy z nich mógłby pozostać w domu.
To nie było moje pierwsze spotkanie ze środowiskiem OUTW, ale z pewnością
było to jedno z tych, podczas którego dobitnie uświadomiłem sobie, że ludzie skupieni wokół Uniwersytetów Trzeciego Wieku są tą grupą, której rzeczywiście chce
się chcieć! Tak często powtarzamy te słowa…
Jednak wtedy podczas rozmów w zimnej przychodni, a później także przy
innych okazjach m.in. podczas wykładu, koncertu, projekcji filmu ,,Rytmy Natury
w Dolinie Baryczy’’ przekonałem się, że tak właśnie jest!
Jako człowiekowi przez lata związanemu z edukacją tematyka oświaty, a także samokształcenia osób, które główny ciężar aktywności zawodowej mają już za
sobą, są szczególnie bliskie.
Znam ludzi, którzy tworzyli zręby UTW w Ostrowie Wielkopolskim i szczerze
podziwiam ich zapał.
Podziwiam każdego z Was, że w codziennej plątaninie obowiązków znajdujecie czas i chęć do tego, by uczestniczyć w zajęciach, by być obecnym w życiu
miasta, powiatu, regionu.
Dziś Uniwersytety Trzeciego Wieku są ważnym ogniwem oświatowego pejzażu. Nie zostało to jednak przez nikogo podarowane. To jest efektem Waszej pracy
i zapału, którym się cechujecie i którym inspirujecie innych.
Z okazji jubileuszu 5–lecia Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzę
Wam, abyście dalej rozwijali tę pożyteczną ideę kształcenia ustawicznego i zachęcali innych do realizowania się w tej działalności uniwersyteckiej.
Paweł Rajski
Starosta Ostrowski

Drodzy Słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku !

Rok 2012 to szczególny czas dla
Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To podwójne święto dla tej prężnie działającej instytucji w naszym mieście. To Rok
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, to w końcu
rok, w którym Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi swój pierwszy, okrągły
jubileusz. Pięć lat istnienia placówki to wielki
sukces, ogromny powód do dumy i wielkie
Święto!
Przez ten czas niejednokrotnie nas zaskoczyliście – mnie jako Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego i mieszkańców naszego
miasta. Udowodniliście i – cały czas to robicie – że jesień życia to nie kres, a dopiero
początek: prawdziwego odkrywania siebie,
swoich pasji i zainteresowań. Reprezentujecie grupę ludzi szczególnie aktywnych,
osób, które swoim codziennym działaniem pokazują siłę, witalność, kreatywność
i pomysłowość. Świadczą o tym liczne inicjatywny Waszej organizacji – konferencje, wyjazdy, spotkania. Potraficie podejmować się niezwykłych wyzwań, zadziwiacie swoją pomysłowością i śmiałością pomysłów.
Jako Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego cieszę się, że Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia tak wielu słuchaczy. Tu każdy, bez względu na wykształcenie i zainteresowania znajdzie coś ciekawego dla siebie, może spełniać
marzenia z młodości, wymieniać się wiedzą i poglądami, a przede wszystkim być
wśród ludzi, którzy chcą realizować swoje pasje.
Wasza działalność nie ogranicza się wyłącznie do edukacji. Aktywizujecie i inspirujecie ostrowskich seniorów, współpracujecie z młodzieżą, uczestniczycie aktywnie w życiu społecznym i artystycznym naszego miasta.
Życzę Państwu wspaniałych obchodów jubileuszowych i serdecznie gratuluję
– pasji i zaangażowania. Uniwersytet Trzeciego Wieku to znakomita inicjatywa, to
swoisty fenomen!
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Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
Jarosław Urbaniak

Słowo Dyrektora Społecznej Akademii Nauk
w Ostrowie Wielkopolskim
Tak niebywałe zjawisko zaistniałe w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2007 wywołane powstaniem Ostrowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zostało przyjęte z wielkim
społecznym zadowoleniem. Statutowa działalność tworzy
nowe perspektywy i szanse na przedłużenie sprawności
psychoﬁzycznej tak powszechnie oczekiwanej a szczególnie
upragnionej w III etapie naszego życia. W ten etap wpisana
została działalność OUTW – programowo obejmująca obszary tak ważne dla tej grupy studentów i umiejętnie powiązane z kierunkami kształcenia w Społecznej Akademii Nauk
– Wydziale Zamiejscowym w Ostrowie Wielkopolski. Wiedza,
umiejętność zarządzania, aktywność i pasja tworzenia pozwala nam podziwiać
i gratulować panu Józefowi Kozanowi - Prezesowi osiągniętych wyników.
Pragniemy życzyć słuchaczom i jednocześnie naszym studentom dobrego
czasu, który sami uznacie za radosny i cenny, a kierownictwu pomnażania satysfakcji i owoców dalszego rozwoju.
Zenon Kłopocki
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Słowo Dziekana Społecznej Akademii Nauk
w Ostrowie Wielkopolskim
Spotykając na korytarzach uczelni Społecznej Akademii Nauk słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, uczestnicząc w ważnych wydarzeniach Uniwersytetu jestem pełen podziwu dla ich postawy życiowej,
uśmiechniętych twarzy, energii, pogody ducha, wzajemnych relacji nacechowanych życzliwością oraz dążenia do
poznawania rzeczy nowych, do poszerzania swoich umiejętności, do samorealizacji.
Obserwując rozwój OUTW od chwili powstania mam
pełne przeświadczenie, że spełnia on ważna rolę w integracji społeczności ostrowskiej, w którą wpisał się na trwałe. W Społecznej Akademii Nauk OUTW dopełnia obraz
reprezentacji pokoleniowej środowiska skupionego wokół uczelni. Wysoka ocena
i dorobek OUTW to w dużej mierze zasługa Prezesa Józefa Kozana, którego wrodzona kreatywność, pasja budowania i organizowania przyczyniają się do sukcesów Uniwersytetu.
Z okazji Jubileuszu 5-lecia gratuluję i życzę dalszego dynamicznego rozwoju
Zarządowi i słuchaczom Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
dr inż. Tadeusz Sarnowski

To już 5 lat naszej wspólnej działalności,
wypracowywania formuł organizacyjnych, tworzenia bazy, programów i planów, a przede
wszystkim ich realizacji… To nie było takie
proste i wymagało dużego wysiłku ludzi, którzy
rozumieli, że cel zamierzeń jest słuszny a jego
osiągnięcie możliwe.
Problematyką uniwersytetów trzeciego
wieku zajmowałem się jako oświatowiec już
od wielu lat. Interesowały mnie sprawy kształcenia ustawicznego organizowanego przez
władze oświatowe dla młodzieży i dorosłych.
Angażowałem się w nie, prowadząc zajęcia
m. in. w zakładach kształcenia i placówkach
doskonalenia nauczycieli a także uczestnicząc w różnorodnych kursach, warsztatach i formach samokształceniowych. I wtedy już rodziła się we mnie myśl o utworzeniu w naszym mieście uniwersytetu trzeciego wieku.
Największe jednak, jak się wydaje, znaczenie w wyborze tego przedsięwzięcia odegrało posiadane przeze mnie doświadczenie zawodowe i pewien trwały już
dorobek w szeroko rozumianej pracy edukacyjnej.
Dzięki temu, że pełniłem wiele funkcji działając społecznie w środowisku, łatwiej mogłem także znaleźć zrozumienie i liczyć na pomoc.
Czas był mi sprzymierzeńcem!
Od 2005 roku problematyka ludzi starszych jest w centrum zainteresowania
władz państwowych i samorządowych. Rozwój cywilizacyjny spowodował, że duża
rzesza ludzi w wieku powyżej 50 lat przeszła na emerytury lub renty, a ich rola w życiu społecznym w znaczący sposób zmalała. Stąd nastąpiła konieczność pewnego
dostosowania się tych osób do wyzwań codzienności m. in. w zakresie znajomości
obsługi komputera, języków obcych, a także do zaspokajania ich potrzeb intelektualnych, psychicznych i fizycznych.
Dobrze zatem, że udało się pokonać pierwsze trudności organizacyjne, a co
najważniejsze, znaleźć osoby zainteresowane tą problematyką i chcące angażować się w tworzenie naszego uniwersytetu.
Pragnę dziś w dniu jubileuszu 5–lecia serdecznie podziękować członkom komitetu założycielskiego, którzy swoim autorytetem dali podwaliny pod budowę naszego stowarzyszenia.
W sposób szczególny dziękuję Zenonowi Kłopockiemu – dyrektorowi Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi za podjęcie decyzji i przyjęcie patronatu naukowego, dzięki czemu Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku spełnił wymogi
merytoryczne i strukturalne, a w dniu 14 lipca 2011r. mógł otrzymać status Samoakredytacji Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Moja idea tworzenia –
znowu się zmaterializowała…

Dziękuję przewodniczącemu Rady Programowej dr. inż. Tadeuszowi Sarnowskiemu i całej kadrze dydaktycznej za trud, wysiłek oraz troskę o wysoki poziom
prowadzonych zajęć edukacyjnych.
Wyrażam podziękowanie Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za bezpłatne
użyczenie remontującego się wtedy pomieszczenia na biuro w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.
Przede wszystkim jednak dziękuję wszystkim słuchaczom I roku akademickiego 2007/2008 za zaufanie i entuzjastyczne zaangażowanie się w życie utworzonego uniwersytetu. Wyrażam radość, że dziś aż 104 słuchaczy spośród 186, którzy
wtedy rozpoczęli naukę, otrzyma Złote Certyfikaty.
Wierzyłem, że realizując konkretne zadania zawarte w planach i programach
spełnimy misję tworzenia i znajdziemy płaszczyznę współdziałania, że osiągniemy
sukces jakościowy i ilościowy (przez minione 5 lat z różnorodnych zajęć skorzystało już ponad 1000 osób!).
Obchody naszego 5–lecia mamy okazję przeżyć w niecodziennej atmosferze,
jako że rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, a w naszym kraju – Rokiem Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.
W tej szczególnej chwili pragnę przekazać Państwu naszą publikację jubileuszową w szacie graficznej nawiązującej do pierwszych numerów „Wieści
z OUTW”. Na pewno nie udało się w niej zamieścić szczegółowo wszystkich informacji, myślę jednak, że dokument ten ukazuje obraz zdobytych doświadczeń,
które pomogą w najbliższej przyszłości w planowaniu i realizacji zadań bieżących.
Życzę nam wszystkim dalszych inwencji twórczych i wzbogacania działalności
OUTW oraz dużo zdrowia i szczęścia osobistego.
Prezes Zarządu OUTW
Józef Kozan

Nasze motto:...
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Nie myśl, ile razy wzejdzie poranna zorza…
Licz czas, w którym możesz pomóc sobie i innym…
Trwaj więc i chwytaj chwilę, jutro znów będzie ranek.
Licz czas, w którym możesz pomóc sobie i innym…

Rok 2007 –

czas „narodzin”
Skład Komitetu Założycielskiego OUTW

Dnia 21 marca 2007 z inicjatywy dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
w Ostrowie Wielkopolskim im. Fryderyka Chopina i radnego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. – Józefa Kozana, w siedzibie Liceum przy ulicy Wojska Polskiego 17 odbyło się spotkanie założycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas
tego zebrania zostały podjęte uchwały w sprawie powołania w formie stowarzyszenia - Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim (zwanego Ostrowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku – OUTW). Uchwalono ponadto statut oraz
dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. Funkcję prezesa zarządu powierzono Józefowi Kozanowi, a funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej - Jackowi
Skibie.
W dniu 20 kwietnia Zarząd OUTW wysłał do Sądu Rejonowego w Poznaniu
dokumentację z prośbą o zarejestrowanie stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
W dniu 5 czerwca zarząd otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie wpisania stowarzyszenia pod nazwą „Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Ostrowie Wielkopolskim” do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd wyznaczył organ do sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniem. Został nim Starosta
Powiatu Ostrowskiego.
W związku z zakończonym procesem rejestracyjnym w dniu 12 czerwca w Klubie „Zakątek” w IV Liceum Ogólnokształcącym odbyło się zebranie organizacyjne
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Aleksandra Biegańska, Mieczysława Cyba, Wojciech Gawłowski, Tadeusz Gaworzewski, Waldemar Gostomczyk, Maria Kędzierska – Jachimek, Sylwia Jakubek,
Józef Kozan, Iwona Latajka, Emilia Nawrocka, Krzysztof Ogórkiewicz, Krystyna
Sikora, Jacek Skiba, Antoni Sukiennicki, Jerzy Wojtaszek, Czesław Woś, Henryk
Zieliński.

wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli deklaracje członkowskie. W zebraniu
wzięło udział 113 osób.
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Porozumieniem patronat naukoW dniu 16 sierpnia, zgodnie z podpisanym Porozumieniem,
wy nad OUTW objęła Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim.
W dniu 22 września w stołówce szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Waryńskiego
29 obradowało I Ogólne Zgromadzenie Członków OUTW. W obradach uczestniczyło 171 osób. Obecni byli członkowie komitetu założycielskiego, członkowie zarządu i komisji rewizyjnej.
Wybrany został samorząd słuchaczy, a obradom towarzyszyła już wtedy Pieśń
nawiązująca do myśli - motta, która po dzień dzisiejszy łączy słuchaczy.

W dniu 5 października w auli Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Wrocławskiej 93a, odbyła się
uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2007/2008.

Uczestniczyli w niej: słuchacze
OUTW, członkowie zarządu i komisji
rewizyjnej. Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania
w Łodzi reprezentowali: dr inż. Tadeusz
Sarnowski – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim,
dr Kazimierz Kołodziejczyk – członek
Rady Programowej OUTW, dr Edyta
Godziszewska – członek Rady Programowej OUTW, mgr Zenon Kłopocki –
dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Władzę samorządową reprezentowali: Włodzimierz Jędrzejak – Starosta
Ostrowski, Piotr Walkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Zdzisław Dolata – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Rady
Miejskiej, Danuta Czajka – skarbnik Urzędu Miejskiego, reprezentująca prezydenta
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ks. kanonik Tomasz Ilski – proboszcz parafii konkatedralnej, wykładowcy oraz przedstawiciele mediów lokalnych.
I tak to się zaczęło…

Na rozpoczęcie działalności OUTW
Kiedy dożyliśmy tych lat, które mamy
I kolejnym krzyżykiem los przygiął nam karki,
Zastanówmy się razem, ile mogą jeszcze
Udźwignąć tych krzyżyków wysłużone barki?
I co mamy robić po porannej kawie,
Usiąść w parku, poplotkować, po mieście się włóczyć?
Jeszcze czas na to przyjdzie, bo dzisiaj kochani
Postanowiliśmy, że jeszcze będziemy się uczyć!
Że potrzeba nam wyzwań, którym radę damy
I nie bójmy sie tego, trzeba nam podniety ...
Więc nie jakieś tam kursy kroju, kursy szycia
My wysoko mierzymy w uniwersytety.

Lecz nie chcemy kapciami szurać po pokojach,
Gnąc przy tym kolana w reumatycznych bólach...
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Chociaż to uczelnia już trzeciego wieku
To widzimy okiem jeszcze całkiem bystrem,
Że kiedy skończymy - da los - tę uczelnię,
To i tak żaden z nas nie będzie magistrem.

Chociaż mówią, że młodość musi się wyszumieć
No a starość jedynie może się wyszurać...
Więc dla nas niech dzisiaj zabrzmi Gaudeamus...
Do nauki z ochotą wielką przystąpimy!
Tylko Panie Ministrze jedno ustalmy
Nigdy żadnych mundurków - my nie założymy!
Krzysztof Ogórkiewicz
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Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako organizacja pozarządowa
W roku 2007 w naszym kraju działało 160 uniwersytetów trzeciego wieku, które skupiały 45 tysięcy członków… W roku 2012 – jest ich już 385 i gromadzą przeszło 100 tysięcy słuchaczy/studentów.
Pierwszy na świecie uniwersytet trzeciego wieku został założony przez prof.
nauk społecznych Pierr’a Vellas w Tuluzie we Francji w roku 1973, natomiast w Polsce – w roku 1975. Założyła go w Warszawie prof. Halina Szwarc. W Wielkopolsce
pierwszy uniwersytet powstał w roku 1979 w Poznaniu, a aktualnie w naszym regionie jest ich 32.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim został powołany jako
stowarzyszenie i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000282314.
W dniu 30 grudnia 2009 roku, na wniosek Zarządu i Ogólnego Zgromadzenia
Członków, Sąd Rejestrowy w Poznaniu nadał stowarzyszeniu status organizacji
pożytku publicznego.
W dniu 17 sierpnia 2011 roku nasze stowarzyszenie przystąpiło do Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w SGH w Warszawie.
W dniu 13 lutego 2010 roku objęliśmy patronat nad Uniwersytetem Dziecięcym,
którego założycielkami są Eliza Wolańczyk i Małgorzata Dirbach – Kowalewska.
Misją OUTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej, twórczej, kulturalnej,
zdrowotnej, turystycznej, sportowej oraz niesienie pomocy społecznej i charytatywnej, służącej aktywizacji i poprawie jakości życia osób starszych środowiska miasta
Ostrowa Wielkopolskiego i  powiatu ostrowskiego.
Organami OUTW są: Ogólne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Działalność oparta jest na Statucie, Regulaminie i Zasadach Współżycia Koleżeńskiego.
W 5 – letniej działalności Ogólne Zgromadzenie Członków obradowało:
• 22.09.2007 - w stołówce Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim (inauguracja działalności OUTW);
• 19.09.2008 - w sali obrad Urzędu Miejskiego (sprawozdawcze);

Problematyką edukacyjną kieruje rada programowa, której zadaniem jest organizacja prowadzonych różnorodnych form edukacyjnych.
Sprawami słuchaczy zajmuje się samorząd, który współpracuje ze starostami
grup tematycznych, wykładowcami i zarządem OUTW.
Księgowość prowadzi „BILANS” Spółka z o. o. Spółka komandytowa w Ostrowie Wielkopolskim, a środki finansowe znajdują się na koncie Banku Spółdzielczego w Raszkowie.
Biuro OUTW znajduje się w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim; funkcje administracyjne pełni Patrycja
Jurkiewicz.
Rok akademicki składa się z dwóch semestrów 16-tygodniowych: zimowego
(od października do lutego) i letniego (od lutego do czerwca) z przerwą międzysemestralną.
Słuchaczami OUTW są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub uzyskały
status rencisty i systematycznie opłacają składki.
Podczas uroczystości inauguracji każdego roku akademickiego słuchacze
otrzymują legitymacje, a na zakończenie cyklu kształcenia - certyfikaty.
Tym razem, z okazji Jubileuszu Złote Certyfikaty za ukończenie
5-letniego cyklu kształcenia otrzymują: Bąk Marian, Biegańska Aleksandra, Biela Maria, Bilska Seweryna, Blek Grażyna, Błoch Joanna, Boczek Maria, Borowicz
Maria, Bury Kazimierz, Czabańska Bożena, Czechak Henryk, Dankiewicz Łucja,
Dembowiak Władysława, Dera Aleksandra, Dolata Janina, Dolata Ryszard, Gagalowicz-Mrozińska Maria, Glinkowska Bożena, Gola Marian, Gołębecka Elżbieta, Górska Maria I, Górska Maria II, Grzela Teresa, Grzybowska Cecylia, Hełka
Elżbieta, Henglewicz Władysława,
Ibron Stanisław, Jarzyna Hiacenty,
Jarzyna Pelagia, Jasik Teresa, Jezierska Jadwiga, Kasprzak Irena,
Kempa Zofia, Kędziora Krystyna, Kidoń Mirosława, Konieczny
Edward, Koralewska Barbara, Kortylewska Zenona, Kowalczyk Bożena, Kozan Józef, Kraśner Krystyna, Królikiewicz Przemysława,
Kubiak Barbara, Kubiak Ireneusz,
Kupczyk Aleksandra, Lampert Joanna, Leśniak Stefania, Ławicka
Maria, Michalak Barbara, Michalczak Anna, Michalska Bogusława, Mikołajczyk Elżbieta, Nawrocka Emilia, Nowaczyk
Kazimiera, Nowak Janina, Nowicka Maria, Nowicki Piotr, Nowiszewska Weronika,
Obst Bożena, Ogórkiewicz Krzysztof, Ostrowska Anna, Ostrowska Wacława,
Otulak Kazimiera, Palczewska Kazimiera, Panek Zofia, Peukert Barbara, Podolczak Lucyna, Precz Maria, Przepiórka Maria, Setecka Teresa, Sikora Krystyna,
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• 21.09.2009 – w auli SWSPiZ (sprawozdawczo – wyborcze);
• 28.09.2010 – w auli SWSPiZ (sprawozdawcze);
• 27.09.2011 – w auli SWSPiZ (sprawozdawcze);

Skiba Jacek, Skibińska Ewa, Skowrońska Bożena, Sobczak Danuta, Sowińska Halina, Stempniewicz Janina, Stołowski Marian, Szałata Janina, Szczepaniak Adela,
Szczepaniak Urszula, Szczygielski Wiarosław, Szlachta Brunon, Szlachta Gabriela, Szymańska Wiesława, Tokarz Halina, Tomczak Regina, Uzarek Teresa, Wajs
Józef, Walczak Ewa, Walkowiak-Frankiewicz Aldona, Werda Jadwiga, Wiertelak
Halina, Wierzchuła Maria, Wiesner Jolanta, Wiśniewski Tadeusz, Włodkowska Renata, Wojtaszek Elżbieta, Wronka Krystyna, Zajączkowska Krystyna, Zamojska
Irena, Zawodna Aleksandra, Zielińska Ewa, Zmyślona Barbara

Skład władz statutowych
Kadencja 2007-2009
Zarząd
prezes – Józef Kozan
wiceprezes – Maria Kędzierska – Jachimek
sekretarz – Aleksandra Biegańska
skarbnik – Iwona Latajka
członek zarządu – Sylwia Jakubek
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Komisja Rewizyjna
przewodniczący – Jacek Skiba
członek komisji – Krystyna Sikora
członek komisji – Jerzy Wojtaszek

Samorząd Słuchaczy
przewodnicząca – Anna Bartczak
sekretarz – Danuta Sobczak
członek - Elżbieta Adam – Niedbał
członek – Tadeusz Wiśniewski

Kadencja 2009 – 2013
Zarząd

prezes – Józef Kozan
wiceprezes – Aleksandra Biegańska
wiceprezes – Eugeniusz Śniegocki
sekretarz – Barbara Koralewska

skarbnik – Ewa Skibińska
członek zarządu – Ryszard Dolata
członek zarządu – Krzysztof Ogórkiewicz
członek zarządu – Jacek Skiba

Samorząd Słuchaczy
przewodniczący – Tadeusz Wiśniewski
członek – Elżbieta Hełka
członek – Edward Konieczny
członek – Teresa Setecka
członek – Danuta Sobczak
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Komisja Rewizyjna
przewodniczący – Barbara Michalak
członek komisji – Andrzej Siwek
członek komisji – Józef Wajs
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Skład Rady Programowej i kadry dydaktycznej
dr inż. Tadeusz Sarnowski - dziekan Wydziału Zamiejscowego Społecznej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – przewodniczący Rady Programowej
mgr Zenon Kłopocki - dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
dr Edyta Godziszewska - sekcja języków obcych (j. angielski) – wykładowca od
									
2007 r.
mgr Karolina Halczuk - sekcja języków obcych (j. angielski)
mgr Marta Talaga - sekcja języków obcych (j. angielski) –wykładowca od 2007 r.
mgr Honorata Sachowska-Barańczak - sekcja języków obcych (j. niemiecki)
– wykładowca od 2007 r.
mgr Beata Kozińska – Kaczmarek – sekcja języków obcych (j. francuski)
mgr Karolina Białek - sekcja informatyki
mgr Katarzyna Franz - sekcja informatyki
dr Marcin Hernes - sekcja informatyki – wykładowca od 2007 r.
mgr Jolanta Maćkowiak - sekcja informatyki
mgr Łukasz Mikołajczyk- sekcja informatyki
mgr Daria Szalińska - sekcja informatyki – wykładowca od 2007 r.
mgr inż. Tomasz Szydłowski - sekcja informatyki
mgr Romualda Wiertelak - sekcja informatyki
mgr Zenona Kędziora - sekcja pływania – wykładowca od 2007 r.
mgr Marta Libudzic - sekcja gimnastyki (nordic – walking + rytmika) – wykładowca
							
od 2007 r.
dr inż. Anna Kędziora - sekcja ekologii i krajoznawstwa
dr nauk med. Krystian Niełacny - sekcja ekologii i krajoznawstwa oraz profilaktyki
uzależnień
mgr Maria Szubert – Kornaszewska - sekcja ekologii i krajoznawstwa
mgr Wojciech Suszycki - sekcja ekologii i krajoznawstwa – wykładowca od 2007r.
mgr Zyta Sobańska – trening pamięci
mgr Anna Brzezińska – pierwsza pomoc przedmedyczna
mgr Maria Wojtaszek – sekcja gimnastyki „Kształtowanie Sylwetki”
mgr Maria Misztal – florystyka
mgr Alicja Zaremba – taniec towarzyski
mgr Mariola Bogdan – taniec towarzyski
mgr Artur Haraj – sekcja samoobrony (techniki obronne)
artysta fotograf Zygmunt Malik - fotografika z grafiką komputerową
Krzysztof Ogórkiewicz – koło „Żywego Słowa”
mgr Iwona Garbacz – koło „Mam talent”
mgr Florian Pawlak – koło brydża sportowego
mgr inż. Ryszard Dolata – koło turystyki pieszej i rowerowej
mgr Eugeniusz Śniegocki – koło turystyki pieszej i rowerowej

Edukacja to główny cel działalności OUTW, stanowiący jednocześnie ofertę
dla każdego słuchacza, poprzez włączenie go do systemu kształcenia ustawicznego, nakierowanego na własną aktywność intelektualną, fizyczną i psychiczną oraz
na zaspokajanie jego potrzeb kulturowych, poznawczych i towarzyskich.
Kandydat na słuchacza OUTW składa na przełomie sierpnia i września Deklarację, w której określa swoje zainteresowania i potrzeby w zakresie wyboru zajęć
tematycznych, zajęć dodatkowych i kół zainteresowań. Zarząd OUTW pod koniec
września zatwierdza utworzony w ten naturalny sposób plan zajęć na dany rok
akademicki.
Zajęcia tematyczne, które prowadzą członkowie rady programowej, odbywają
się w grupach 12-15 osobowych w pomieszczeniach SWSPiZ, IV Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 9, Studium Medycznego, Zespołu Szkół
Technicznych i innych instytucji oświatowych, kulturalnych i sportowych w Ostrowie Wielkopolskim..
Zajęcia dodatkowe mają m.in. formę kursów i warsztatów, a po części wiążą
się z realizacją otrzymanych „projektów” i „grantów”. W zajęciach tych mają możliwość uczestniczyć także członkowie rodzin, przyjaciele i sympatycy OUTW; niektóre
z nich prowadzone są przez samych członków stowarzyszenia.
Koła zainteresowań natomiast działają cyklicznie, a częstotliwość zajęć nasila
się przed konkursami, przeglądami, wystawami, plenerami organizowanymi przez
OUTW i inne uniwersytety.
Organizowane są ponadto wykłady audytoryjne, których tematykę i terminy
ustala rada programowa.
W 5-letniej działalności OUTW (co ukazuje załączone zestawienie) ilość i zakres zajęć wydają się być imponujące: 46 grup sekcji języków obcych, 33 grupy
sekcji informatyki (obsługi komputera), 9 grup sekcji gimnastyki, 12 grup sekcji
pływania.
Zdobyta wiedza i umiejętności m.in. z języków obcych umożliwiają słuchaczom
sprawdzenie się w konkretnych sytuacjach np. podczas wymiany zagranicznej:
grupa języka niemieckiego, pod kierunkiem mgr Honoraty Sachowskiej - Barańczak, nawiązała w roku 2008 kontakty ze Szkołą Seniorów w Poczdamie, a współpraca realizowana jest poprzez wzajemne wizyty i wycieczki; grupa języka francuskiego, pod kierownictwem mgr Beaty Kozińskiej-Kaczmarek, nawiązała kontakty
z placówką oświatową w Paryżu i w dniach 27.09.2012 – 01.10.2012 uczestniczyć
będzie w wycieczce do Paryża-Wersalu.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się sekcja ekologii i krajoznawstwa,
która organizuje comiesięczne wycieczki autokarowe i piesze. W programie wycieczek jest zwiedzanie obiektów przyrodniczych, historycznych, sakralnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego, Wielkopolski i województw
ościennych.
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Po pierwsze –
edukacja…

W mijającym 5-leciu takich wycieczek tych było 76, a uczestniczyło w nich
prawie 2200 słuchaczy.
Znaczące sukcesy odnoszą koła artystyczne, które biorą udział w różnorodnych imprezach przeglądowych organizowanych nie tylko przez OUTW, ale także
przez inne instytucje kulturalne i utw w kraju.
Koło „Żywego Słowa” w latach 2010 i 2011 uczestniczyło w III i IV Wielkopolskich Spotkaniach Artystycznych w Międzychodzie, zdobywając II miejsca w kategorii teatralno-kabaretowej, a w roku 2011 także w IV Juwenaliach utw w Warszawie, zdobywając też II miejsce w tej kategorii.
Koło plastyczne „Mam talent” zorganizowało dwa plenery – w latach 2010
i 2011, a w dniu 19.05.2012 uczestniczyło w plenerze malarskim „Gołuchów 2012”
w ramach imprezy integracyjnej z UTW „Calisia” z Kalisza. Koło to organizowało
wernisaże w ramach „Senior Festiwal” – 2011, podczas podsumowania „grantów”
w Michałkowie – 2010 i w Wysocku Wielkim – 2011 oraz podczas II Forum Kadry
Zarządzającej Wielkopolskich UTW - 2012 i  w święcie „majOSTaszki” - 2012.
Dużą aktywność wykazuje koło turystyki pieszej i rowerowej, które organizuje
podczas swoich wycieczek i rajdów zajęcia rekreacyjne m.in. z fotografiki i topografii, a także nordic - walking, gry terenowe, kominki i ogniska.
Słuchacze OUTW w mijającym 5-leciu uczestniczyli w 39 wykładach audytoryjnych, które cieszyły się dużym powodzeniem i prowadzone były na wysokim
poziomie. Odbywały się one w auli SWSPiZ w Ostrowie Wielkopolskim, a wykładowcami (co wynika z przedstawionego wykazu) były osoby o znaczącym dorobku
naukowym oraz specjaliści z dużym doświadczeniem i niekwestionowanym autorytetem.
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Można zatem stwierdzić, że realizacja podstawowego celu edukacyjnego,
określona w Statucie OUTW, w tym 5-leciu miała należne jej miejsce i dobrze służyła w wzbogacaniu oferty organizacyjnej i programowej Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Rok akademicki

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Liczba słuchaczy

186

285

311

364

335

Ilość grup razem

17

32

34

33

32

Rodzaje zajęć
Sekcje tematyczne
Liczba grup

Liczba grup

Liczba grup

Liczba grup

Liczba grup

Język angielski

4

7

5

8

7

Język niemiecki

2

3

2

3

3

Język francuski

-

-

-

1

1

Informatyka

4

8

8

7

6

Gimnastyka

2

2

2

2

1

Pływanie

2

3

3

2

2

Ekologia i krajoznawstwo

1

2

3

2

2

Gimnastyka - rytmika

2

-

-

-

-

Nordic - walking

-

2

2

1

-

Trening pamięci

-

2

2

-

-

Profilaktyka uzależnień

-

1

1

-

-

Pomoc przedmedyczna

-

2

2

-

-

Kształtowanie sylwetki

-

-

1

2

3

Florystyka

-

-

1

1

-

Taniec towarzyski

-

-

1

1

-
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Zajęcia dodatkowe/kursy/warsztaty/koła

Samoobrona (techniki
obronne)

-

-

-

1

1

Fotografika z grafiką
komputerową

-

-

-

-

1

Koło „Żywego Słowa”

-

-

1

1

1

Koło plastyczne „Mam
talent”

-

-

-

1

2

Koło brydża sportowego

-

-

-

-

1

Koło turystyki pieszej
i rowerowej

-

-

-

-

1

Wykłady audytoryjne
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2007/2008
05.10.2007. – dr Kazimierz Kołodziejczyk: „Być osobą pożądaną” (wykład inaugurujący rok akademicki);
23.11.2007 – dr Kazimierz Kołodziejczyk: Wpływ społeczny – relacje międzyludzkie
w różnych sytuacjach”;
14.12.2007 – dr hab. Stefan Wrzosek: „Podstawowe problemy finansów osobistych”;
25.01.2008 – prof. zw. dr hab. Aniela Styś: „Marketing – współczesne postrzeganie
i znaczenie”;
28.03.2008 – Wojciech Kornaszewski: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
29.04.2008 – mgr Iwona Matuszczak – Szulc: „Pomoc publiczna i strefy ekonomiczne”;
30.05.2008 – dr Edyta Godziszewska: „Trendy myślowe w nowoczesnej filozofii”;
17.06.2008 – dr Tadeusz Sarnowski: „Nowe tendencje w zarządzaniu organizacją”
(w ramach VI Konferencji z cyklu „Nauka dla praktyki w zarządzaniu
organizacjami” w SWSPiZ w Ostrowie Wielkopolskim).
2008/2009
10.10.2008 – dr Kazimierz Kołodziejczyk: „Karol Wojtyła – filozofia osoby” (wykład
inaugurujący rok akademicki);
04.11.2008 – dr nauk med. Krystian Niełacny: „Profilaktyka uzależnień od alkoholu”;
12.12.2008 – lek. med. Małgorzata Owczarek: „Co warto wiedzieć?…problemy geriatrii”;
27.01.2009 – prof. Andrzej Stelmach: „System organów państwa w Polsce”
31.02.2009 – dr Norbert Gill: „Prawo spadkowe”;
08.05.2009 – dr Michał Jarnecki: „Czy inność, różnorodność i kontrasty muszą być
barierą? Dialog międzykulturowy, jego szanse i ograniczenia. Garść
refleksji globtrotera i badacza…”;
09.06.2009 – dr inż. Tadeusz Sarnowski: „Zarządzanie w obliczu współczesnych
wyzwań”.

2009/2010
09.10.2009 – Janina i Jerzy Bartuzi: „Wielki Kanion Kolorado” (wykład inaugurujący rok akademicki);
17.11.2009 – dr inż. Tadeusz Sarnowski: „Istota czasu. Jego rola w aspekcie jakości życia”;
15.12.2009 – dr Edyta Godziszewska: „Religie świata – Islam”;
19.01.2010 – dr nauk med. Krystian Niełacny: „Religie świata – Judaizm”;
02.03.2010 – mgr Jolanta Szwalbe: „Myśl i działaj dla przyszłości”;
27.04.2010 – mgr Zuzanna Rzepecka: „Jak się odżywiać, by żyć długo i szczęśliwie?”;
20.05.2010 – lek. Wendy Szymczak: „Kobieta dobrze nastrojona”;
28.05.2010 – Justyna Sprutta: „Religie świata – ikona w kontekście historycznym
i liturgicznym”.

2011/2012
12.10.2011 – prof. dr hab. Piotr Tryjanowski „Dlaczego lubimy ptaki” (wykład inaugurujący rok akademicki);
15.11.2011 – mgr inż. Jerzy Gnerowicz: „W świecie pszczół”;
10.12.2011 – dr Jacek Laskowski: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”;
12.12.2011 – dr Tomasz Gruchot: „Literatura dla piękna i piękno dla literatury”;
10.01.2012 – poeta Wojciech Gawłowski: „Moja twórczość poetycka – warsztat
pracy”;
14.03.2012 – dr Artur Homan: „Rytmy natury w Dolinie Baryczy”;
17.04.2012 – dr Maciej Klósak: „Europa ciekawa z perspektywy trzech wysp: Spitsbergenu, Malty oraz Santorini”;
08.05.2012 – mgr Karolina Maj: „Skuteczne działanie – aktywne i efektywne lata
dojrzałości” (w ramch współpracy z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim).
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2010/2011
08.10.2010 – dr Marek Rezler: „Związki Fryderyka Chopina z Wielkopolską Południową” (wykład inaugurujący rok akademicki);
16.11.2010 – hm. RP Zbysław Jeżewski: „Z dziejów harcerstwa ostrowskiego”;
14.12.2010 – dr Maciej Klósak: „Trudno jest w raju na Ziemi, czyli dzisiejsze oblicze Sri Lanki”;
11.01.2011 – ks. dr Jan Bogumił Stachowiak: „Treść i forma wyrazu numizmatu”;
15.03.2011 – dr Maciej Klósak: „Zaćmienie słońca na końcu świata, czyli słów kilka
o Wyspie Wielkanocnej”;
22.02.2011 – red. naczelny „Gazety Ostrowskiej” Jarosław Wardawy: „Warsztat
dziennikarski a prawo prasowe”;
12.04.2011 – mgr Ewa Witkowska: „Promocja zdrowia – menopauza”;
10.05.2011 – dr Ewa Maćkowiak: „Jak kształtować samouzdrawiającą się osobowość”.

Po drugie –
twórcza integracja
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„Pamiętamy o tym, że OUTW jest stowarzyszeniem i my, jako członkowie
jesteśmy odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie
i postrzeganie na zewnątrz”
Ten fragment Zasad współżycia koleżeńskiego określa w sposób jednoznaczny charakter Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który skupia ludzi
życzliwych, tolerancyjnych, kreatywnych, wzajemnie sobie pomagających i otwartych na świat. W istocie bowiem zależy nam na tym, aby słuchacze mieli poczucie
bezpieczeństwa psychicznego i pewność, że znajdują się w środowisku autentycznych przyjaciół, z którymi można się dzielić swoimi doświadczeniami życiowymi,
pomagać sobie w rozwiązywaniu także osobistych problemów, a jednocześnie rozwijać się intelektualnie w zdrowiu i pełnej sprawności fizycznej.
Tym zagadnieniom poświęca się dużo miejsca w planowaniu i programowaniu
zajęć oraz organizacji różnorodnych uroczystości, imprez, spotkań itp.
Zgodnie z Regulaminem UTW w Ostrowie Wielkopolskim słuchacze są zobligowani do udziału w uroczystości inauguracji roku akademickiego, podczas której odbywa się ślubowanie i wręczenie indeksów/legitymacji nowo przyjętym słuchaczom oraz w uroczystości zakończenia roku, podczas której otrzymują - certyfikaty, dyplomy, podziękowania i upominki. Uroczystości te mają już wypracowany
swój klimat i walory motywacyjne. Uczestniczą w nich przedstawiciele uczelni patronackiej a także władz samorządowych, parlamentarzyści i działacze społeczni.
Podnosi to rangę spotkań oraz wzbudza poczucie, że wszyscy jesteśmy jak w dużej, dobrej rodzinie. W czasie tych uroczystości jest również okazja, aby w części
artystycznej usłyszeć i zobaczyć występujące zespoły chóralne i muzyczne a także
znanych solistów i twórców kultury.
Atmosfera wzajemnej życzliwości i zrozumienia panuje przede wszystkim
w czasie prowadzonych przez wykładowców zajęć, podczas których, zgodnie przyjętym zwyczajem, dominuje wzajemny szacunek i tolerancja. Poszczególne sekcje planują i organizują we własnym zakresie m.in. tradycyjne spotkania związane
z andrzejkami, wigilią, podkoziołkiem, wielkanocnym jajkiem a także z okazji ważnych rocznic i wydarzeń państwowych.
Przyjętą już formą integracji jest organizowanie spotkań przedświątecznych,
biesiad karnawałowych, uroczystości z okazji Dnia Kobiet oraz pikników. Stanowią
one okazję do wykazania się pomysłowością organizacyjną i aktywnością słuchaczy, łączą ideę międzypokoleniową i dają możliwość naturalnych, często głębokich
przeżyć.
Oprócz wycieczek organizowanych w ramach sekcji ekologiczno - krajoznawczej Zarząd OUTW, w celach integracyjnych, organizuje dłuższe wyjazdy słuchaczy, z możliwością udziału także członków rodzin i przyjaciół. Mają one charakter
wycieczek krajowych i zagranicznych.
Dzięki inwencji samych słuchaczy organizowane są wyjazdy o charakterze
kulturalnym na spektakle do opery, teatru, na koncerty i spotkania z twórcami kultury oraz postaciami z życia społecznego.

W 5-leciu naszej działalności inicjatorami tego typu wycieczek byli: Ryszard
Dolata – organizator wyjazdu na spektakle do opery i teatru we Wrocławiu i Poznaniu w latach 2010 i 2011, Jolanta Kalusińka – organizatorka wyjazdu do opery i teatru w Poznaniu i Kaliszu w latach 2010 i 2011; Krzysztof Ogórkiewicz – organizator
wyjazdu na spektakl teatralny do Kalisza w roku 2009 oraz spotkania z poetką,
wokalistką i autorką tekstów – Aleksandrą Kiełb - Szawułą w dniu 09.12.2010, Edyta Godziszewska – organizatorka koncertu muzycznego i spotkania z poetą Gus
Eyre w dniu 23.04.2010 oraz koncertu muzycznego i spotkania z poetą Tomaszem
Żółtkiem w dniu 05.06.2009.
Od 24.11.2009 słuchacze mają okazję spotykać się w Klubie Nauczyciela na
tzw. „słodkich wtorkach”. Przy tej okazji odbywają się także zebrania samorządu
słuchaczy i zarządu ze starostami grup oraz organizatorami zbliżających się uroczystości i imprez. Są to zatem spotkania służące wymianie informacji na temat
spraw bieżących.
Integracji członków naszego stowarzyszenia służy współpraca ze Szkołą Seniorów w Poczdamie. Odbywa się ona na zasadzie wymiany studyjnej, której inicjatorem jest Wolfgang Tänzler – przedstawiciel Volkshochschule „Albert Einstein”
w Poczdamie.
W okresie 5–lecia odbyły się 4 wizyty delegacji oraz 2 wycieczki naszych słuchaczy do Berlina, Poczdamu i Drezna - w latach 2009 i 2011 i 1 wycieczka seniorów z Poczdamu do Wrocławia, Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego w roku 2009.
Proces integracji wiąże się także z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z utw sąsiadującymi z terenu Wielkopolski Południowej. Przedstawiciele OUTW
w okresie 5–lecia uczestniczyli w uroczystościach inauguracji i podsumowań roku
akademickiego UTW w Jarocinie - w roku 2009, UTW w Kaliszu - w latach 2008
i 2009, UTW w Ostrzeszowie - w roku 2009, UTW w Pleszewie - w roku 2009, UTW
w Kępnie - w roku 2012, a także na uroczystości z okazji 10-lecia UTW w Lesznie
- w roku 2008 i uroczystości 5–lecia UTW w Koninie - w roku 2010.
W minionym 5–leciu (co prezentuje załączone zestawienie) imprez integracyjnych było wiele...
Spotkania przedświąteczne
16.12.2008 – Restauracja „Poker”;
21.12.2009 – Klub Nauczyciela;
09.12.2010 – Klub Nauczyciela: Mikołajkowe spotkanie literackie;
15.12 .2011 – Klub Nauczyciela: z Jasełkami - w wykonaniu członków Uniwersytetu
Dziecięcego.

04.02.2008 – Klub Nauczyciela: Walentynki;
13.02.2009 – stołówka w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II Spółdzielni
Oświatowej: Walentynki;
29.01.2010 – Restauracja „Jubilatka”: Bal karnawałowy;
21.01.2011 – Restauracja „Mleczna Perła”: Bal karnawałowy;
20.01.2012 – Restauracja „Mleczna Perła”: Bal karnawałowy;
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Biesiady karnawałowe

Uroczystości z okazji Dnia Kobiet
08.03.2009 – OCK w ramach realizowanego „projektu”;
05 i 09.03.2010 – Restauracja „Poker’ i Klub Nauczyciela
10.03.2011 – spektakl teatralny w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. K.
Kompałły i W. Lipskiego „Spóźniona miłość czyli wyznania starego
belfra”;
14.03.2012. – OCK projekcja filmu „Rytmy natury w Dolinie Baryczy” i spotkanie
z jego autorem - Arturem Homanem.
Pikniki organizowane przez Samorząd Słuchaczy
18.09.2010 – leśniczówka „Grzybek” w Dąbrowie k. Roszek;
08.07.2011 – leśniczówka „Grzybek” w Dąbrowie k. Roszek;
03.09.2011 – leśniczówka „Grzybek” w Dąbrowie k. Roszek;
14.01.2012 – piknik zimowy w Głogowej k. Raszkowa;
14.07.2012 – piknik zaplanowany leśniczówka „Grzybek” w Dąbrowie k. Roszek;
Udział w wycieczkach
A. krajowych
26-27.11.2010 – do UTW w Gnieźnie z okazji „Andrzejek”;
07-09.10.2011 – do UTW w Żywcu;
18-20.05.2012 – do UTW przy SGH w Warszawie (wraz z grupą słuchaczy z UTW
w Ostrzeszowie).
B. zagranicznych
18-20.02.2009 – do Berlina i Poczdamu (sekcja j. niemieckiego);
08-20.09.2011 – do Grecji (w ramach współpracy z UTW „Calisia” w Kaliszu);
14 -16.10.2011 – do Drezna (sekcja j. niemieckiego);
14-24.09.2012 – zaplanowany wyjazd do Hiszpanii (wraz z członkami Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej).
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Szczególnym momentem integrującym środowisko słuchaczy OUTW będzie
uroczystość naszego jubileuszu 5–lecia w dniu 23.06.2012, podczas której podsumowany zostanie dotychczasowy dorobek stowarzyszenia w poczuciu, że wszystkie działania organizacyjne i programowe były realizowane dla wspólnego dobra
jego członków.

Studencka majówka
To była majówka, jakich niewiele,
ptaki, zwierzęta, kwiatów kobierce,
cudowna wiosna i my - i lasu zieleń.
Jak okiem sięgnąć strzeliste sosny, gołe platany,
dorodne dęby, pachnące świerki,
zapach żywicy i kręte ścieżki.
W tej głuszy dzikiej, w tej głuchej ciszy,
zagościł ogród niemal królewski.
Rododendrony, złocie, azalie
i nie w gazonach, i na rabacie
lecz przykucnięte między drzewami,
rosną samotnie w tej leśnej szacie.
Upojny zapach sieją wokoło,
płoną w czerwieni, barwią fioletem,
jaśnieją różem i czystą bielą
a żółte mienią się szczerym złotem.
Całe w bukietach patrzą ku niebu,
blaskiem kolorów czarują drzewa,
kąpią się w rosie, lub grzeją w słońcu
a w sercach naszych radość rozbrzmiewa.
Gdzie jesteś malarzu?
Gdzie twoje farby, pędzle i płótna?
Kwiaty cię proszą, czekają, wołają,
byś je uwiecznił dla nas – teraz wiosną.
Łucja Dankiewicz

To ważne, aby w działaniu znajdować adresatów (odbiorców) oraz ludzi, którym
się chce pracować i to często z olbrzymim poświęceniem. Konieczna jest także aprobata i przyzwolenie, motywacja i wiara, że to ma sens i warto w tym uczestniczyć…
Organizacja (stowarzyszenie) nie może działać hermetycznie, li tylko dla siebie. Musi mieć wokół siebie sojuszników, sprzymierzeńców a także posiadać akceptację społeczną i zrozumienie u władz lokalnych.
Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ciągu minionych 5 lat, mocno nad
tym pracował i może poszczycić się wymiernym już dorobkiem oraz uznaniem.
Członkowie OUTW starali się angażować we wszystkie możliwe przedsięwzięcia
i zadania a także w uroczystości oraz imprezy organizowane w ramach współpracy
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Po trzecie aktywność i otwartość
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z organizacjami pozarządowymi przez władze samorządowe miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego
W dniach 06 - 15.11.2008 słuchacze uczestniczyli w profilaktycznych badaniach w zakresie chorób układu krążenia w ramach zadań własnych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 19.01.2009 w spotkaniu z Prezydentem RP
- Lechem Kaczyńskim; 27.03.2010 z podróżniczką i autorką filmów dokumentalnych
– Elżbietą Dzikowską – Halik; 28.06.2010 z Anną Komorowską oraz minister zdrowia
- Ewą Kopacz. Ponadto słuchacze brali udział w organizowanych przez Prezydenta
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Starostę Ostrowskiego pierwszomajowych objazdach po inwestycjach, a w roku 2012 - w imprezach majOSTaszkowych.
W działalności bieżącej organizacji (stowarzyszenia) ważną rolę odgrywa problematyka związana z finansami. Co prawda, wszyscy członkowie OUTW płacą
składki, a członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pracują „non profit”, to jednak
bez wsparcia organów samorządowych, instytucji i organizacji współdziałających,
a także darczyńców i sponsorów efekty byłyby znacznie mniejsze.
Od początku swojej działalności OUTW szukał sprzymierzeńców i ich znajdował. Aktywna współpraca i współdziałanie rozwijały się: ze Społeczną Wyższą
Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, IV Liceum Ogólnokształcącym
w Ostrowie Wielkopolskim, filią UAM, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Ostrowskim Towarzystwem Naukowym, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Biblioteką Publiczną im. Stefana Rowińskiego, Ostrowskim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Towarzystwem Przyjaciół Chorych
„Hospicjum św. Józefa”, a przede wszystkim z władzami samorządowymi miasta
Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.
Nie bez znaczenia dla pełnej bieżącej informacji było stosunkowo duże zaangażowanie się miejscowych mediów (prasy, radia i telewizji), które sprzyjały propagowaniu ważnych dokonań stowarzyszenia.
Najważniejszą jednak formą wzbogacającą działalność merytoryczną były
otrzymane w ramach konkursów, ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego – „projekty” oraz przez Stowarzyszeni Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego – „granty”.
W mijającym 5-leciu Zarząd OUTW otrzymał 7 „projektów” i 4 „granty”. Ich
zakres tematyczny obejmował profilaktykę zdrowotną, sportową, kulturalną, krajoznawczo – turystyczną oraz rekreacyjną, co w znaczący sposób wpłynęło na
wzbogacenie działalności pozaedukacyjnej.
Każde zadanie, wynikające z oferty konkursowej miało swoją odpowiednią
oprawą organizacyjną m.in. uroczysty początek (spotkanie z uczestnikami, kadrą specjalistyczną, wolontariuszami, gospodarzami terenu) i charakterystyczne
podsumowanie (pokazy mody 50+, jogi dance, wybór najlepszego poety, solisty,
refleksja w kręgu „gorących serc” itp) a poszczególne formy realizacji „projektów” i „grantów” zawierały wiele atrakcji dla uczestników i cieszyły się dużą frekwencją oraz zainteresowaniem słuchaczy i sympatyków OUTW. A były to m.in.
rajdy rowerowe prowadzone przez Eugeniusza Śniegockiego i Ryszarda Dolatę,
rajdy samochodowe prowadzone przez Jacka Skibę, plenery plastyczne prowadzone przez Iwonę Garbacz, nordic – walking prowadzony przez Martę Libudzic,
„spacery” po mieście w ramach tematyki „Ostrów wczoraj, dziś i jutro” prowadzone
przez Wojciecha Suszyckiego.

Szczególne znaczenie dla środowiska seniorów miasta i   powiatu miały
projekty „Z Melpomeną i nie tylko na Ty”, w których uczestniczyli w kategoriach
poezji, prozy, wokalistyki, malarstwa, plastyki i rękodzieła nie tylko słuchacze
OUTW, ale także osoby 50+ z innych stowarzyszeń oraz nie zrzeszone, mające
talent i chcące go uzewnętrznić.
Koordynacją realizacji „projektów” i „grantów” zajmowała się Aleksandra
Biegańska.

Wykaz przyznanych „projektów” i „grantów”

Wydaje się, że dotychczasowe doświadczenie w zakresie pozyskiwania
w ten sposób funduszy zaowocuje w najbliższym czasie przy zabieganiu o środki finansowe w ramach konkursów ogłaszanych przez samorząd województwa
wielkopolskiego, a także na szczeblu krajowym oraz Unii Europejskiej. Wiąże
się to jednak z dalszym doskonaleniem i rozszerzaniem działalności OUTW na
szczeblu miasta, powiatu, województwa i kraju.
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Projekty otrzymane w ramach konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:
• 13.10. - 31.12.2008 „Udział słuchaczy OUTW w rozpoznawaniu i profilaktyce uzależnień od alkoholu”, realizator dr nauk med. Krystian Niełacny;
• 05.02. - 15.05.2009 „Nordic - walking – więcej niż spacer”, realizator mgr
Marta Libudzic;
• 03.03. - 20.11.2009 „Z Melpomeną i nie tylko na Ty”, realizator Krzysztof
Ogórkiewicz;
• 16.02.- 31.05.2010 „Program edukacyjny dla seniorów w zakresie ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu”, realizator dr nauk med. Krystian
Niełacny;
• 10.05. - 29.05.2010 „Z Melpomeną i nie tylko na Ty. Odsłona druga – Senior
Festiwal”, realizator Krzysztof Ogórkiewicz;
• 11.03. - 21.05.2011 „Z Melpomeną i nie tylko na Ty. Odsłona trzecia – Senior Festiwal”, realizator Krzysztof Ogórkiewicz;
• 01.02. - 15.07.2012 „Z Melpomeną i nie tylko na Ty. Odsłona czwarta – Senior Festiwal”, realizator Krzysztof Ogórkiewicz.
Granty otrzymane ze Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego:
• 01.03. - 30.09.2009 „Po pierwsze zdrowie”:
- „Usprawniajmy swoją pamięć”, realizator mgr Zyta Sobańska;
- „Pomóżmy sobie i innym żyć zdrowo”, realizator mgr Anna Brzezińska;
• 01.03. - 30.09.2009 „W poszukiwaniu harmonii przyrody i ludzkich działań”,
realizator Zarząd OUTW i Samorząd Słuchaczy;
• 01.03. - 30.09.2011 „Odkrywamy harmonię przyrody i ludzkich działań –
odsłona druga”, realizator Zarząd OUTW i Samorząd Słuchaczy;
• 01.04. - 15.06.2012 „Międzypokoleniowa olimpiada dla dzieci, rodziców
i dziadków – Wszyscy jesteśmy sprawni”, realizator Zarząd OUTW i Samorząd Słuchaczy.

Klimat w tym zakresie mamy już dobry: w dniu 03.03.2011, w ramach plebiscytu „Gazety Ostrowskiej” OSTROWIANIN ROKU 2010 działalność OUTW została
uznana przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego za społeczne „Wydarzenie
Roku 2010”. W bieżącym roku akademickim, w atmosferze obchodów Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, słuchacze OUTW zostali zaproszeni: przez Jarosława Urbaniaka - Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do Forum Synagoga
na koncert Agnieszki Greinert oraz na „kawę z Urbaniakiem” - 30.10.2011 i do OCK
na koncert „W krainie uśmiechu” – 17.01.2012; natomiast przez Pawła Rajskiego
– Starostę Ostrowskiego - do obiektu budującej się przychodni przy ulicy Limanowskiego – 10.12.2011 i na wykład dra Jacka Laskowskiego pt. „W zdrowym ciele,
zdrowy duch”, a ponadto na „słodkie z Rajskim”, następnie do OCK na film pt.”
Rytmy natury w Dolinie Baryczy” i na spotkanie z jego autorem Arturem Homanem
oraz „na ciacho” z okazji Dnia Kobiet – 14.03.2012.
Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku bierze także aktywny udział w promocji środowiska lokalnego:
• 06.12.2011 był gospodarzem konferencji Marszałka Województwa wielkopolskiego dla subregionu kalisko – ostrowsko – ostrzeszowsko – pleszewsko
– krotoszyńskiego „Pilotażowy program aktywizacji studentów Uniwersytetów
Trzeciego Wieku”;
• 28-29.02.2012 był gospodarzem II Forum Kadry Zarządzającej Wielkopolskich UTW (zadanie znajduje się w Krajowym Planie Działania Ministerstwa
Pracy I Polityki Społecznej na rok 2012);
• 17.03.2012 – brał udział w Targach Aktywni 50+ w Poznaniu;
• 19-20.03.2012 – uczestniczył w I Kongresie UTW w Warszawie;
• 02.06.2012 – był gospodarzem „Olimpiady międzypokoleniowej” (zadanie
znajduje sie w Krajowym Planie Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rok 2012).
Staramy się być aktywni i otwarci. Wszystkie bieżące informacje wraz z bogatą
dokumentacją fotograficzną systematycznie zamieszczane są na stronie internetowej, którą administruje Eugeniusz Śniegocki. Autorem jej szaty graficznej jest
Marek Śniegocki a dokumentacji zdjęciowej użyczają; Edward Konieczny, Marian
Obst, Barbara Peukert i Eugeniusz Śniegocki. Wydarzenia bieżące skrupulatnie
dokumentowane są ponadto w kronikach i w tzw. teczkach prasowych.
Aby jednak te niewątpliwe sukcesy można było osiągnąć, członkowie organów
statutowych systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach szkoleniowych:
kursach, warsztatach, sympozjach i konferencjach. W tym zakresie w mijającym
5–leciu byliśmy bardzo aktywni (co przedstawia złączone zestawienie).
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Udział przedstawicieli OUTW w konferencjach
A. centralnych
• „Uniwersytety III Wieku – możliwości działania i praktyka” (konferencja zorganizowana przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Biuro Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejmu w dniu 25.05.2007 w gmachu Sejmu RP
w Warszawie);

• Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Silni ciałem, mocni duchem” w dniach 25 – 28.05.2009 w Opolu;
• V Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku „III wiek w XXI
wieku” w dniach 6-8.10.2008 w Warszawie;
• VI Ogólnopolska Konferencja UTW – „Forum III Wieku” w dniach
10-13.09.2009 w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju;
• VII Międzynarodowa Konferencja UTW „UTW – sprawdzony sposób na aktywne życie seniorów w XXI wieku” w dniach 01-04.09.2010 w Gdańsku;
• VIII Międzynarodowa Konferencja UTW „Jesteśmy tu i tam. Dialog międzypokoleniowy” w dniach 31.08 – 03.09.2011 w Gnieźnie;
• I Kongres UTW w Warszawie „Innowacyjne UTW dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki” w dniach 19-20.03.2012.
B. regionalnych
• 04 - 05.08.2009 – UTW w Nowym Tomyślu;
• 11-12.02.2010 – UTW w Koninie;
• 11-12.03.2011 – UTW w Lesznie „I Forum Kadry Zarządzającej Wielkopolskich UTW”;
• 16.12.2011 - konferencja podsumowująca projekt „Foresight Regionalny dla
Wielkopolski” w Poznaniu;

Pozostało nam zatem działać i marzyć… a może nowe, lepsze lokum na
biuro?… a może dla wszystkich seniorów miasta Ostrowa Wielkopolskiego
-„Superplac” dla starszych ludzi?
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C. szkoleniowych
• 22-23.05.2009 – Kudowa Zdrój ( konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie „Trzeźwość”);
• 26-29.05.2011 – Konstancin (konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” „Seniorzy w akcji”);
• 09.06.2011 – Międzychód ( konferencja naukowa na temat „UTW kreatorem
jakości życia osób 50+”);
• 22-25.09.2011 – Konstancin (konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” „Seniorzy w akcji”);
• 09.11.2011 – Poznań ‘Wielkopolskie Forum Innowacji Społecznych” (na zaproszenie Marka Wożniaka – Marszalka Województwa Wielkopolskiego);
• 15.11.2011 – Poznań „Wielkopolska Otwarta na Seniorów” (konferencja zorganizowana przez samorząd województwa wielkopolskiego);
• 29.11.2011 - Poznań „Wielkopolski Dzień Wolontariatu” (konferencja zorganizowana pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania);
• 29-30.03. 2012 – Warszawa (konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” „Seniorzy w akcji”).
• 14.06.2012 - „Dzień Seniora w ZUS” (spotkanie zorganizowane w Oddziale
w Ostrowie Wielkopolskim).
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Słów kilka…

Jestem seniorką wciąż sprawną, nie znoszę bezczynnego siedzenia w domu.
Poza tym, po latach wychowywania dzieci i utracie małżonka, nadmiar czasu może
być bardzo szkodliwy.
Świat idzie do przodu, a ja się nie zgadzam, żeby szedł beze mnie. W mojej
ocenie mitem jest stwierdzenie, że seniorzy to grupa społeczna nie zainteresowana nowoczesnymi narzędziami komunikacji.
Nowa pasja, którą znalazłam w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie
Wlkp., stała się balsamem dla duszy, pozwala ponownie otworzyć się na świat
i zaakceptować go takim, jakim się stał bez bliskich ludzi.
Dzięki zajęciom, na które uczęszczam, nie czuję się wykluczona.

strona29

Pięć pięknych lat…
Mijał kolejny rok mojej emerytury: jeden dzień podobny do drugiego – bez
zbytnich radości, ale też bez specjalnych kłopotów. Brakowało jednego: możliwości spotykania się z innymi ludźmi w podobnej do mojej sytuacji. O uniwersytetach
trzeciego wieku zaczynało się już robić głośno, pierwsze próby podjęli „Krępianie”
– ale wszystko to jednak toczyło się obok. Kiedy więc ogłoszono nabór do Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie zastanawiałem się długo. Niewielkim
problemem było podjęcie przeze mnie decyzji na co się zdecydować, ale wybór
wypłynął z lenistwa. Informatyka, języki obce – to trzeba się mimo wszystko uczyć;
gimnastyka, pływanie – trzeba włożyć wysiłek fizyczny. Podobne zdanie mają najstarsi z nas: koleżanka – Pelagia i kolega – Hiacenty Jarzynowie.
Jesteśmy szalenie zadowoleni z przynależności do OUTW. Spotkania z innymi słuchaczami a szczególnie z tymi z sekcji Turystyczno – Ekologicznej sprawiają nam olbrzymią satysfakcję. Dziękujemy koleżankom i kolegom, dziękujemy
Zarządowi, szczególnie Prezesowi Józefowi Kozanowi, za to, że te nasze bardzo
dojrzale lata mogliśmy przeżyć aktywnie, poznając ciekawe miejsca i ciekawych
ludzi – to słowa Pelagii.
Nie wymieniam z nazwiska tych osób, które są dla nas szczególnie bliskie (jest
ich wiele), ale one wiedzą, o kim mówię.
Pozostała turystyka. I to był trafny wybór. Od dziesiątek lat, już od szkoły zawodowej, zachęcony przez nauczyciela wychowania fizycznego, harcmistrza Mariana
Grześczyka wędrowałem po Polsce, szczególnie po jej południowych krańcach.
W grupie turystycznej OUTW trafiłem na wspaniałych, koleżeńskich ludzi, na przewodników znających i kochających region Wielkopolski Południowej. Poznałem historię i zabytki okolicznych wiosek i miast. Jestem im wszystkim wdzięczny, że na
stare lata pokazali mi miejsca, o których nie wiedziałem, że istnieją.
I tak się wspólnie wszyscy pięknie postarzeliśmy przez te pięć lat, a uniwersytet pozostał ciągle młody.
Edward Konieczny
Słuchacz OUTW

Poznanie obsługi komputera i Internetu zbliża i umożliwia mi kontakt z bliskimi
w kraju oraz z tymi mieszkającymi poza granicami. Pozwala również na samodzielne dotarcie do praktycznych informacji.
Uczelnia jest także miejscem spotkań z podobnymi osobami, które muszą stawiać czoła wielu problemom. Stwarza również możliwości ciągłego poszerzania wiedzy (wykłady), poznawania zabytków naszej krainy w ramach sekcji „Ekologia i Krajoznawstwo”, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia dbanie o kondycję fizyczną.
Można więc stwierdzić, że Uniwersytet Trzeciego Wieku pobudza do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu.
Aleksandra Sobczak
Słuchaczka OUTW

Po odejściu na emeryturę zastanawiałam się, jak wykorzystać mój własny
czas, moje pasje i potencjał energetyczny. Walory te znalazłam w OUTW.
Od pięciu lat jestem w grupie turystycznej. Liczne wycieczki pozwoliły mi poznać bliższe i dalsze urocze okolice.
Zwiedzaliśmy zabytkowe pałacyki, kościoły, muzea, planetarium, spotykaliśmy
wiele ciekawych osobowości o interesujących pasjach.
Imprezy integracyjne pozwoliły mi na beztroskie spędzenie czasu i nawiązanie
nowych przyjaźni.
Wykłady prowadzone przez kadrę naukowców i licznych specjalistów, stanowiły bogatą bazę informacyjną, poruszającą różnorodną tematyką np. zdrowia, sportu, ekonomii, psychologii.
OUTW jest prężnym ośrodkiem rozwijającym seniorów, a dzieje się to dzięki
niespotykanej energii i talentom organizacyjnym prezesa - Józefa Kozana.
Maria Wierzchuła
Słuchaczka OUTW
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Co mnie skłoniło do wstąpienia do OUTW?
CZAS!...
Po prostu czas zadecydował o zapisaniu się do OUTW. Mam go coraz mniej,
a coraz więcej go potrzebuję do realizowania moich planów w zakresie nauki języków obcych i podstaw z informatyki.
O działalności Uniwersytetu dowiedziałam się z reportażu w telewizji kablowej,
mówiącym o spotkaniu Ewy Dzikowskiej – Halik z uczestnikami OUTW.
Zapragnęłam uczestniczyć w życiu OUTW, bo pomyślałam sobie, że „Tam”
się dzieją rzeczy Wielkie i właściwie spożytkuję swój CZAS. Kropkę nad „i” postawił mój brat Wojciech Domagała. I tak, od października 2011 roku jestem wraz
z bratem słuchaczką OUTW na kierunkach: j. francuski, j. niemiecki i podstawy
informatyki.

Cieszę się bardzo z podjętej decyzji. Będę mogła podróżować bez kompleksów językowych, a także komunikować się ze światem poprzez Internet. Jak powiedział mój brat Marek „komunikacja w dzisiejszym świecie jest najważniejsza”.
Dzięki OUTW jestem na dobrej drodze do jej zdobycia…
Janina Bąk
Słuchaczka OUTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim
otwarty na ludzi…
Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku było decyzją bardzo trafną. Wiele starszych osób, niejednokrotnie samotnych, ma szansę na pogłębienie wiedzy
i spotkania koleżeńskie.
Prowadzone wykłady są ciekawe i pouczające, a informuje o sprawach bieżących – bardzo przydatne. Wycieczki, gdzie można poznać rejony dla wielu nieznane, cieszą się wielką popularnością i są chwalone.
Należy nadal rozwijać taki kierunek zdobywania wiedzy przez osoby starsze.
Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa bardzo dobrze dzięki Panu Dyrektorowi Józefowi Kozanowi. Poświęca on wiele czasu na jego rozwój i dlatego
OUTW ma wysoki poziom i zrzesza wiele osób.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi za jego zaangażowanie, poświęcony czas
i zdrowie. Mam nadzieję, że pozostanie z nami w latach następnych.

Postanowiłem, że będę słuchaczem OUTW, ponieważ chciałem uaktywnić swoje życie, aby poczuć się bardziej osobą kreatywną, ćwicząc umysł a także uzupełniać
braki, które na pewno powstały po okresie intensywnej pracy zawodowej i przejściu
na zasłużoną emeryturę. Mówiąc o brakach myślę nie tylko o zdrowiu, ale także
o otwarciu się na inne podejście do świata wraz z nowymi zawartymi znajomościami.
W OUTW jako słuchacze nie zamykamy się w domowych pieleszach, lecz
wychodzimy do ludzi.
Informatyka, na którą uczęszczam, pozwala mi spojrzeć na sprawy codzienne
z całkiem innej perspektywy.
Reasumując stwierdzam, że taka „instytucja” jak OUTW jest jak najbardziej
potrzebna, bo daje zaspokojenie intelektualne dla większej ilości ludzi. Widać to
zresztą po coraz to większym, z roku na rok, zainteresowaniu mieszkańców naszego regionu działalnością OUTW.
Całością steruje nasz Prezes - Józef Kozan i oby tak dalej!
Henryk Czechak
Słuchacz OUTW
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Emilia Nawrocka
Słuchaczka OUTW
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Ważne daty
05.06.2007

-

rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Poznaniu

16.08.2007

-

podpisanie Porozumienia w sprawie objęcia patronatem naukowym OUTW
przez Wydział Zamiejscowy SWSPiZ w Ostrowie Wielkopolskim

22.09.2007

-

obrady I Ogólnego Zgromadzenia Członków OUTW

05.10.2007

-

Inauguracja zajęć w roku akademickim 2007/2008

30.12.2009

-

nadanie przez Sąd Rejonowy w Poznaniu statusu organizacji pożytku
publicznego

13.02.2010

-

inauguracja działalności Uniwersytetu Dziecięcego pod patronatem OUTW

03.03.2011

-

14.07.2011

-

w plebiscycie ”Gazety Ostrowskiej” OUTW otrzymał tytuł Wydarzenia
Społecznego Roku 2010
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała OUTW status
Samoakredytacji /16U/2011

28-29.02.2012

-

OUTW organizatorem II Forum Kadry Zarządzającej Wielkopolskich UTW

23.06.2012

-

Obchody Jubileuszu 5-lecia działalności OUTW
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Prasa o nas
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Zatrzymane w kadrze
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