
 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OSTROWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

za okres od 15 września 2020 roku do 15 czerwca 2021 roku 
 

Szanowni Państwo, 
kończymy 14.rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim. W związku 
z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19, które bardzo dotknęły nas seniorów, jako grupy osób 
szczególnie zagrożonej, realizacja zaplanowanych na ten okres zadań znacznie się zmieniła. 
 Zgodnie z Uchwałą Zarządu OUTW od 17.10. 2020 r. wszystkie zajęcia edukacyjne i pozaedukacyjne 
zostały zawieszone. 
 Pragnę bardzo serdecznie podziękować Słuchaczkom i Słuchaczom naszego uniwersytetu, jego 
absolwentom oraz przyjaciołom za okazaną mi w tym czasie wyrozumiałość i życzliwość, bo łatwo nie 
było… 
 Tegoroczne zakończenie roku akademickiego 2020/2021 ma charakter szczególny. 15 czerwca br. 
kończymy IV kadencję działalności stowarzyszenia, a jednocześnie, planując zadania „na jutro” pragniemy, 
aby rok akademicki 2021/2022, który rozpoczniemy w październiku, był JUBILEUSZOWYM z okazji 15-lecia 
utworzenia OUTW. Może uda się zorganizować kolejną biesiadę integracyjną? 
 Dlatego, realizując zadanie publiczne otrzymane w ramach 17.edycji Funduszu Grantowego 
Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego pt. „Mimo trwającej 
pandemii podsumowujemy dokonania u progu 15-lecia działalności Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku” przyjąłem koncepcję sporządzenia sprawozdania merytorycznego, w formie biuletynu pt. „I tak to 
było…” oraz - prezentacji multimedialnej. Zapraszam zatem do lektury i refleksji. 
 Serdecznie dziękuję zespołowi FOTOGRAF za tegoroczne prezentowanie na stronie internetowej 
wydarzeń z naszym udziałem oraz za systematyczne ich utrwalanie w formie artykułów prasowych 
w czasopismach lokalnych i krajowych. Dziękuję członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Samorządowi 
Słuchaczy za realizowanie statutowych obowiązków. 
 Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że 15 listopada 2020 r. odszedł od nas na zawsze prof. Tadeusz 
Sarnowski - dziekan Wydziału Zamiejscowego SAN w Ostrowie Wielkopolskim, współtwórca naszego 
uniwersytetu i Przewodniczący Rady Programowej - człowiek wielkiego serca, otwarty na ludzkie potrzeby, 
naukowiec i praktyk. Niech spoczywa w pokoju, a w naszej pamięci pozostanie na zawsze… 
 Słowa uznania składam członkom honorowym Stowarzyszenia i Jubilatom 80+. 
 W tym roku tytuł „Seniora—Jubilata 80+” otrzymały: Maria Boczek, Danuta Kryńska, Krystyna 
Kujawa-Lulkiewicz, Teresa Pilarska, Kazimiera Wasiak, Irena Zamojska.  

 WIZYTÓWKA OUTW 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim jest stowarzyszeniem i wpisany został 
do Krajowego Rejestru Sądowego 6.06.2007 r. Od 30.12.2009 r. posiada status organizacji pożytku 
publicznego.  
Od 17.08.2011 r. jest członkiem Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia UTW z siedzibą w Warszawie, 
a od 19.06.2017 r. jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu. 
Od 5.06.2020 r. jest członkiem Porozumienia POLSKIE FORUN SENIORÓW. 
Patronat naukowy sprawuje, zgodnie z podpisanym w dniu 16.08.2007 r. Porozumieniem, Społeczna 
Akademia Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim. 

 SKŁAD ORGANÓW STATUTOWYCH  
Zarząd        Komisja Rewizyjna  
prezes – Józef Kozan       przewodniczący – Eugeniusz Śniegocki 
wiceprezes – Aleksandra Biegańska      sekretarz – Barbara Koralewska 
sekretarz – Maria Wojtaszek     członek – Andrzej Siwek 
skarbnik – Ewa Skibińska      
członek – Ryszard Dolata      

 DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH  
Ogólne Zgromadzenie Członków (sprawozdawcze) – ze względu na trwająca pandemię COVID-19 odbyło 
się 15 września 2020 r., a planowo (sprawozdawczo-wyborcze) - 15 czerwca 2021 r. 



Zarząd OUTW obradował na posiedzeniach w dniach: 5.10 i 26.11 w roku 2020 oraz 4.02, 18.03, 20.05 
w roku 2021. 
Komisja Rewizyjna dokonała kontroli merytorycznej i finansowej w dniu 11.03.2021 r. 
Samorząd Słuchaczy w składzie: przewodnicząca – Gabriela Mielczarek, z-ca przewodniczącej – Regina 
Banaszak, członek – Stefania Frencel, członek – Jolanta Matysiak, spotykał się podczas organizacji imprez 
wynikających z Kalendarza OUTW. 
Sprawozdawczość: obowiązkowe roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe zostały opracowane 
i wysłane: za rok 2019 do bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego Narodowego Instytutu 
Wolności w dniu 10 lipca 2020 r., a sprawozdanie SOF-1 za rok 2020 do Głównego Urzędu Statystycznego 
w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA, IMPREZY, ZAJĘCIA EDUKACYJNE I POZAUDUKACYJNE 
15.09.2020 - w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej przy. al. Powstańców Wielkopolskich 14 
w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się zebranie sprawozdawcze Ogólnego Zgromadzenia Członków 
OUTW. 
2.10.2020 - w sali wykładowej w pobliżu parku Olbrzymich Owadów w ośrodku rekreacyjnym Piaski - 
Szczygliczka członkowie koła Turystocykliści podsumowali zadanie publiczne otrzymane od starosty 
ostrowskiego pn. Zdrowi, bezpieczni i aktywni. 
7.10.2020 – w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim 70-osobowa grupa słuchaczek i słuchaczy 
uczestniczyła w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2019/2020 transmitowanej w programie 
Telewizji Kablowej PROART. 
8.10.2020 – członkowie koła Tańczące Seniorki wyruszyli na spacer Ostrowskim Szlakiem Kultury w celu 
poszukiwania ostrowskich jabłuszek – symbolu miasta. 
12.10.2020 – w stanicy harcerskiej ZIELONA POLANA odbyło się podsumowanie zadania publicznego 
otrzymanego przez OUTW ze Stowarzyszenia – Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa 
Wielkopolskiego pt. ”Integracyjny spacer słuchaczy OUTW na trasie ostrowskich jabłuszek”. 
Od 5 do 3.12.2020 - 50-osobowa grupa słuchaczek, włączając się w akcje charytatywne ogłaszane przez 
Urząd Miejski, wykonała 54 sztuk czapek, szalików i „kominów” dla osób bezdomnych i uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych, a dla osób samotnych stroiki świąteczne. Dziękujemy sobie wzajemnie… 
14.11.2020 – to czas wspomnień i marzeń przy domowej kawie z okazji ŚWIATOWEGO DNIA SENIORA. 
15.11.2020 – odszedł od nas na zawsze prof. Tadeusz Sarnowski, którego pożegnaliśmy jako współtwórcę 
OUTW i Przewodniczącego Rady Programowej. 
22.11.2020 – zespół seniorek OUTW Miso Band zdobył III miejsce w kategorii koreańskie pieśni ludowe 
(Minyo) w międzynarodowym konkursie K-Community Challenge, który odbył się online. 
25.11.2020 – nagrodę Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Święta Miasta i Święta 
Niepodległości otrzymał Ryszard Dolata, członek Zarządu OUTW. 
7.12.2020 – realizując zadanie publiczne w zakresie edukacji otrzymane od prezydenta Ostrowa 
Wielkopolskiego pn. Nauka i aktywność w jesieni życia, członkowie koła humanistycznego uczestniczyli 
w wykładzie dra Józefa Pietrzaka pt. ”Referendum z 1946 roku w Ostrowie Wielkopolskim i powiecie 
w świetle najnowszych źródeł”, a 10.12.2020 członkowie grup tematycznych - w panelu dyskusyjnym 
z udziałem Elizy Wolańczyk, Józefa Kozana, Marii Wojtaszek pt. „Szczęśliwy senior pomimo pandemii”. 
31.01.2021 – w ramach 29.Finalu WOŚP koło Tańczące Seniorki uczestniczyło w części artystycznej w OCK, 
a wolontariuszki Regina Banaszak i Stefania Frencel zbierały fundusze na ulicach naszego miasta; 
14.02.2021 – spędzaliśmy dzień „walentynkowo”, ale w domach przy kawie… 
23.04.2021 - w ramach spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu członkowie klubu Podróżnika 
w rejonie stanicy harcerskiej ZIELONA POLANA, a koło Tańczące Seniorki w Parku 600-lecia wzięli udział 
w akcji Wiosenne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego oraz w zajęciach rekreacyjnych i tematycznych  
 Był to impuls dla organizowania także innych zajęć.  

A może to był także początek końca pandemii?… 
Od 22 do 31.05.2021 - 53-osobowa grupa słuchaczek i słuchaczy uczestniczyła w formule wczasów 
wypoczynkowych w Ośrodku Wypoczynkowym Perła Dziwnowa w Dziwnowie. 
22.05.2021 – słuchaczki i słuchacze uczestniczyli, a 19.06.2021 będą uczestniczyć w warsztatach 
zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kręgosłupa w Przychodni NEW REH przy ul. Batorego. Warsztaty 
prowadził rehabilitant Marcel Siewierski. 



27.05.2021 – w Forum Synagoga członkowie koła humanistycznego oraz grupy języka hiszpańskiego 
uczestniczyli w VIII Międzynarodowej Konferencji Biblijnej – Biblia w interpretacji i egzegezie. 
7.06.2021 – członkowie koła Turystocykliści uczestniczyli w spotkaniu z Marzeną Wodzińską – Prezes 
Zarządu RZZO Sp. z o.o. przy ul. Staroprzygodzkiej 121. 
7.06.2021 – słuchaczki i słuchacze uczestniczyli w wycieczce do Uniejowa.  
8-12.06.2021 – Regina Banaszak i Maria Wojtaszek uczestniczyły w Krakowie w szkoleniu pn. Akademia 
Lidera Organizacji Senioralnej zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń UTW Nowy Sącz. 
14.06.2021 - członkowie koła Tańczących Seniorek uczestniczyli w warsztatach w Sośniach. 
15.06.2021 – w sali Centrum Aktywności Lokalnej przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 odbyło się 
Ogólne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Członków OUTW. 

A w planie mamy jeszcze: 
18.06.2021 – członkowie klubu Podróżnika będą uczestniczyć w wycieczce do Kórnika. 
22.06.2021 – w auli Społecznej Akademii Nauk odbędzie się uroczyste zakończenie roku akademickiego 
2020/2021. 

 TWÓRCZOŚĆ WYDAWNICZA 
W bieżącym roku akademickim nie zabrakło popularyzowania działalności OUTW w mediach, głównie 
w Gazecie Senior, Głosie Seniora, Społeczni.pl oraz na portalach internetowych. To efekt konstruktywnej 
współpracy naszych reporterów i fotografów skupionych w zespole redakcyjnym FOTOGRAF. 
 Szczególną aktywność w tym zakresie wykazał Kazimierz Nawrocki, który m.in. na stronie 
internetowej OUTW zaprezentował swoje następujące artykuły: Piszą o nas w ogólnopolskich mediach – 
Szlakiem ostrowskich jabłuszek, Seniorzy chcą mieć dostęp do leczenia, Wzruszające wspomnienia, Przed 
nami trudny czas, Z tańcem przez dojrzałe życie – Jubileusz Tańczących Seniorek, Spotkania OUTW z Koreą 
Południową, Dbajmy o jakość życia seniorów, Rada Seniorów ważnym ogniwem polityki społecznej, 
Kwietniowe spotkania integracyjne seniorów, Z dala od depresji, Źródła wiedzy dla seniorów, Stawiamy na 
zdrowie. 
 Wydarzenia bieżące prezentowane były także w telewizji kablowej PROART. Szczególną rolę 
informacyjną odgrywała także strona internetowa www.outw.edu.pl z bogatą galerią fotograficzną. 

 JESZCZE W OTOCZENIU PANDEMII 
Mijają dni oraz tygodnie w otoczeniu pandemii i nasze plany działalności na dziś, jutro i pojutrze uległy 
zmianom. Jesteśmy wielką uniwersytecką rodziną tu w środowisku lokalnym oraz w kraju i nadal, w co 
wierzę, nią będziemy. 
 Pragnę, jako założyciel naszego stowarzyszenia, bardzo serdecznie podziękować Państwu 
za  dotychczasową współpracę i tworzenie w ciągu tych 14.lat jego charakteru i specyfiki. Sukcesy 
i dokonania są wspólne i niechaj będą one naszym życiowym sukcesem. Życzę zdrowia, serdeczności 
oraz szczęśliwych chwil w naszej jesieni życia. 
 Zarządowi Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego 
dziękuję za przyznany tegoroczny projekt, który, podobnie jak w poprzednich edycjach, wzbogaci 
działalność OUTW w zakresie edukacji, integracji, otwartości i aktywności członków stowarzyszenia 
na rzecz lokalnego środowiska senioralnego.  

      Józef Kozan 
Prezes Zarządu OUTW 

 
Ostrów Wielkopolski, 15 czerwca 2021 r 


