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„Wiek to tylko liczba” zamiast za wszelką cenę 

walczyć z oznakami starzenia, pokochaj sie-

bie taką, jaka jesteś, staraj się wyglądać jak najlepiej i zachowaj młodzień-

czy umysł. „Sekret nieprzemijającego piękna leży w naturze”.     
                                                                                                 Agnieszka Włodarz-Kruszewska (wpis do kroniki) 

  

 
 

Spotkanie z Agnieszką Włodarz-

Kruszewską. Uczestnicy dowiedzieli się 
jak pielęgnować twarz, oczy, usta. Po-
znali gotowe receptury na samodzielne 
wykonanie maseczek z niedrogich pro-
duktów spożywczych jak np. jajka, ser 
czy miód. Wykład wzbogacił wiedzę 
słuchaczy. 

W kinie BASZTA odbył się cykl spotkań i prelekcji wzbogacających wiedzę o bezpieczeństwie. Rzecznik Komendy  

Powiatowej Policji w Środzie Edyta Kwietniewska mówiła, jak nie 

dać się oszukać, jak reagować w sytuacji podejrzanej, jak się bronić. 

Uczestnicy obejrzeli krótki film edukacyjny zrealizowany na potrze-

by realizacji „Bezpieczny Senior”.  

 

 Nie bój się działać! 

 Reaguj w sytuacji podejrzanej. 

 Dzwoń! 

 Telefon alarmowy 997. 

Zawsze przyjedziemy, Podejmiemy interwencję. Sprawdzimy. 

PROMOCJA ZDROWIA –  

WEZWANIE CZY KONIECZNOŚĆ? 

- spotkanie z Małgorzatą Dłużewską dr  nauk 

o  zdrowiu. - Studenci poszerzyli swoją wiedzę 

o  chorobach cywilizowanych. 

Naukowcy twierdzą, że organizm ludzki został 

zaplanowany na 120 lat życia i że nie uzyskanie 

tego okresu życia i nie uzyskiwanie tego okresu 

przeżycia spowodowane jest przez to, że my 

sami poprzez niewłaściwy styl życia i niewłaści-

we środowisko, w którym żyjemy skracamy 

swoje życie. 



 

 

 

POZNAJEMY POZNAŃSKIE MUZEA.  

W październiku studenci pojechali do Mu-

zeum Narodowego. Uczestniczyli w  wykładzie 

o  Życiu i twórczości S. I Witkacego. Podczas spa-

ceru z przewodnikiem zobaczyli tak zwaną listę TOP-

10, czyli 10 najważniejszych i najciekawszych dzieł  

sztuki z kolekcji  muzeum.  

W listopadzie zwiedzano Zamek Cesarski. Było to połączone z udziałem w wystawie Diego Riviera i Frida 

Kohlo/ polski kontekst. 

W styczniu 2018r. odbyła się wycieczka na Ostrów Tumski. Zwiedzono: Bazylikę Archikatedralną św. Piotra i św. Pawła 

(jeden z najstarszych polskich kościołów i najstarsza polska katedra), Muzeum Archidiecezjalne gromadzące szeroko 

rozumiane dzieła sztuki religijnej i przedmioty świadczące o duchowości człowieka, Bramę Poznania. Brama Poznania to 

pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach 

katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego – wspólnoty, której kolebką jest 

Ostrów Tumski. Wycieczka tak podobała się uczestnikom, że w lutym była powtórzona dla kolejnych osób. 

Celem kolejnej wyprawy w marcu było zwiedzanie Muzeum Archeologicznego – wystawy: ,,Życie i śmierć w starożyt-

nym Egipcie’’, ,,Pradzieje Wielkopolski’’, zwiedzano Farę – jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych w Polsce; 

przewodnik opowiadał o najciekawszych budynkach przy Starym Rynku, a potem udano się na wzgórze św. Wojciecha. 

Stojący tam kościół, pod wezwaniem tegoż świętego, jest też nazywany – na wzór Krakowa – Poznańską Skałką; w jego 

podziemiach spoczywa wielu wybitnych Wielkopolan, m.in. Józef Wybicki –autor słów hymnu polskiego, oraz Paweł 

Strzelecki – XIX-wieczny podróżnik, badający m.in. Australię a który pochodzi z Głuszyny; spoczywa tam też serce gen. 

Jana Henryka Dąbrowskiego. W samym kościele znajduje się sarkofag Karola Marcinkowskiego. 

W czerwcu 2018r. poza cyklem do-

tyczącym poznańskich muzeów odbyła 

się wycieczka do Bnina (gdzie uczest-

nicy zwiedzali Muzeum Regionalne 

w  Bnińskim Ratuszu, po którym 

oprowadzał miejscowy regionalista) 

i  Kórnika (Arboretum). Było to w ra-

mach Senioriady, więc po zwiedzaniu 

udaliśmy się na imprezę do Zaniemy-

śla. 

W wyjazdach tych, w sumie, wzięło 

udział ok. 250 osób. Świadczy to 

o  dużym zainteresowaniu sprawami 

kultury, chęci poszerzania wiedzy, 

rozwijaniu ciekawości intelektualnej; 

wyjazdy przyczyniały się też do pogłębiania integracji członków UTW i były świetną formą spędzania czasu wolnego. 

Powyższe wycieczki zorganizowały Marianna Kubiak i Julia Borys, za co serdecznie dziękują studenci UTW.  



WYCIECZKA DO WROCŁAWIA 

W kwietniu 2018 r. studenci UTW udali 

się na wycieczkę: Trzebnica – Wrocław.  

W Trzebnicy zwiedziliśmy Bazylikę pw. 

Św  Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi 

Śląskiej. Usłyszeliśmy historię jej życia 

i  obejrzeliśmy sarkofag, miejsce pochów-

ku świętej, zwiedziliśmy także podziemia 

bazyliki.  

We Wrocławiu zwiedzanie stolicy Dolnego 

Śląska zaczęliśmy od Ostrowa Tumskiego, 

tu Pomnik Papieża Jana XXIII, Katedra 

Wrocławska z największymi w Polsce or-

ganami, Kamieniczki Kapituły Katedralnej 

i  Świętokrzyskiej, pomnik św. Jana Nepo-

mucena, mostem Tumskim przeszliśmy na Wyspę Piasek, gdzie z Przystani Kardynalskiej popłynęliśmy Odrą aż do Przy-

stani przy ZOO. Po przerwie na kawę i lody przeszliśmy mostem Piaskowym do wybudowanej w 1908 roku Hali Targo-

wej, stamtąd udaliśmy się do zabudowań Uniwersytetu Wrocławskiego. W końcu dotarliśmy przez ul. Stare Jatki do Ryn-

ku mijając kamieniczki „Jaś i Małgosia”, podziwialiśmy Ratusz uważany za jedną z najwspanialszych średniowiecznych 

budowli Europy, gdyż do dziś zachował swoja gotycką formę z przylegającym do niego zespołem kamienic mieszkalnych. 

Dzień drugi rozpoczęliśmy od obejrzenia powstałej we Lwowie w latach 1893-94 Panoramy Racławickiej namalowanej 

przez grupę malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka eksponowanej od 1985 roku w Rotundzie. Kolejnym 

punktem wycieczki było odwiedzenie Hydropolis – fantastycznej stałej wystawy  poświęconej wodzie, a mieszczącej się 

w podziemiach XIX wiecznego zbiornika na wodę używanego kiedyś przez wrocławskie wodociągi. Punktem kulminacyj-

nym drugiego dnia wycieczki była wizyta w założonym w 1865 roku, najstarszym na obecnych ziemiach polskich ogrodzie 

zoologicznym – kiedyś znanym z telewizyjnych programów państwa Gucwińskich, a dzisiaj kierowanym przez Radosława 

Ratajszczaka, który stworzył Afrykarium, które obejrzeliśmy bardzo dokładnie. 

  

Lekko zmęczeni ale zadowoleni opuszczaliśmy stolicę Dolnego Śląska myśląc o jego zagmatwanej historii – miasta  

Czechów, Polaków i Niemców, miejsca 

wybranego przez Kresowian, jako nowego 

Lwowa, to tu urodziły się i żyły takie kobie-

ty jak Wanda Rutkiewicz i Edyta Stein, 

dużą część swojego życia spędził w tym 

mieście nad Odrą Tadeusz Różewicz, two-

rzyli tu też: Grotowski swój teatr i Toma-

szewski pantomimę, a na III peronie dwor-

ca wrocławskiego zginął Zbigniew Cybulski. 

Każdemu uczestnikowi wycieczki zapadły 

w pamięci inne miejsca, budowle czy fakty, 

cieszył widok „krasnoludków”. Program 

chociaż bardzo intensywny wart był wysił-

ku, żeby kolejny raz dać możliwość człon-

kom Uniwersytetu Trzeciego Wieku po-

znania pięknego miasta jakim na pewno 

jest Wrocław. 

  



 W Galerii Miejskiej w Środzie Wlkp. odbyła się kolejna wystawa prac plastycznych studentów z UTW. Zebranych gości 

oraz członków sekcji plastycznej działającej przy UTW 

powitali dyr. Ziemi Średzkiej Jacek Piotrowski i dyr. ŚOK 

Ewa Kusik. Krótko o historii sekcji plastycznej mówił 

opiekun grupy Tadeusz. Świejkowski. 

 

              To, że wszystkie prezentowane prace są bardzo 

dobre, z dumą i zachwytem podkreślał pierwszy  

instruktor studentów Andrzej Gniotowski: Jestem wzruszony i  

szczęśliwy oglądając te prace. Myślałem, że rok popracuję, na 

„wydziale sztuk pięknyvh” uniwersytetu a zostałem trzy lata, 

czyli do licencjatu. Wszystkim gratuluję i nadal zachęcam: rysuj-

cie, malujcie… - mówił nie ukrywając dumy z tego, że dziś ze 

studentami pracuje Jego uczennica Sara Filipiak. 

 

W imieniu grupy plastycznej E. Multaniak podziękowała Sarze 

Filipiak za wytrwałość, cierpliwość i motywację do dalszej pracy. 

 

 

 

  

  

 

Inicjator i twórca UTW w Środzie Wlkp., erudyta, człowiek 

z  wszechstronną wiedzą, z wieloma pasjami. Jest uprawnionym 

rzeczoznawcą Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie tech-

nologii przetwórstwa owocowo-warzywnego. Zasłużony honoro-

wy dawca krwi. Jest autorem ponad 50 publikacji, 5 patentów, 6 

wzorów użytkowych. Ma na swoim koncie ponad 60 zrealizowa-

nych projektów technicznych. Jest laureatem II nagrody w                                                                                                            ogólnopolskim konkursie wynalazczości itd. – czytamy w Gazecie        

Średzkiej nr 6/1173 z dnia 8 lutego 2018 

  

EDWARD FORMANOWICZ –  

KANDYDATEM DO TUTUŁU  

ŚREDZIANINA ROKU 2017 


