
ROK AKADEMICKI 2018/ 2019       

W ramach „Senioriady zdrowia i urody” odbyły się  

spotkania:   

 z przedstawicielem firmy Kind, który omówił 

zagadnienia związane z wa-

dami słuchu;   

 z dr n.med. Małgo-

rzatą Dłużewską na temat:  

NOWOTWÓR … WYROK 

…CZY WYZWANIE?; 

 w Centrum  Zdrowe-

go Człowieka odbyła się pogadanka na temat: 

ZABURZENIA Z STRONY UKŁADU MOCZOWEGO. 

Spotkanie prowadziła Justyna Karygowska –fizjoterapeuta uroginekologiczny. 

  

CZTERY PORY ROKU W MALARSTWIE. 

… Człowiek bez natury nie może funkcjonować, jesteśmy od niej uzależnieni. Każdy z nas ma swoją ulubioną porę roku, dla każdego 

będzie coś miłego i każdy w prezentacjach znaleźć będzie mógł coś dla siebie…” mówi M. Malinowska (czyta-

my w Gazecie Średzkiej z dnia 29 XI 2018). 

Wykład w czerwcu był ostatnim z czterech wygłoszonych przez historyk sztuki Magdale-

nę Malinowską w trakcie roku akademickiego (listopad – jesień, styczeń – Zima, kwiecień 

– Wiosna, czerwiec – lato. Za każdym razem p. Malinowska ubrana była stosownie do 

tematu wykładu np. wiosną ubrana w  sukienkę w kwiaty i wianek na głowie, innym 

razem w żółtą sukienkę, z bukietem kłosów jako atrybutem. Wykłady ilustrowane były 

dziełami wielkich mistrzów światowego malarstwa. Z pasją i humorem  przeprowadzała 

uczestników wykładu przez różne style w malarstwie opowiadając o obrazach i ich auto-

rach. Nie obyło się też bez zadań domowych np. żeby przejść się boso po trawie, napa-

wając się pięknem letniego dnia.  

 

Serdecznie podziękowania dla zarządu UTW w Środzie, szczególnie 

dla Pani Marianny Kubiak za zaproszenie mnie do tak miłego grona 

(wpis do kroniki). 

Marzec – Spotkanie z Rozalią Tomczak autorką wierszy, 

 mieszkanką Środy Wlkp. 

Pani Rozalia opowiadała o swojej pasji i przedstawiła utwory swojego autorstwa. po-

wiedziała m. in.: Moje życie to poezja. Wiersze piszę z serca, bo piszę dla ludzi, którzy 

kochają poezję i rozumieją ją. Mam 80 lat, ale miłość i serce do ludzi trzyma mnie przy 

życiu... 

Autorka Jest pogodną i zawsze uśmiechniętą osobą. Zdolności odziedziczyła po swoim 

ojcu. Pisze pamiętnik, napisała również ok. 300 wierszy. Wiodącym tematem wierszy są 

uczucia, - oto niektóre tytuły: Noc, Stracone lata, Uwierz mi, Dawna miłość Nasza noc, 

Za późno, Wspomnienia, Pieszczoty i in,. Niebawem pojawi się tomik z Jej wierszami.  



 

  

 

 

W ramach kontynuacji cyklu o 

Poznańskich Muzeach odbył się 

wyjazd do Poznania do muzeum 

Henryka Sienkiewicza i do Muzeum 

Pracowni Ignacego Kraszewskie. Mu-

zeum Sienkiewicza w zabytkowej ka-

miennicy na Starym Rynku powstało na 

podstawie prywatnych zbiorów Ignacego   

Mosia. znajdują się tam: różne wydania książek   

Sienkiewicza, obrazy nawiązujące do nich – muzeum jest bardzo ciekawe. Podobnie uczestnicy byli bardzo zain-

teresowani zbiorami związanymi z I. Kraszewskim – muzeum mieści się przy ul. Wronieckiej. 

 

KRAKÓW 

 

W dniach 11-14 kwietnia 2019r studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w wyjeździe do Krakowa.  

W drodze do Krakowa zwiedzano opactwo benedyktynów w Tyńcu [najstarsze w Polsce], a potem należało się wdrapać na 

Kopiec Kościuszki, aby podziwiać panoramę miasta i okolic. 

W kolejnych dniach uczestnicy zwiedzili wiele zabytków Krakowa ; trudno wymienić wszystkie zwiedzane obiekty. Oczywi-

ście, kościoły: kościół na Skałce, kościół franciszkanów ze wspaniałymi witrażami Stanisława Wyspiańskiego, kościół Ma-

riacki z ołtarzem Wita Stwosza, najstarszy kościół w Krakowie- św. Andrzeja. Oczywiście, tzw. droga królewska, czyli trasa, 

którą wjeżdżali władcy: od Barbakanu przez Bramę Floriańską, Rynek, ulicą Grodzką pod Wawel. 

Bardzo ciekawy był spacer ,,Szlakiem Europejskiej Tożsamości’’ – jest to podziemna ekspozycja muzealna, znajdująca się 4 

metry pod płyta Rynku, ukazująca życie dawnych mieszkańców Krakowa, zaaranżowana w bardzo ciekawy, nowoczesny 

sposób. 

Dużo wrażeń dostarczyło też 

zwiedzanie Kazimierza, daw-

nej żydowskiej dzielnicy mia-

sta [synagoga, kirkut]. Bardzo 

interesujący był wyjazd do 

dzielnicy Krakowa – Nowej 

Huty, która jest obecnie trak-

towana jako zabytek architek-

tury socrealistycznej.  

Wreszcie Wawel – zamek, 

siedziba polskich władców; i 

katedra na Wawelu – w jej 

podziemiach spoczywają pol-

scy królowie, poeci [Mickie-

wicz i Słowacki], a z wieku XX 

– gen. W. Sikorski, J. Piłsudski, 

oraz L.i M. Kaczyńscy. 

 



Uczestnicy dotknęli też dzwonu ,,Zygmunt’’. U podnóża wzgórza, nad Wisłą, zobaczyli ziejącego ogniem wawelskiego 

smoka. W Niedzielę Palmową uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia we mszy św. w katedrze na Wawelu, celebrowa-

nej przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.  

Wyjazd poszerzył wiedzę studentów UTW z zakresu historii, architektury, historii sztuki. Było tez wiele możliwości do inte-

gracji towarzyskiej, zarówno w hotelu jak i podczas codziennych przerw w zwiedzaniu ,,na kawę’’. Niepowtarzalna atmos-

fera krakowskiego Rynku z Sukiennicami i Kiermaszem Wielkanocnym zachwycała wszystkich. Mimo padającego przez 

dwa dni deszczu dobry nastrój wycieczkowiczów nie opuszczał. W wyjeździe brało udział 49 członków UTW.  

…………………………………………………………………… 

 

W roku 2019 pożegnaliśmy naszego kolegę Juliana Kempę 

(1945 – 2019). W dwu kadencjach 2011-2014 oraz 2014 -2017 

brał czynny udział w pracach Zarządów UTW w Środzie 

Wielkopolskiej. Poznaliśmy go jako człowieka o niespożytej sile, 

inspirującego wiele działań na rzecz środowiska seniorskiego. To 

on zainicjował powołanie do istnienia Miejską Radę Seniorów, co 

stało się faktem w 2016 roku. Można śmiało powiedzieć, że stał 

się jako jej Przewodniczący niekwestionowanym liderem 

pokolenia Trzeciego Wieku na terenie Miasta i Gminy Środa 

Wielkopolska. Koledze Julianowi zawdzięczamy stworzenie 

Poradni Geriatrycznej, osobiście uczestniczył w zbiórce pieniędzy na renowacje najstarszych grobów na 

nekropolii średzkiej, zabiegał o stworzenie Karty Seniora, jego pomysłem był udział średzian w  sierpniowej 

Paradzie Seniora w Warszawie. Nie sposób wymienić wszystkie pomysły i idee jakie podsuwał do realizacji 

samorządowcom. Jego ostatnim „oczkiem w głowie” było PUDEŁKO ŻYCIA, pracując nad tym projektem w 

swoim domu swoje życie zakończył. Członkowie Stowarzyszenia UTW w Środzie Wielkopolskiej cieszą się, że 

mieli okazję  Juliana spotkać na swojej drodze. 

 

POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI 
 

 


