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By czas nie zaczynał nam się dłużyć I słońce nadal raziło w oczy, 

użyjmy komórek i zróbmy coś, 

by w krótką przyszłość z fantazją wkroczyć.  

Ja wiem jak klonować śpiew słowików,  

Ty umiesz tęczą przyprawiać zupy, każdy coś może, 

lecz pamiętajcie, to wszystko ma się trzymać kupy. 

          I żadne „od Sasa” czy „do lasa” ma to być wspólny projekt zbiorowy przeciwko 

zgodzie, bólom w kościach oraz słabościom 

dojrzałej głowy. 

Ty, ja i Oni w Nowym Roku zróbmy w profilak-

tykę wejście! 

Drodzy Seniorzy, razem, do Kupy!   Kto w kupę 

wchodzi, ten ma szczęście!!! Powodzenia na długo.  

(wpis J. Przybylskiej) 

Wykład dr J. Przybylskiej na temat W poszu-

kiwaniu radości życia. Słuchacze dowiedzieli się 

mi.in., że radość życia bardzo pomaga w byciu 

szczęśliwym. (artykuł dr J. Przybylskiej w biulety-

nie). 

                                                           

 

 

 

ROGALIN. Zwiedzano park, pałac powozownię, galerię. Przypomnijmy, że Rogalin sięga swymi początkami XIII w. Swą 

sławę zawdzięcza pięknemu położeniu, ciekawej historii i niemal nienaruszonej kompozycji zespołu pałacowo-parkowego, 

głównej siedziby zasłużonego do Polski rodu Raczyńskich. 

TORUŃ, CIECHOCINEK.  

Zwiedzanie z przewodnikiem najważniejszych 

zabytków toruńskiej Starówki z zewnątrz a  tak-

że Muzeum Historii Torunia (obejrzano film pt. 

„Księga Toruń 3D”, w którym historię miasta 

przedstawiono w tzw. pigułce), Muzeum Mikoła-

ja Kopernika, Katedrę śś. Janów, Rynek Nowo-

miejski, Zbór Ewangelicki, Kościół św. 

Jakuba, ruiny zamku krzyżackiego łącznie z  pod-

ziemiami, obejrzano seans  toruńskiego Plane-

tarium toruńskim "Meteoplanet", odbył się rejs 

statkiem po Wiśle. W Ciechocinku zwiedzono 

Park Zdrojowy, Tężnie i Pijalnie wód. 



 

 

    

    

 

              

 

 

 

                                

W Średzkim Ośrodku Kultury odbył się 

wernisaż prac wykonanych przez studentów 

UTW z sekcji plastycznej. Grupa działa od 

momentu powstania Stowarzyszenia UTW 

tj. od 2011r. Przez pierwsze trzy lata zajęcia 

prowadził A. Gniotowski, który nie tylko 

uczył technik malarskich, ale dzięki swoim 

„gawędom” przybliżał studentom sylwetki 

wielu znamienitych malarzy. Przez kolejny 

rok studenci pracowali pod czujnym okiem 

Barbary Hulewicz-Smolarz. Obecnie dzięki 

uprzejmości Ewy Kusik – dyr. ŚOK, grupa 

znalazła się w OK. pod opieką bardzo życzli-

wej i stanowczej Sary Filipiak studenci rozwi-

jają swoje malarskie pasje. Niejednokrotnie 

przekazywali swoje obrazy na rzecz Hospicjum im. P. Króla a także włączyli się do akcji WIELKIEJ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 

przekazując swoje obrazy do licytacji.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu na musical  NIE MA JAK LA-

TA 20., LATA 30 – spektakl opowiadający o przedwojennej Polsce, składa-
jący się z wiecznie żywych przebojów w specjalnych aranżacjach. Przed-
stawienie  wyreżyserowane przez Artura Hofmana, przeniosło widzów 
w świat kina międzywojennego. Publiczność usłyszała najbardziej znane 
piosenki np.: „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „To ostatnia niedziela”, 
„Jesienne róże”, „Miłość ci wszystko wybaczy” czy „Ach, te baby”.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W roku akademickim2016/2017 pod-

czas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trze-

ciego Wieku Edward Formanowicz zrezy-

gnował z dalszego pełnienia obowiązku. 

To Edward Formanowicz wraz z żoną Ste-

fanią postanowili 9 lat temu utworzyć 

stowarzyszenie. Jak powiedział: Podjąłem 

się tego zadania, albowiem żadne ze sto-

warzyszeń działających w Środzie nie 

chciało się tego podjąć… Chodziliśmy po 

domach znajomych, zaczepialiśmy na ulicy 

i przekonywaliśmy, by podpisali deklaracje 

członkowskie i w marcu 2011r. narodził się 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Podczas zebrania podziękował  ustępującemu zarządowi za wielką pracę włożoną przez zarząd w utrzymanie i stały rozwój 

UTW. Dziękował za znakomite pomysły i ich realizacje, bo dzięki temu niemalże co roku powstawała nowa sekcja, tworzo-

no nowe warsztaty, były wystawy prac i wycieczki. To wielka struktura, jak podkreślał ustępujący prezes, zarządzanie bez 

wynagrodzeń, przez nieliczne grono wolontariuszy. E. Formanowicz dziękował również władzom samorządowych za ich 

przychylność i wsparcie. 

Uchwałą walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zarząd SUTW  

nadaje ustępującemu p. Prezesowi UTW 

Edwardowi Formanowiczowi  

tytuł „Honorowego Prezesa”  

jako osobie szczególnie zasłużonej w utworzeniu SUTW,  

oraz urzeczywistnieniu celów UTW. 

 

Członkowie UTW podziękowali prezesowi Edwardowi 

Formanowiczowi. za wieloletnie kierowanie Uniwer-

sytetem Trzeciego Wieku za pracę i wniesiony wkład 

oraz rzeczowe i merytoryczne podejście do wielu 

spraw, a przede wszystkim za życzliwość i sympatię.  

 

 

 

 

 

 

„Zatrzymaj upływający czas we wspomnieniach, 

 a przede wszystkim pamiętaj o pięknych chwilach  

by nigdy nie poszły w zapomnienie” 

 
 



 

Podziękowanie  dla członków Zarządu za ofiar-

ną, pełną i bezinteresowną pracę społeczną na 

rzecz Stowarzyszenia UTW w kadencji 2014 – 

2017 składają wdzięczni studenci UTW. 

    

 

 

NOWY ZARZĄD TRZECIEJ KADENCJI 

 

Od lewej: Barbara Kowalczewska - członek, Irena Węclewska - wiceprezes, Alicja Bartkowiak - skarbnik, Elżbieta Nowak - wiceprezes, 

Jan Hamrol - członek, Elżbieta Lobermajer - członek, Tadeusz Świejkowski - członek, Marianna Kubiak – przewodnicząca Rady Progra-

mowej, Wanda Magdziarska - sekretarz, Andrzej Mytko – prezes (zastąpił prezesa Edwarda. Formanowicza, który rządził 6 lat. 

 

 

 

 

Z lewej od góry: Roman Głowacki, Daniela Wullert, Łucja Ziembinska, Elżbieta Nowak, Irena Węclewska. 

Z lewej od dołu: Anna Sękowska, Halina Mikołajczak (wręczająca podziękowania), Elżbieta Lobermajer,  

                         Tadeusz Świejkowski. Wanda Magdziarska, Julian Kempa. 

 

 

W demokratycznym głosowaniu wyłoniono nowy zarząd i mam nadzieję na 

dobrą współpracę ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia. Tym bardziej, że 

Edward Formanowicz, osoba szczególnie oddana UTW, zadeklarował swoją 

pomoc – dodał nowy prezes. Chciałbym organizując pracę zarządu kontynuo-

wać wszystkie dobre rozwiązania. Jednocześnie zamierzam oprzeć się o pomy-

sły Rady Programowej, a także zaapelować, żeby członkowie Stowarzyszenia 

wychodzili śmiało z propozycjami – powiedział podsumowując Andrzej Mytko. 


