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w 38 numerze „Kwartalnika Górowskiego” błędnie podaliśmy nazwisko członka redakcji
„PG”. Winno ono brzmieć Stanisław Majowicz.
Za pomyłkę przepraszamy
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W wersji pdf wkładka na kolorowych stronach jest umieszczona na końcu
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SZANOWNI PAŃSTWO!
Mamy zaszczyt zaprezentować kolejny numer „Kwartalnika Górowskiego”, tym razem w całości poświęcony działającemu prężnie od pięciu lat Górowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.
Wydanie tego numeru „Kwartalnika” jest wynikiem kilkuletniej współpracy Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Biblioteką Pedagogiczną, działającą w strukturach Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, Towarzystwem Ziemi Górowskiej oraz Redakcją „Kwartalnika Górowskiego”.
Z nadzieją na dalszą owocną współpracę
Redakcja „Kwartalnika Górowskiego”

OD AUTORA
Inspiracją do napisania niniejszej publikacji jest piąta rocznica powstania
Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która przypada w 2012 roku,
a więc w roku ustanowionym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej – Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej, a przez Senat RP – Rokiem Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.
W uchwale z 1 lutego 2012 napisano m.in.: „W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, pragnąc podkreślić znaczenie
edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
Każda rocznica, to czas wspomnień i refleksji, ale też pora na nowe plany i projekty. Niniejsze wydawnictwo adresowane jest głównie do naszych
słuchaczy, ludzi będących na emeryturze, którzy postanowili dalej zdobywać
wiedzę, rozwijać się, samorealizować i spełniać swoje marzenia.
Przedstawiając historię Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
chciałam wspomnieć osoby które tworzyły Uniwersytet, wszystkich którzy
uczestniczyli w jego pracach – tych żyjących i tych, którzy już odeszli. Pragnęłam zaprezentować życzliwych nam ludzi, dzięki którym rozwijamy się tak
pięknie i działamy już pięć lat. Zaprezentować nasze osiągnięcia, od skromnych, trudnych początków, po bogate propozycje programowe i realizację
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projektów. Zaakcentować również różnorodną twórczość naszych słuchaczy:
ich obrazy, wiersze, piękne fotografie.
Publikacja skierowana jest również do przyszłych członków GUTW,
którzy do tej pory nie podjęli jeszcze decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.
Na kolejne lata naszej działalności, życzę wszystkim naszym członkom,
obecnym i tym przyszłym, by mogli nadal pogłębiać wiedzę z różnych dziedzin, realizować swoje pasje, dotychczasowe i te jeszcze nieodkryte, a także
znaleźć życzliwych sobie ludzi i przyjaciół.
Składam serdeczne podziękowanie dyrektorowi PCDN i PPP – Bernardowi Bazylewiczowi za pomoc w wydaniu zwiększonego nakładu tej publikacji. Szczególne podziękowanie składam Redakcji „Kwartalnika Górowskiego”
za osobiste zaangażowanie i pomoc, bez której to wydawnictwo by nie powstało.
Ewa Osuch
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POCZĄTKI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
W EUROPIE I W POLSCE
Twórcą i założycielem pierwszego w Europie uniwersytetu trzeciego
wieku był profesor Pierre Vellas z Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu
w Tuluzie. Zwrócił on uwagę na potrzeby edukacyjne ludzi starszych, możliwość realizacji tych potrzeb w gronie osób w zbliżonym wieku i podobnych
życiowych doświadczeniach.
Dziś wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmują dyskusję na temat roli i znaczenia kształcenia przez całe życie, tak aby każdemu
obywatelowi zapewnić dostęp do wiedzy i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Dla osób „trzeciego wieku” „uczenie
się przez całe życie” staje się sposobem aktywnego spędzania czasu, poszukiwania nowych zainteresowań i wyboru zajęć oraz form aktywności intelektualnej i fizycznej.
W Polsce ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku rozpoczął się w 1975 roku. Pierwszy UTW powstał w Warszawie przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego z inicjatywy profesor Haliny Szwarc (1923-2002) –
pionierki polskiej gerontologii, autorki 180 prac naukowych, drukowanych
w kraju i za granicą. Prof. H. Szwarc zajmowała się badaniem sytuacji psychospołecznej osób starszych. Publikowała prace promujące ideę UTW. Upowszechniała tę ideę jeżdżąc do każdego nowopowstającego uniwersytetu.
Zgodnie z francuskimi pierwowzorami dbała, aby miały mocne oparcie wyższych uczelni, aby nie dochodziło do obniżania ambicji i poziomu zajęć. Jej
ostatnie długofalowe badania dotyczyły „Wpływu kształcenia ustawicznego
na stan psychiczny i jakość życia osób starszych”. Ta niezwykła kobieta pozyskiwała coraz to nowych studentów-seniorów, cierpliwie przekonywała, że
UTW – nowa na naszym gruncie instytucja – ma sens. Dzięki jej uporczywej
pracy, dzisiaj w Polsce mamy ich 385 (stan na 19 marca 2012).
Liczba UTW w województwach przedstawia się następująco:
 dolnośląskie – 39
 kujawsko-pomorskie – 20
 lubelskie – 20
 lubuskie – 20
 łódzkie – 23
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małopolskie – 32
mazowieckie – 71
opolskie – 12
podkarpackie – 14
podlaskie – 7
pomorskie – 20
śląskie – 43
świętokrzyskie – 6
warmińsko-mazurskie – 14
wielkopolskie – 32
zachodniopomorskie – 12.
Powstawanie UTW w poszczególnych latach w Polsce:
1975 r. – 1
1989 r. – 9
2007 r. – 125
2008 r. – 187
2010 r. – 248
2012 r. – 385.

♦♦♦♦♦♦♦
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5 LAT DZIAŁALNOŚCI
GÓROWSKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU
Powstanie
Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność
w 2007 roku. Pomysłodawcą i inicjatorką jego powstania była Regina Kumala. Swoim pomysłem podzieliła się z kilkoma osobami z Góry, które zapewniły, że będą ją wspierać w dalszych działaniach. Pomysł założenia UTW
w Górze przedstawiła ówczesnemu burmistrzowi Góry Tadeuszowi Wrotkowskiemu który zapewnił, iż wesprze działania zapewniając wszelką pomoc
urzędników, lekarzy i ekspertów. Równocześnie zaproponował siedzibę
UTW w Domu Kultury w Górze. Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów
z dyrektorem Domu Kultury Danutą Piwowarską-Berus w połowie maja
2007 r. zostały rozplakatowane informacje o spotkaniu założycielskim. Pierwsze spotkanie, na które przybyło siedem osób, odbyło się w Domu Kultury
w Górze w dniu 24 maja 2007 roku. Deklarację uczestnictwa w UTW złożyły:
Regina Kumala, Ewa Osuch, Róża Rewak, Alicja Witkowska, Teresa Sibilak.
W tym składzie opracowałyśmy tekst kwestionariusza i deklaracji przystąpienia do UTW.
Kolejne spotkanie organizacyjne wyznaczono 14 czerwca 2007 r., dołączyli do nas: Bożena Zajączkowska, Danuta Szara i Henryk Gibała. W prywatnych rozmowach było zainteresowanych około 35 osób, ale deklaracji pisemnych nadal było mało. W tym ośmioosobowym składzie opracowaliśmy
kolejny dokument – Regulamin UTW. Pojawiły się kolejne ogłoszenia o zapisach do UTW. Dyżury w Domu Kultury w Górze w godz. od 16.00 do 17.00
w każdy czwartek pełnili: Regina Kumala, Ewa Osuch i Henryk Gibała. Efektem tych dyżurów było kilkanaście nowych deklaracji. W miesiącu sierpniu
ukazało się kilka informacji w prasie o spotkaniu roboczym UTW, które miało się odbyć 5 września 2007 r. Informacje ukazały się w „Panoramie Leszczyńskiej” (28/2007), na stronie internetowej „Panoramy Leszczyńskiej”
28 sierpnia 2007 r., na stronie internetowej Gminy Góra oraz przez cały sierpień raz w tygodniu w Radiu „Elka”. Na spotkanie w dniu 5 września przybyło 50 osób, z których 32 złożyły pisemne deklaracje o przystąpieniu do
UTW. W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Góry Zbigniew Borowczak i dyrektor Domu Kultury w Górze Danuta Piwowarska-Berus. Na spoVII
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tkaniu tym ustalono nazwę: Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górze, zatwierdzono Regulamin GUTW oraz dokonano wyboru pierwszego
składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Pierwszą pomoc otrzymaliśmy od Domu Kultury w Górze. Dyrektor
DK zaproponowała nam sale wykładowe, pomagała w drukowaniu zaproszeń, wyborze logo, opracowaniu i laminowaniu legitymacji oraz prowadzeniu
pierwszych dokumentów. Efektem tego było podpisane 6 listopada 2007 r.
porozumienie pomiędzy Domem Kultury, a GUTW, zgodnie z którym działamy do chwili obecnej. Pierwsze zajęcia rozpoczęto 1 października 2007 r.
Była to nauka obsługi komputera. Zajęcia te nieodpłatnie prowadziła przez
cały rok Teresa Frączkiewicz. Kolejne to nauka języków obcych: jęz. angielski
i jęz. niemiecki, z których to kursów mogliśmy korzystać w ramach porozumienia z Domem Kultury; kurs jęz. esperanto nieodpłatnie przez cały rok
prowadziła Teresa Sibilak.
Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Górowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odbyła się 15 października 2007 r. W uroczystościach
uczestniczył burmistrz Góry Tadeusz Wrotkowski, który 67 osobom wręczył
legitymacje członkowskie GUTW. Pierwszy wykład inauguracyjny wygłosił
dr hab. Maciej Pietrzak prof. PWSZ w Lesznie.
Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Ryszard Karmoliński przekazał GUTW 12 książek wydanych przez WSH w Lesznie. Stanowiły
one początek zbiorów naszej biblioteki.
Przez pierwsze dwa lata pomagali nam: Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny Jarosław Szypiłło z cyklem wykładów w zakresie ochrony i promocji zdrowia; górowscy policjanci z cyklem wykładów i ćwiczeń z samoobrony,
ruchu drogowego, bezpieczeństwa; pracownicy Nadleśnictwa Góra Śląska z
wykładami na temat fauny i flory powiatu Góra, a Elżbieta Maćkowska rozkochała wszystkich w historii naszych terenów.
Takie były początki – bardzo pracowite, bardzo zabiegane, ale też dające
wiele radości i satysfakcji. Z czasem nabieraliśmy doświadczenia. Nawiązaliśmy kontakty z innymi UTW – w Lesznie, Wschowie, Głogowie, Wolsztynie,
Rawiczu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Dzięki projektom „Seniorzy w akcji”,
w których uczestniczyliśmy, spotkaliśmy się z uczestnikami UTW z całej Polski. Efektem jest wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w uzyskaniu wykładowców, wspólnych wyjazdów.
Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa całkowicie społecznie.
Robimy to dla siebie, wkładając w to całe serce i zdolności. Utrzymujemy się
ze składek, dotacji Gminy oraz funduszy z wygranych projektów.
VIII
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Władze Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
5.09.2007 r.
Prezydium
Prezes: Regina Kumala
Wiceprezes: Bożena Zajączkowska

Członkowie Zarządu
Henryk Gibała
Barbara Wrzeszcz
(od 3.11.2007
po rezygnacji B. Wrzeszcz)
Krystyna Czwojdrak
Jan Teresiak

Sekretarz: Ewa Osuch
Skarbnik: Halina Szczęśniak
Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca: Irena Bartkowiak
Członkowie: Lilia Milkiewicz, Maria Dobiała

Od 3.09.2008 r.
Prezydium
Członkowie Zarządu
Prezes: Regina Kumala
Jan Teresiak
Wiceprezes: Bożena Zajączkowska
Krystyna Czwojdrak
Sekretarz: Ewa Osuch
Skarbnik: Lilia Milkiewicz
Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca; Irena Sikora
Członkowie: Irena Bartkowiak, Maria Dobiała
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Prezydium zarządu, 2010

Od 26.10.2011 r.
Prezydium
Członkowie Zarządu
Prezes: Regina Kumala
Jan Teresiak
Wiceprezes: Ewa Osuch
Grażyna Żywicka
Sekretarz: Krystyna Czwojdrak
Ewa Wysocka
Skarbnik: Lilia Milkiewicz
Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca: Irena Sikora
Członkowie: Ludwika Grygieńcza, Bogusława Skrzyńska.
Władze GUTW wybierane są raz na 4 lata. Dodatkowe wybory spowodowane były rezygnacją z funkcji Barbary Wrzeszcz i zgonem członka Zarządu – Haliny Szczęśniak, po której obowiązki objęła Irena Bartkowiak.
Posiedzenia Zarządu odbywają się systematycznie jeden raz w miesiącu,
na których omawiane są bieżące sprawy organizacyjne GUTW, finanse, plany
i sprawozdania z wykonanych prac. Zarząd prowadzi dokumentacje: księgową, dokumenty bieżących działań, listy członków i deklaracji, pism bieżących,
umów i porozumień; sprawozdania z poszczególnych lat i odrębne sprawozdania z dotacji Gminy.
Pierwsze legitymacje GUTW z roku 2007/2008

Nasze logo
Do prac nad projektem logo przystąpiliśmy w czerwcu 2007 r. Pomagał
nam w tym Adrian Kasprzak – pracownik Domu Kultury w Górze. Do konkursu przystąpili członkowie GUTW, DK i członkowie naszych rodzin.
X
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Wpłynęło siedem projektów z których w miesiącu sierpniu komisyjnie wybraliśmy projekt Joanny Flagi.
„Laleczka GUTW” – nasza maskotka
Laleczka z włóczki, wykonana szydełkiem przedstawia babcię w okularkach, z koczkiem. Na głowie ma czapeczkę akademicką, a w ręku książkę
z napisem GUTW. Na zebranie organizacyjne w 2008 roku pierwszą laleczkę
przyniosła Maria Rusiniak. Wręczyła ją wówczas jednej z Pań, która w tym
dniu miała imieniny. Prezent tak zauroczył wszystkie studentki, że postanowiłyśmy, że będzie to nasza maskotka. Pomysłodawcą i twórcą laleczki jest Danuta Milkiewicz. Straciłyśmy rachubę ile tych laleczek zostało wykonanych,
po prostu nikt tego nie liczył, jedno jest pewne – każdy wykładowca, który
był w naszym Uniwersytecie otrzymał taki prezent. Czasami była to jedyna
nagroda i podziękowanie za wykład lub współpracę. Nasza maskotka zrobiła
furorę, kiedy wręczyłyśmy ją w Warszawie Beacie Tokarz-Kamińskiej z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – była fotografowana przez uczestniczki
z całej Polski, w kuluarach były liczone oczka i rządki. Laleczka GUTW pojechała również do Tunezji.
Bibliotekę GUTW prowadziły: Ewa Osuch od 2007 do 2011 r., a od
2012 r. Ewa Wysocka. Na stanie w bibliotece UTW posiadamy obecnie 23
książki. W większości są to pozycje naukowe i popularnonaukowe ofiarowane
przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie i Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Lesznie.
Kronikę GUTW prowadzi Ewa Osuch.
Pierwszy tom kroniki obejmuje okres od maja 2007 do 1 kwietnia 2009. Na
końcu pierwszego tomu kronikarz odnotował: „Wbrew zasadzie »Rób to co
potrafisz najlepiej« jednak mając na uwadze »Cokolwiek potrafisz lub myślisz,
że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię« (Johann W. Goethe)
Z dużym naciskiem na »myślisz«.
Nie posiadając żadnych zdolności artystycznych i manualnych, z charakterem pisma beznadziejnym (aczkolwiek charakter osobisty do strawienia)
mając jednak wiele chęci i radości podczas pracy – Kronikę rozpoczęła i zakończyła (z braku chętnych innych osób) kronikarz Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Ewa Osuch, zwana również »Śledziennikiem«. Pomy-
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sły i teksty własne (błędy też). Zdjęcia własnym aparatem wykonane (czasami
wyszło – początkowo często – nie).
Rysunki i ozdobniki (w czynie społecznym) do kroniki wykonała Maria
Łabaziewicz – członek rodziny kronikarza. Nie pytana o chęci, której wmówiono, że zdolności nie można marnować, a rękę często wprawiać (przy częstych odgłosach »wyzysk człowieka przez człowieka«).
PS. Drogi czytelniku i »przeglądaczu« – krytyka nie jest mile widziana albowiem jest nadzieja, że drugi tom kroniki wyjdzie lepiej…”
Drugi tom kroniki (od kwietnia 2009 do 3 grudnia 2010) różni się trochę
od pierwszego – mniej jest zabawnych tekstów, a więcej artykułów o GUTW
autorstwa kronikarza. Nowością są autografy wykładowców.
Trzeci tom (od grudnia 2010 do
2012 r.)
Kroniki GUTW które początkowo powstały dla przyjemności (autorka
zawsze prowadziła kroniki rodzinne i
zakładowe) z czasem stały się ważnym
dokumentem historycznym. Na podstawie tych kronik powstały dwa opracowania z psychologii i socjologii autorstwa studentek Wyższej Szkoły
Humanistycznej w Lesznie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Lesznie. W roku 2012 napisana została
natomiast praca magisterska na temat
GUTW przez studentkę WSH w Lesznie.
Kronikarz
Kroniki stały się również niezastąpionym materiałem do sprawozdań, ale też w chwilach załamania i braku
chęci do dalszej pracy działają na nas motywująco. Przeglądając je, widzimy
dopiero ile pracy zostało wykonanej w ciągu pięciu lat. Zdjęcia przypominają
osoby które już od nas odeszły na zawsze – kroniki są więc również księgą
wspomnień tych miłych, radosnych i sentymentalnych.
Strona internetowa GUTW
Początkowo strona internetowa GUTW istniała jako zakładka na stronie
głównej Domu Kultury w Górze. Zdjęcia i teksty przekazywała Ewa Osuch,
XII
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a na stronę wybierali i nanosili je pracownicy Domu Kultury. Regina Kumala
raz w miesiącu zamieszczała tam plan pracy GUTW na każdy miesiąc.
W 2010 r. Dom Kultury zmieniając swoją stronę internetową zlikwidował zakładkę GUTW. Motywacją było „zbyt duże obciążenie pracą pracowników
DK”. Dzięki staraniom członka GUTW Janusza Lachowicza powstała nowa
strona internetowa którą prowadził społecznie Bogdan Sauć. Od 2011 roku
Regina Kumala założyła nową stronę internetową GUTW – utwgora. republika.pl. Strona posiada plan zajęć na każdy miesiąc, historię GUTW, galerię
zdjęć, bieżące informacje z zajęć, pilne ogłoszenia, jak również artykuły o
GUTW.
Grupowi odpowiedzialni za poszczególne sekcje:
Krystyna Jachimowicz – jęz. angielski
Krystyna Śniechowska – jęz. niemiecki (grupa zaawansowana)
Anna Lachowicz – jęz. niemiecki (grupa podstawowa)
Irena Pozlewicz – grupa esperanto
Maria Rusiniak, Ewa Osuch – grupa historyczna
Stanisława Burdziełowska, Józefa Gajdamowicz –
ćwiczenia rehabilitacyjne
Regina Kumala – muzykoterapia
Irena Sikora – rehabilitacja ruchowa („Akwawit” Leszno).
Jan Teresiak – zajęcia komputerowe
Siedziba GUTW
Początkowo zajęcia GUTW odbywały się w różnych salach Domu Kultury, w zależności od planowych zajęć sekcji DK. Każdorazowo, z wyprzedzeniem miesięcznym, ustalaliśmy wspólnie daty i godziny wykładów. 7 listopada 2007 r. zeszliśmy do „podziemi”. Dyrektor Domu Kultury Danuta Piwowarska-Berus przydzieliła nam salę muzyczną jako stałe miejsce na zajęcia.
Radość była ogromna, sala miała osobne wejście boczne, do którego otrzymaliśmy klucz, zakupiono nowe żaluzje. Czuliśmy się tam dobrze, chociaż
akustyka straszna. W czasie seansu filmowego w kinie, zajęcia na tej sali były
niemożliwe do prowadzenia, planowaliśmy je więc unikając piątków i sobót.
Posiedzenia Zarządu odbywały się początkowo w gabinecie Dyrektora DK.
Utrudniało to pracę DK i naszą więc spotkania Zarządu odbywały się często
w naszych domach lub w restauracji „OPUS”. Dokumenty GUTW przechowywałyśmy u siebie w domach: Lilia Milkiewicz – wszystkie dokumenty księgowe, Ewa Osuch – organizacyjne, protokoły, segregatory z deklaracjami,
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projekty i bibliotekę, Regina Kumala – dokumenty do kontaktów z członkami
i archiwum. Zajęcia z rehabilitacji i muzykoterapia odbywały się na sali fitness
w Hali Sportowej „Arkadia”. Pomieszczenie to uzyskaliśmy nieodpłatnie od
Zarządu Powiatu Góra. Zajęcia z języka esperanto odbywały się w pomieszczeniach Centrum Profilaktyki Alkoholowej. Salę komputerową udostępniła
nam ówczesna dyrektor Zespołu Szkół w Górze – Teresa Frączkiewicz. Tak
przetrwaliśmy rok 2007/2008.
W roku akademickim 2008/2009 przybyli nam kolejni członkowie. Pracę
rozpoczęliśmy z liczbą 110 członków. Sala wykładowa, którą otrzymaliśmy
mieściła natomiast 20 do 25 osób. Sprawa wykładów zaczęła się komplikować. Coraz częściej zajmowaliśmy salę klubową, ale często było to niemożliwe ze względu na zajęcia DK. Korzystaliśmy więc z sal 208 lub 209 chociaż
na niektóre zajęcia były one zbyt ciasne. W przypadkach awaryjnych dzięki
uprzejmości dyrektora Bernarda Bazylewicza, korzystaliśmy z sali PCDN
i PPP, Liceum Ogólnokształcącego lub wynajmowaliśmy salę w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Górze. Cykl zajęć historycznych – najbardziej licznych – przenieśliśmy zaś do siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie przy ul. Metziga.
Goście GUTW i wykładowcy coraz częściej zarzucali nam też, że trudno
do nas trafić – ponieważ na budynku brak tablicy informacyjnej. Od początku
roku Regina Kumala rozmawiała na ten temat z burmistrz Góry Ireną
Krzyszkiewicz i dyrektorem DK. 6 grudnia 2009 r. na ścianie budynku Domu
Kultury w Górze zamieszczona została nowa tablica z oznakowaniem „Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Domu Kultury w Górze”, na tablicy umieszczone zostało też nasze logo. Wszyscy z radością przyjęli ten fakt,
jako prezent od DK na św. Mikołaja. Z tej okazji pojawiły się również zabawne komentarze – ...i w końcu nasi goście i wykładowcy nie będą błądzić, a my,
nawet jak dopadnie nas skleroza, trafimy po obrazku.
Rok 2011 był dla nas bardzo trudny. Salę klubową na czas remontu zajęło Przedszkole nr 1. Dyrektor Domu Kultury zaproponowała nam salę 209 –
ciasno, ale trudno, wszyscy musimy jakoś przetrwać. Przy większych spotkaniach korzystaliśmy z sali kinowej DK lub z sal górowskich szkół. Największym utrudnieniem było ciągłe noszenie dokumentów w siatkach, a tych
przybywało. Od 2 lat staraliśmy się o pomieszczenie stałe lub chociaż szafę
na dokumenty. Regina Kumala prowadziła częste rozmowy z dyrektor DK
i Panią Burmistrz. Obiecano nam pomieszczenie po remoncie.
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Regina Kumala i Danuta Piwowarska-Berus

W kwietniu 2012 r. otrzymaliśmy informację o przydzielonym pomieszczeniu. Remonty jeszcze trwały. Pokój został odmalowany, założona nowa
wykładzina, firanki. Otrzymaliśmy biurko, szafę, stół oraz krzesła. Pomieszczenie zostało oznakowane naszym logo. Radość była ogromna. Uroczyste
otwarcie i odbiór biura odbył się 8 maja 2012 r. Przenieśliśmy dokumenty i
ustaliliśmy stałe dyżury w nowym lokum. Zarządy odbywają się już w pomieszczeniu biurowym.
Tablica GUTW
Tablica na ścianie
Już wisi zrobiona
Nie było otwarcia,
Janusz go dokona.
Nożyce, przemowę
Już ma w swej pamięci
I mimo zakazu
Fucha go ta nęci.
Obrazki są na niej
Choć gnębi skleroza
Każdy starszy trafi
Nie groźna skolioza.
Wieźmiem kijki w dłonie
Mocne okulary
Dojdziemy do sedna
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Zlikwidujem swary.
Będziemy się uczyć
Języków, historii
Kiedy się uprzemy
To – względnej teorii.
Cóż tam dla nas Einstein
Dojcz czy esperanto
My życia spragnieni
Choć tempo – andanto!
Najpierw była walka
O byt, dzieci, szkoły,
Teraz o przetrwanie
Znów czas nie najlepszy
Nie bardzo wesoły.
Lecz, cenimy wiedzę,
Przyjaźń, koleżeństwo
Dzionek bez lekarza
To prawie zwycięstwo.
Wiadomo – wiek trzeci
Nie tak – kolorowy
Trochę bzdurny, chmurny
Ale – w górę wznieśmy głowy.
Popatrz świeci słonko
Wnuczek się uśmiecha
Życie bez zakazów
To przywilej starszych
To radość, uciecha.

(Maria Rusiniak, 2010r.)

Jak realizujemy nasz program
Celem działalności Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:
1. Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej,
twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych.
2. Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej
i fizycznej.
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3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych.
4. Upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej.
5. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się.
Początki były najtrudniejsze. Pieniędzy jeszcze nie było, a od czegoś
trzeba zacząć. Pierwszą czynnością była analiza pierwszych 67 kwestionariuszy osobowych. Oto jej wyniki.
Wykształcenie:
Podstawowe – 0
Zawodowe – 7
Średnie – 37
Pomaturalne – 1
Wyższe – 22
Razem – 67
Zainteresowania: historia – 8, turystyka – 24, teatr i opera – 13, krzyżówki – 4, literatura i książka – 24, muzyka – 5, różdżkarstwo – 1, poezja – 4, narty – 1, pływanie – 3, medycyna naturalna – 6, pszczelarstwo – 2, ogród – 8,
film – 6, malarstwo – 4, sport – 6, ekologia – 1, wędkarstwo – 1, fotografia –
3, brydż – 1, rękodzieło artystyczne – 11, kynologia – 1, motoryzacja – 1.
Członkowie, w rubryce „chęć pogłębiania wiedzy” zaznaczyli: medycyna
– 7, literatura – 8, prawo – 8, gimnastyka – 15, rehabilitacja – 17, historia –
13, psychologia – 11, socjologia – 5, jęz. niemiecki – 24, jęz. rosyjski – 10, jęz.
francuski – 2, jęz. angielski – 15, komputery – 22, malarstwo – 4, medycyna
niekonwencjonalna – 2, esperanto – 2, dziennikarstwo – 1.
Analizując powyższe dane, skupiliśmy się na zajęciach, które uzyskały
największą ilość punktów: nauka języków obcych, rehabilitacja i ćwiczenia,
zajęcia komputerowe i historia.
Ogromnym powodzeniem w roku 2007/2008 cieszyły się zajęcia komputerowe, które odbywały się raz w tygodniu, a prowadzone były społecznie
przez Teresę Frączkiewicz, która udostępniła w Zespole Szkół salę komputerową. Przy jednym komputerze zasiadało dwóch studentów. W większości
były to osoby, które pierwszy raz miały kontakt z komputerem.
Muzykoterapię rehabilitacyjną w każdy poniedziałek i środę prowadziła społecznie – Regina Kumala.
Z zakresu zdrowia, cały cykl wykładów „Konserwanty w żywieniu” od
października 2007 do lutego 2008r. prowadziła Halina Trzeciakowska. Była
studentką UTW w Lesznie i w ramach pomocy przeprowadziła wykłady na
temat:
- dozwolone substancje dodatkowe
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- zagęszczacze, stabilizatory, emulgatory
- koncentraty spożywcze
- przegląd etykiet
- żywność wzbogacona
- żywność funkcjonalna
- zabezpieczanie owoców.
Od lutego 2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze –
Jarosław Szypiłło zapewnił członkom GUTW cykl wykładów w zakresie
ochrony i promocji zdrowia. Na temat m.in.: ptasiej grypy, boreliozy, odkleszczowego zapalenia opon mózgowych, gruźlicy, WCW, sepsy, chorób
wieku podeszłego.
Zajęcia z języków obcych w pierwszym roku prowadziły: jęz. angielski
– Anna Świder (poniedziałki), jęz. niemiecki – Joanna Kasprzak (wtorki). Zajęcia te były nieodpłatne w ramach zajęć DK. Język esperanto społecznie
prowadziła w każdy czwartek – Teresa Sibilak.

Zajęcia historyczne – zabytkowa studnia, 2012

Zajęcia z historii odbywały się w każdą środę – prowadziła je społecznie – Elżbieta Maćkowska. Były to zajęcia na temat historii Góry i powiatu
górowskiego, prowadzone w salach DK, ale też w bezpośrednim kontakcie z
zabytkami – nazywaliśmy je „spacerkiem po Górze”.
Dzięki pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Górze mieliśmy
zapewnione wykłady z zakresu bezpieczeństwa: zabezpieczenie przed
kradzieżą, sposoby okradania osób starszych, niebezpieczeństwa z komputerem, zmiany w ruchu drogowym, jak bezpiecznie przewozić wnuki. NajwiękXVIII
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szym powodzeniem cieszyły się zajęcia (ćwiczenia) z samoobrony prowadzone przez Janusza Hebdę i Marka Biernackiego.
Nasza koleżanka Maria Rusiniak, która z każdego spotkania pisała krótkie wierszyki, odnotowała:
Jak się pozbyć
Dziś natręta
Złodziejaszka, konkurenta
Co ratować przy pożarze
Pan policjant
Nam pokaże.
Nic się nie bój
Walcz kochanie
I w podbrzusze
Wal kolanem
Potem pełną dłonią
W krtań
Uziemiony jest już drań!!!...

(urywek wiersza Marii Rusiniak)

Tak oto, bez pieniędzy, mając wokół przychylnych ludzi przetrwaliśmy
pierwszy rok.
W pozostałych latach radziliśmy sobie równie dobrze. Współpracując z
uczelniami wyższymi mieliśmy zapewnione wykłady z różnych dziedzin. Podziękowania należą się Kanclerzowi PWSZ w Lesznie – Zbigniewowi Mockowi oraz Kanclerzowi WSH w Lesznie – Ryszardowi Karmolińskiemu.
Wykłady inauguracyjne w latach 2007-2012
1. dr hab. Maciej Pietrzak, prof. PWSZ w Lesznie
„Turystyka u progu XXI wieku – szanse i zagrożenia”.
2. dr Agata Matysiak-Błaszczyk doc. PWSZ w Lesznie
„Pomoc w życiu seniora”
3. doc. dr Maria Molicka doc. PWSZ w Lesznie
„Psychologiczna młodość mimo upływu czasu”
4. prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, WSH w Lesznie
„Medycyna dojrzała, a wiek dojrzały”
5. prof. dr Leszek Bajon, PWSZ w Lesznie
„Muzyka łagodzi obyczaje”.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku to głównie wykłady z różnych dziedzin
nauki: historii, socjologii, psychologii, prawa, turystyki, medycyny, ekologii,
polityki. Przez pięć lat działalności GUTW uczestniczyliśmy w wykładach
dzięki wykładowcom wyższych uczelni z Leszna, Wrocławia, Poznania, Torunia i Zielonej Góry. Zajęcia prowadzili również inni wykładowcy spoza
uczelni, jak również nasi miejscowi historycy, psycholodzy, socjolodzy.
Wykładowcy w GUTW w latach 2007-2012:
- dr hab. Maciej Pietrzak, prof. PWSZ w Lesznie
- doc. dr Maria Molicka doc. PWSZ w Lesznie
- dr Agata Matysiak-Błaszczyk doc. PWSZ w Lesznie
- prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, WSH w Lesznie
- prof. dr Leszek Bajon, PWSZ w Lesznie
- dr Regina Kumala, AWF we Wrocławiu
- dr Anna Mamulska, PWSZ w Lesznie
- prof. dr hab. Andrzej Kola, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
- prof. Ewa Michnik, Opera Wrocławska
- prof. dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
- Dżamila(Tunezyjka), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Zuzanna Borcz, Wrocław
- ks. dr Jerzy Żytowiecki
- dr inż. Eugeniusz Babicz, Głogów
- dr Ewa Karmolińska, WSH w Lesznie
- Hanna Szczygieł, dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Lesznie
- Teresa Frączkiewicz
- Halina Trzeciakowska
- Jarosław Szypiłło
- Barbara Chrystman-Kurzawa
- Andrzej Szczudło
- Zbigniew Kuśnierz
- Lidia Geringer de Oedenberg – Poseł do Parlamentu Europejskiego
- Elżbieta Maćkowska
- Małgorzata Trzósło
- Małgorzata Gniazdowska, Muzeum Okręgowe w Lesznie
- Patrycja Janicka
- Katarzyna Bretsznajder
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- Mirosław Żłobiński
- Karina Walczyńska-Góra, Zielona Góra
- Ireneusz Weleda
- Danuta Namysłowska
- Wiesława Tomczyk
- Paweł Wróblewski
- Dorota i Krzysztof Wodeccy
- Halina Radoła
- Jolanta Szwalbe
- Jerzy Kubicki
- Janusz Konopnicki
- Marek Biernacki
- Janusz Hebda
- lek. wet. Regina Kumala
- Edward Reszczyński
- Franciszek Hajduk
Cotygodniowe zajęcia to lektoraty: jęz. niemieckiego, jęz. angielskiego i
jęz. esperanto. Nauka języków obcych jest dla dorosłych ogromnym wyzwaniem, zarówno dla studentów jak i dla wykładowców. Mimo wielu barier, które musieliśmy pokonać, osiągamy pewne efekty. Po dwóch latach nauki kilka
osób przeszło do grupy zaawansowanej. Pozostali radzą sobie z krótkimi tekstami i rozmową w danym języku. Wspaniałym sprawdzianem dla esperantystek był udział w Międzynarodowym Kongresie Esperantystów w 2009 r.
i połączona z nim wycieczka – Szczawno, Książ, Świdnica. Członkowie Kongresu z całej Europy porozumiewali się tylko w języku esperanto. Nasze Panie z GUTW same były zdziwione, że tak dobrze wychodziły im rozmowy,
nawiązały kontakty i korespondują z innymi uczestnikami, na spotkaniach wigilijnych śpiewają kolędy w języku esperanto. Nasze zdolne studentki – Bożena Zajączkowska i Irena Pozlewicz były również w Niemczech na spotkaniu
z grupą niemieckich esperantystów i jak twierdzi ich lektorka – radziły sobie
doskonale.
Dla grupy studentów jęz. niemieckiego sprawdzianem będzie wyjazd do
Niemiec w bieżącym roku (wspólny wyjazd z UTW Leszno).Wykładowcy
twierdzą, że poradzą sobie świetnie.
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Pierwsze lekcje nie były jednak łatwe co odnotowała nasza poetka:
Guten Tag Frau Asia
Lila, Zosia, Rózia
Spytać – Wi heibt du?
To jest frajda duża
Ale Buroarbeiterin ciężko
Rozum, krtań uwolnić
Bo jak mówi Ewa
To lepiej się zwolnić!
Lecz my dziarskie dziołchy
To nie żadna bzdura
Poradzimy sobie- bo
Wir Wohnen In Góra.
(Maria Rusiniak)

Esperantyści – lektorat, 2009

Lektorzy języków obcych:
- Teresa Sibilak
- Anna Świder (Anna Cieślak)
- Joanna Kasprzak
- Joanna Tyczyńska
- Edyta Bretsznajder
- Bernardetta Skibińska.
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Zajęcia z zakresu medycyny od 2007 roku były prowadzone systematycznie. W roku 2008/2009 zostały rozszerzone o tematykę psychologiczną.
Wykłady i warsztaty prowadzone były przez dr Marię Molicką z PWSZ w
Lesznie, dr Ewę Karmolińską z WSH w Lesznie, ale również przez psychologów z PCDN i PPP w Górze. Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo interesujący i poparte ćwiczeniami. Uświadamiały nam, z jak trudnymi sytuacjami możemy się spotkać w życiu, i jak sobie z nimi radzić. Jak poradzić sobie z traumą odchodzenia ludzi bliskich; ich śmiercią, rozwodem, konfliktem.
Jak radzić sobie ze stresem, jak być asertywnym, jak unikać niebezpieczeństwa zgorzknienia i zamykania się w sobie.
Obok wykładów dotyczących medycyny tradycyjnej organizowaliśmy zajęcia prezentujące medycynę naturalną, np. znaczenie ziół i produktów
pszczelich.
Z wykładami o tematyce medycznej ściśle związane są zajęcia rehabilitacyjne. Regina Kumala od 2007 r. wprowadzi zajęcia z muzykoterapii w Hali
„ARKADIA”. Początkowo zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. W kolejnych latach wprowadziliśmy „Rehabilitację ruchową” prowadzoną przez
Krzysztofa Śmiechowskiego, były też zajęcia na siłowni, nordic walking,
a w 2012 roku warsztaty rehabilitacyjne prowadzone przez Katarzynę
Worwę. Każde z tych zajęć odbywa się raz w tygodniu. Warsztaty rehabilitacyjne są częściowo odpłatne.
W roku 2012 utworzyła się grupa korzystająca z rehabilitacji wodnej,
organizująca wyjazdy na basen „Akwawit” w Lesznie. W większości opłacają
transport i wstęp na basen.
Systematyczny wysiłek fizyczny zmniejsza skutki starzenia się, poprawia
sprawność ogólną. Ma nieoceniony wpływ na prawidłowe zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Fizjoterapeuci dostosowują zajęcia do możliwości
grupy i jej oczekiwań. Różnorodność zajęć zapobiega znużeniu i zniechęceniu.
Ogromną popularnością cieszą się wycieczki do opery, teatru i na
koncerty. W roku 2007 i 2008 byliśmy na takich wydarzeniach tylko raz w
roku, co związane było oczywiście z kosztami. Odległość Góry od Wrocławia
czy Poznania to 100 km, sam transport to ok. 1000 zł. Od 2009 r., uczestniczymy w projektach, otrzymujemy również dofinansowanie z Urzędu Miasta i
Gminy Góra. Zwiększyła się ponadto ilość studentów, a co za tym idzie mamy zasobniejsze fundusze ze składek, możemy więc organizować więcej wyjazdów. Dzięki współpracy z innymi stowarzyszeniami organizujemy też
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wspólne wyjazdy co zmniejsza koszty transportu. Każdy wyjazd to również
dodatkowa odpłatność uczestników.
Opera, teatr, koncerty w latach 2007-2012:
- „Carmen” Georges Bizet – Opera Wrocławska
- „Wesołe Kumoszki z Windsoru” Giuseppe Verdi – Opera Wrocławska
- „Dziadek do orzechów” Piotr Czajkowski – Opera Wrocławska
(w ramach projektu „Wrocław bliżej Góry – Góra bliżej Wrocławia”)
- „Halka” Stanisław Moniuszko – Opera Wrocławska
(w ramach współpracy z ZNP)
- „Chopin” Giacomo Orofice – Opera Wrocławska
(spotkanie z prof. Ewą Michnik, która opowiedziała nam o historii
Opery Wrocławskiej)
- „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi – Mega widowisko operowe
na stadio-nie olimpijskim we Wrocławiu organizowane
przez Operę Wrocławską.
- Koncert Stana Borysa – DK Leszno
- Recital Tomasza Krajewskiego „Piosenki Agnieszki Osieckiej” –
Wrocław
- „Koncert Noworoczny” w Zamku w Rydzynie
- Koncert Galowy z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego
Dnia Seniora – Teatr Polski Wrocław
- „Baron Cygański” operetka – Teatr Muzyczny Poznań
- „Klimakterium” – Teatr Polski Wrocław
- „Walizka” Małgorzata Sikorska – Teatr Polski Poznań
- „Gala Miłośników Operetki” – Teatr Muzyczny Poznań
(połączone ze spotkaniem z ludźmi teatru – Agnieszką Wawrzyniak,
dyrygentem i koncertmistrzem)
- „Skrzypek na dachu” – Teatr Muzyczny Poznań
- Film „W ciemności” – Kino w Górze.
Od początku istnienia Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do
zadań edukacyjnych włączyliśmy zajęcia komputerowe. W pierwszym roku
dzięki dyrektor Teresie Frączkiewicz mieliśmy udostępnioną salę komputerową w Zespole Szkół przy ul. Armii Polskiej. Teresa Frączkiewicz prowadziła też przez cały rok 2007/2008 nieodpłatnie zajęcia z informatyki. Zajęcia
były prowadzone systematycznie raz w tygodniu. Od 2009 roku zajęcia komputerowe odbywają się w salach komputerowych Gimnazjum nr 2 i Szkoły
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Podstawowej nr 3. W zajęciach uczestniczą dwie grupy: zaawansowanych
i początkujących. Sale nieodpłatnie udostępnili nam dyrektor Gimnazjum Janusz Ruszkiewicz oraz dyrektor SP nr 3 Bożena Domańska. Zajęcia prowadzą nauczyciele za symbolicznym wynagrodzeniem, które pokrywamy w całości z dotacji Gminy.
Wykładowcy zajęć komputerowych w latach 2007-2012:
- Teresa Frączkiewicz
- Roman Zbroiński
- Małgorzata Łuszczak
- Jadwiga Darłak.
Ogromnym powodzeniem od początku cieszyły się wykłady z historii,
które w pierwszym roku 2007/2008 prowadziła raz w tygodniu Elżbieta
Maćkowska. Głównie zajęliśmy się historią Góry. Początkowo wszystkie zajęcia odbywały się w salach wykładowych Domu Kultury w Górze, lecz tak
rozkochała nas wszystkich w historii, że namówiliśmy naszą wykładowczynię
na tzw. lekcje „Spacerkiem po Górze”, wycieczki rowerowe i wycieczki autokarowe po wioskach powiatu górowskiego. Nasza poetka napisała wiersz.
Do Eli
Miła nasza wędrowniczko
Odkrywczyni dziejów Góry,
Skroń chylimy przed Twą pasją
Tyś słoneczkiem nam zza chmury
Tyś znalazła!
Grób Abara Aleksego,
Lecz nie szukaj dla nas miejsca
Ani w polu
Ni u Freda Bieleckiego!
(Maria Rusiniak)

W ramach zajęć wdrapywaliśmy się na wieżę głogowską – tutaj mieliśmy
zabawną sytuację. Ktoś na pożegnanie powiedział – „do zobaczenia na cmentarzu”. Jeden z przechodniów był oburzony, że żartujemy sobie z poważnych
rzeczy. Chodziło jednak o następne spotkanie, które było zaplanowane na
cmentarzu, gdzie jest Kościół Bożego Ciała, „Święte schody”, polichromie
oraz malowidła powstałe na przełomie XVII i XVIII wieku. Kolejne zajęcia
to wycieczki rowerowe i autokarowe po wszystkich gminach naszego powiatu
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i poznawanie historii tych terenów. Kolejne lata to lekcje historii prowadzone
przez prof. dr hab. Janusza Skoczylasa z PWSZ w Lesznie (np. „Kamień
w początkach państwa polskiego”) czy lekcje prowadzone przez Małgorzatę
Gniazdowską. Początkowo odbywały się w Górze, później jako lekcje muzealne w Muzeum Okręgowym w Lesznie przy ul. Metziga. (np. „Tematy narracyjne w sztuce”, „Boże Narodzenie w malarstwie”, „Życie ludzi w Lesznie w
XVII w.”, „Malarstwo ikonowe”, „Symbole w malarstwie”). Niektóre zajęcia
z historii były udostępniane mieszkańcom Góry np. „Zbrodnia Katyńska w
świetle badań archeologicznych” – wykładowca prof. dr hab. Andrzej Kola z
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z kolei połączonego z wystawą
wykładu „Polacy internowani w Rumunii” dr Anny Mamulskiej wysłuchali
wspólnie członkowie GUTW i Dolnośląskiego Obywatelskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z Wrocławia. Sami również korzystamy w ramach współpracy z wykładów innych UTW – np. „Królowa Francji – Maria Leszczyńska” – wykładowca Iwona Winer z Niemiec – na zaproszenie UTW z Leszna,
czy na zaproszenie UTW w Wolsztynie – „Zapomniany profil patrioty –
Władysław hrabia Zamoyski” – wykład prof. dr hab. Stanisława Sierpowskiego.
Wiedza historyczna to nie tylko wykłady, oglądanie obiektów, ale również muzea których zwiedziliśmy przez pięć lat sporo.

Spotkanie z UTW Wolsztyn, 2008

Odwiedzane Muzea w latach 2007-2012
- Muzeum Złota w Złotoryi
- Skansen w Głogowie
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- Skansen budownictwa ludowego Zachodniej Wielkopolski
w Wolsztynie
- Muzeum Marcina Rożka w Wolsztynie
- Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie
- Muzeum w Głogowie
- Muzeum Archeologiczna we Wrocławiu
- Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
- Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie
- Muzeum Okręgowe w Lesznie
- Muzeum wina w Zielonej Górze
- Skansen w Ochli k/Zielonej Góry
- Muzeum w Rawiczu
- Europejska Wystawa „Europa to nasza historia”, Hala Stulecia
we Wrocławiu
- Pracownia Historii Ziemi Górowskiej w Górze.
Od 2008 r. rozpoczęliśmy zajęcia z edukacji leśnej. Dzięki współpracy
z Nadleśnictwem w Górze mieliśmy zapewnione wykłady: „Fauna i flora powiatu górowskiego”, „Jakie korzyści czerpie człowiek z lasu”, ale też ciekawe
informacje na temat „Powodzi tysiąclecia” w 1997 r. Spotkania uświadomiły
nam jak niewiele o lesie wiemy, zorganizowaliśmy więc kilka wycieczek rowerowych z pracownikami Nadleśnictwa. Pierwsza wycieczka rowerowa odbyła
się do Strumyka (2009 r.). Otrzymaliśmy od leśniczych mapki, wytyczoną trasę i w wyznaczonym miejscu spotkaliśmy się z pracownikami Nadleśnictwa,
którzy zwracali uwagę na piękne pomniki przyrody, stare aleje dębowe, przekazali nam też dużo wiedzy na temat roślin. Na miejscu czekał na nas leśniczy
z gotowym ogniskiem, ale najpierw test ze zdobytych wiadomości. A w teście:
gatunki roślin chronionych, nazwy drzew z naszych lasów, wiek rębności dla
drzew oraz nazwy urządzeń łowieckich itp.
Kontynuacją edukacji leśnej były wycieczki rowerowe i autokarowe do
Stanic Kół Myśliwskich Powiatu Górowskiego pod nazwą „Szlaki myśliwskie,
okazy przyrodnicze”. Odwiedziliśmy Stanicę Koła „Bór” w Nowej Wiosce,
istniejącego od 1945 r. Lek. wet. Jerzy Maćkowski – Łowczy Koła wygłosił
pogadankę na temat przyrody i gospodarki łowieckiej. Dodatkowe atrakcje to
zwiedzanie zwierzyńca i koncert ptaków połączony z konkursem „Jaki to
ptak”. Kolejne wycieczki to Stanica „Bażant” we Włodkowie i Stanica „Kaczor” w Głobicach.
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Zakończeniem cyklu wykładów z leśnikami i myśliwymi była wizyta w
Cichowie w Mini Parku Rozrywki, Ekologii i Wypoczynku gdzie na folwarku
w Soplicowie mieliśmy prezentację sokolników, pokaz – polowanie z sokołem i orłem (maj 2010 r.). Sprawdzianem i podsumowaniem naszej wiedzy w
tych tematach była wizyta w Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, gdzie zaskoczyliśmy przewodnika bezbłędnie rozpoznając szyszki poszczególnych drzew,
liście i owoce krzewów leśnych.
Inny rodzaj wypraw to wycieczki jednodniowe, które łączą w sobie
elementy krajoznawcze, edukacyjne i rozrywkowe: wycieczka do Wolsztyna
(2008 r.), która zakończyła się miłym spotkaniem z członkami UTW Wolsztyn; zwiedzanie Wrocławia (2009 r.) dzięki koleżankom z DOUTW; Zielona
Góra (2011 r.) i zwiedzanie miasta z DOUTW z Zielonej Góry. Kolejne to
Głogów (2009 r.) z młodzieżą gimnazjalną, Myślibórz (2010 r.) z DOUTW
Wrocław – zwiedzanie wąwozów i pięknych pomników przyrody Dolnego
Śląska; Przemków (2010 r.) – Dolnośląskie Święto Miodu i Wina; Lubiń i jego
słynne skryptorium z XII w., ale też słynna nalewka Benedyktyńska; Gołuchów – siedziba Działyńskich i Czartoryskich; Złotoryja (2012 r.).

„Pocztówkowy zawrót głowy” Mirosław Żłobiński, 2009

W roku 2008 r. wprowadziliśmy cykl spotkań „Moje hobby – ludzie z
pasją”. A pasja to coś, co się uprawia, angażuje w to całe serce, myśli i poświęca dużo czasu. Dla jednych są to książki, dla innych podróże, sport, kolekcjonowanie czegoś. Postanowiliśmy w Górze poszukać takich ludzi. Pierwszą spotkałyśmy Elżbietę Maćkowską, która z pasją potrafi opowiadać o historii Góry i regionu; następnie Jerzego Maćkowskiego który o myślistwie
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i przyrodzie potrafi przekazać wiele interesujących szczegółów; Edwarda
Reszczyńskiego i Franciszka Hajduka, którzy o pszczelarstwie i miodzie wiedzą niemal wszystko; malujących mieszkańców Góry, którzy dla przyjemności
tworzą piękne obrazy. Kolejne spotkania to „Pocztówkowy zawrót głowy”
i spotkanie z Mirosławem Żłobińskim (2009 r.) kolekcjonerem starych pocztówek naszego miasta i powiatu; „Budowa drzewa genealogicznego” – opowiedziana przez Andrzeja Szczudło (2009 r.); „W drodze na Kilimandżaro” –
spotkanie z Dorotą i Krzysztofem Wodeckimi (2010 r.), którzy mówili o swoich pasjach podróżniczych; „W jaki sposób można tanio zwiedzić świat” –
opowieści Haliny Radoły (2012 r.) – esperantystki, która za grosze zwiedziła
cały świat. Do tego cyklu spotkań dołączyliśmy osoby, które wydały książki
na temat który ich zajmuje: „700 lat lokacji cysterskiej” i spotkanie z Pawłem
Wróblewskim (2009 r.), „Myśl i działaj dla przyszłości” – spotkanie z Jolantą
Szwalbe (2012 r.). Cykl tych spotkań cieszył się ogromnym powodzeniem, bo
jak twierdzą nasze słuchaczki – jeśli ktoś mówi o swoich pasjach, to mówi tak
interesująco, że godziny wydają się minutami.
Z cyklicznych zajęć – jeden raz w miesiącu mamy tzw. „Spotkania organizacyjne”. Są to spotkania w których uczestniczą wszyscy studenci bez
względu na uczestnictwo w poszczególnych grupach. Organizacja tych zajęć
to głównie przekazanie planów i terminów na kolejny miesiąc, zapisy na wycieczki, wspólne przedyskutowanie tras wycieczek, przydział prac dla poszczególnych członków lub omówienie prac z realizowanych projektów. Spotkania te są również okazją do wysłuchania informacji z działania poszczególnych grup zajęciowych, sukcesów jakie osiągnęli, wręczenia nagród czy
wyróżnień. Spotkania te często umilają nam występy dzieci („jasełka”) czy
występy grup śpiewaczych. Przede wszystkim jest to jednak okazja do wspólnych pogawędek przy kawie i ciastku, deklamacji wierszy, śpiewów i poznania
nowych członków. Najważniejsze, że wszystkie spotkania są zawsze ciekawe,
pełne ciepła, wzajemnej życzliwości, szacunku. Tutaj każdy czuje się dobrze,
dowartościowany, spełniony i wciąż oczekiwany.
Prace i badania naukowe o GUTW
Nasze działania w GUTW, aktywność fizyczna i umysłowa poddawana
jest często badaniom przez studentów i pracowników różnych wyższych
uczelni z Wrocławia, Leszna i Warszawy.
- W 2010 roku powstały dwie prace z psychologii i socjologii opracowane przez studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie i Wyż-
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szej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Tematem prac były działania Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Rok 2011 – W związku z prowadzeniem badań dotyczących aktywności
fizycznej ludzi na różnych etapach życia oraz jej związkiem z podatnością na
przeziębienia w Górowskim UTW przeprowadzono badania ankietowe oraz
rozmowy indywidualne z członkami naszego Uniwersytetu. Badania były
prowadzone przez dr Reginę Kumala z AWF Wrocław (uwaga zbieżność
imienia i nazwiska z Prezes GUTW przypadkowa).
- Rok 2011 – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie po
ukończeniu realizacji projektów z trzech edycji (każda edycja to ok. 30 projektów) wybrało osiem projektów do badań socjologicznych. Badania dotyczyły
realizacji projektu „Kurtyna w górę – Irządze wczoraj i dziś” którego koordynatorką była Ewa Osuch w latach 2010/2011. Badania przeprowadzili socjologowie z Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2011r. – Łucja Krzyżanowska i Monika Stec.

Badania socjologiczne, 2011

- Rok 2012 – Karolina Birecka studentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie napisała pracę magisterską o Górowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
- Rok 2012 – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie, realizuje projekt badawczy „ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku” finansowany w ramach programu Obserwatorium Kultury ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to kompleksowe badanie 385 polskich UTW. Koordynatorem projektu jest Łucja Krzyżanowska. Do współpracy zaproszono ekspertów: prof. Barbarę Szatur-Jaworską z Wydziału
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, dr Zofię Zaorską gerontolog
z Lublina, dr Marka Rymszę z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
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Uniwersytetu Warszawskiego, Janusza Byszewskiego kuratora Laboratorium
Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Z 385 UTW
powołano dziewięć osób tworzących Radę konsultacyjną projektu. W skład
Rady wchodzi członek Zarządu GUTW – Ewa Osuch. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszego Uniwersytetu.
Projekty realizowane przez GUTW od 2007 do 2012 r.
Projekty to głównie ogrom pracy wymagający zaangażowania wielu osób,
ale też wymierne pieniądze pomagające w realizacji wyznaczonych celów.
- 2008-2009 r. Pierwszy projekt do którego przystąpił GUTW był realizowany pod nazwą „Emeryci nie marnują czasu”. Koordynatorką projektu
była Regina Kumala. Powstał on przy ogromnej pomocy Elżbiety Maćkowskiej, która wcześniej realizowała już kilka projektów. Najtrudniejszą sprawą
było jak twierdzi sama koordynatorka – przesłanie danych komputerowo.
Siedziały do późnej nocy i ciągle nie udawało się przesłać.
Organizatorem konkursu było Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
Celem konkursu „Seniorzy w akcji” było wsparcie przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają i rozwijają
inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej, a także promują wolontariat osób starszych. Ważnym celem konkursu było wsparcie liderów,
którzy opracowali i zrealizowali własny projekt społeczny. Projekt został złożony 30 kwietnia 2008 r., a realizowany był od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r. Na realizację projektu otrzymaliśmy kwotę – 2820 zł. Pozostałe
koszty musieliśmy pokryć z własnych składek, z hojności sponsorów indywidualnych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, samorządów lokalnych. Z projektu
zakupiliśmy laptop wraz z oprogramowaniem, niezbędny do realizacji zajęć w
formie wykładów i seminariów. W ramach projektu zrealizowaliśmy dziesięć
godzin wykładów i trzy godziny seminariów. Dużym powodzeniem cieszyły
się wycieczki historyczne, rowerowe i autokarowe: „Sądowel – zapomniany
gród kasztelański” (trasa Góra – Sądowel – Wierzawice), „Rody rycerskie i ich
posiadłości na ziemi górowskiej” (trasa: Wąsosz – Czeladź Wielka – Baranowice – Psary – Jemielno – Osetno). Wycieczki organizowane były dla członków GUTW, młodzieży i mieszkańców Góry. Głównym celem było zaangażowanie emerytów do aktywnego udziału w życiu, na rzecz dobra wspólnego,
budowanie więzi międzypokoleniowych, aktywizacja ruchowa. W ramach
konkursu zorganizowano trzy konkursy historyczne dla młodzieży: „Babciu
opowiedz mi o wolnej Polsce” (dla szkół podstawowych), „Rodzinna Kronika Górowianina” (dla szkół gimnazjalnych), „Losy przesiedleńców” (szkoły
ponadgimnazjalne). Najbardziej zaangażowani w realizację projektu członkoXXXI
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wie GUTW to: Regina Kumala – koordynatorka, Ewa Osuch, Bożena Zajączkowska, Jan Teresiak, Lilia Milkiewicz, Barbara Wrzeszcz, Zofia Hanulak.
Co nam dał ten projekt w dłuższej perspektywie? Wspaniałą współpracę
z młodzieżą Gimnazjum nr 2 w Górze, Fundacją Pomocy Szkole im. Machniewicza i Biblioteką Pedagogiczną w Górze, która trwa do chwili obecnej.
Przez pięć lat uczestniczymy we wspólnych projektach oraz realizujemy
wspólne pomysły i działania.
- 2010 r. Tym razem program „Seniorzy w akcji” skierowany był do
osób indywidualnych lub w duecie, do ludzi z pasją, działających dla siebie i innych. O konkursie dowiedziałyśmy się od koleżanek z DOUTW. Warunkiem przyjęcia było przygotowanie projektu związanego z własną pasją,
z możliwością przełożenia i wykorzystania go we własnym środowisku. W
południe wpadła Regina Kumala – Ty ciągle coś tam dłubiesz, zbierasz, piszesz,
więc trzeba to wykorzystać. Pisz program i pisz co ci w duszy gra. Mamy na wszystko
sześć godzin, łącznie z wklepaniem do komputera i wysłaniem ankiet i projektu. Do
godz. 22.00 przesłałyśmy swoje pomysły w formie elektronicznej. 2 marca
2010 otrzymałyśmy telefon. Gratulujemy, oczekujemy w Warszawie 11 marca. Z 216 osób z całej Polski, zakwalifikowało się 100 (w tym dwie z Góry
Regina Kumala i Ewa Osuch). Warsztaty dla studentów UTW odbywały się
w Jadwisinie w Centrum Szkoleń i Konferencji „Geowita”. Program zakładał
kilka bloków tematycznych (prezentacja konkursu, prezentacje tematyczne –
5 grup do wyboru: działania międzypokoleniowe, edukacja obywatelska, praca
z historią i wspomnieniami, działania na rzecz przestrzeni publicznej, praca
z dziećmi) W ramach zajęć był również – generator pomysłów, targowisko
wiedzy, warsztaty twórcze dla pięciu grup (grupa teatralna, foto, szkoły superbabci, dyskusyjny klub filmowy, grupa animacji filmowych). 14 marca
2010 w Warszawie odbył się happening miejski pod nazwą „Tu jesteśmy seniorzy”, w którym wzięło udział 100 osób z UTW z całej Polski. Na pomysł
wpadł Igor Gorzkowski, reżyser teatralny. Odwiedziliśmy osiem popularnych
warszawskich klubokawiarni, w każdej mieliśmy inne zadanie do wykonania:
mówimy w języku esperanto, flirt towarzyski, portret miejsca, portret ludzi,
mistrzostwa warcabów, zróbmy to po swojemu, wyścig pokoju, fajf oraz finał
akcji, w ramach którego obejrzeliśmy filmy nakręcane podczas całego dnia
przez TVP 1, TVN, i TVP Kultura.
Co nam dał ten projekt? Głównie fachowe warsztaty prowadzone przez
warszawskich ekspertów: reżyserów teatralnych, dyrygentów filharmonii, ekspertów Łódzkiej Szkoły Filmowej, fotografików, reporterów, historyków, ale
również naukowców socjologów. Ważnym elementem było spotkanie i wyXXXII
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miana poglądów z innymi uczestnikami UTW z całej Polski; jak realizują program UTW, co im wychodzi, z jakimi problemami się borykają. Z niektórymi
nawiązaliśmy bliższe kontakty, wymiana telefonów i obiecana wzajemna pomoc i wizyty.
- 2010-2011 r. Projekt pod nazwą „Kurtyna w górę – Irządze wczoraj i
dziś”, animatorką projektu była Ewa Osuch, organizacja wspierająca GUTW.
W ramach programu „Seniorzy w akcji” konkurs zorganizowała PolskoAmerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
Nabór listów intencyjnych zakończył się 2 kwietnia 2009 r. Na konkurs
wpłynęło 329 zgłoszeń. Spośród nich komisja wybrała 91 listów. W drugim
etapie Komisja Konkursowa zdecydowała o nagrodzeniu 32 projektów. Realizacja tego projektu trwała od 9 września 2010 do 15 czerwca 2011r. z uzyskaną kwotą do wykorzystania 8.910 zł.

„Kurtyna w górę” – podsumowanie, 2011

W trakcie projektu otrzymaliśmy dodatkową kwotę 700 zł na warsztaty
dla młodzieży, razem 9.610 zł. Projekt obejmował trzy miejsca: Irządze, Luboszyce i Góra. Cztery media: malarstwo, teatr, film, stara fotografia. Jedna
historia: osadnictwo i życie ludzi w Irządzach w latach 40,50,60-tych. O tym
wszystkim opowiedzieli uczestnicy projektu – słuchacze GUTW, górowscy
gimnazjaliści, członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” w Luboszycach,
wreszcie seniorzy i dzieci z Irządz. Grupa malarska przygotowała ponad 40
obrazów z zabytkami wsi, malowanych różną techniką. 13 obrazów zostało
wydanych w formie pocztówek. Młodzież Gimnazjum nr 2 w Górze pod
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opieką Katarzyny Milkiewicz przygotowała spektakl teatralny o historii telewizji i pierwszego na wsi telewizora oraz pierwszych reakcjach na ten wynalazek. Seniorzy w Luboszycach przygotowali wystawę fotograficzną starych
zdjęć „Ocalić od zapomnienia”. Odtworzyliśmy historię: pierwszego przedszkola w Irządzach, teatru działającego w Irządzach w latach 1953-1955, budowy szkoły w czynie społecznym, gorzelni, weterynarii, wyjazdów do kina
oraz pierwszych dożynek itp. Sołectwo wsi Irządze zorganizowało z GUTW
imprezę plenerową „Piknik z historią w Irządzach”, konkurs historyczny
o Irządzach – mieszkańcy wsi kontra GUTW. Konkursy i zabawy dla dzieci
(malujemy mapę wsi Irządze, konkurs rysunkowy „Malujemy swoje ulubione
miejsce w Irządzach”, „Zagraj z nami w historię” – konkurs z kostką). Większość pieniędzy przeznaczyliśmy na warsztaty dla młodzieży, wydanie pocztówek, ale też zakupiliśmy aparat fotograficzny. W projekcie uczestniczyło
307 osób.
Najważniejszym rezultatem tych działań było wyciągnięcie ludzi z „czterech ścian” domu, odciągnięcie od komputerów i telewizorów, zachęta do
tworzenia, rozmów, wspólnej pracy na rzecz własnego środowiska. Współpraca z młodzieżą, kontynuacja wspólnej pracy.
Górowski UTW poza swoimi projektami był współorganizatorem innych projektów:
- 2009-2010 r. Zostaliśmy zaproszeni przez DOUTW do realizacji projektu „Wrocław bliżej Góry – Góra bliżej Wrocławia”. Projekt realizowany w ramach programu „Działaj lokalnie”. Animatorką projektu była Ewa
Rzewuska – radna Sejmiku Wojewódzkiego. W październiku Starostwo Powiatowe i GUTW przygotowało dla wrocławianek wycieczkę szlakiem zabytków na terenie Gminy Jemielno. GUTW zorganizował również wykład i wystawę, w której uczestniczyli goście. Studenci wrocławscy 5 grudnia 2009 r.
zaprosili członków Górowskiego UTW do Wrocławia (zwiedzanie Wrocławia, w programie był również wizyta w Operze Wrocławskiej na spektaklu
„Dziadek do orzechów”). 24 kwietnia 2010 r. Góra znów gościła DOUTW
(wspólny festyn ekologiczny z inicjatywy Starostwa Powiatowego przy
współpracy z Fundacją Pomocy Szkole im. E. Machniewicza, Stowarzyszeniem Rozwoju wsi „Razem możemy więcej” ze Ślubowa i Górowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku). Odbyły się konkursy ekologiczne, sprawnościowe, ze znajomości historii Góry i Wrocławia. Goście przebywali też
w bazie noclegowej „Pod Lipami” w Jemielnie. Tam GUTW przygotował
ognisko, i kolejne konkursy – „skarbiec przyrodniczy Powiatu Góra”. Wrocławianki były goszczone też przez Klub Seniora w Luboszycach, były w zaXXXIV
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grodzie wiejskiej w Osetnie Małym u Wiesławy Wardawy na grochówce i pieczonych w ognisku ziemniakach. Prezentowaliśmy możliwości wypoczynku
nad Baryczą, trasy spacerowe, miejsca na grzybobrania i zbieranie jagód.
Efektem naszych działań jest stała współpraca z DOUTW, wspólne wyjazdy związane z ekologią i poznawaniem pomników przyrody Dolnego Śląska.

Osetno Małe DOUTW Wrocław, 2010

- Od trzech lat Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku bierze udział w
projektach realizowanych przez Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza. Czasami jest to zaproszenie na organizowaną imprezę, czasami większy
udział w konkursach lub wspólnych działaniach i wyjazdach z młodzieżą
gimnazjalną.
Uczelnie, szkoły, urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe
współpracujące z GUTW:
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie
- Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Lesznie
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze
- Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
- Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze
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- Starostwo Powiatowe w Górze
- Urząd Miasta i Gminy w Górze
- Dom Kultury w Górze
- Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego,
Biblioteka Pedagogiczna w Górze
- Nadleśnictwo w Górze Śląskiej
- Komenda Powiatowa Policji w Górze
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze
- Centrum Rehabilitacji i Leczenia „Akwawit” w Lesznie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Górze
- Hala Sportowa „Arkadia” w Górze
- Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze
- Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” przy DK w Luboszycach
- Związek Nauczycielstwa Polskiego
- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w Warszawie
- Stowarzyszenie Twórcze „ę” w Warszawie
- Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Górze
- Koła Myśliwskie „Bór” Nowa Wioska, „Kaczor” w Głobicach
i „Bażant” we Włodkowie.
- Uniwersytety Trzeciego Wieku w Lesznie, Wrocławiu, Rawiczu,
Głogowie, Wolsztynie, Wschowie, Zielonej Górze.
Media o GUTW
- „Panorama Leszczyńska” nr 28 z 12.07.2007 r. (Plany GUTW)
- „Panorama Leszczyńska” nr 42 z 18.10.2007 r. (Inauguracja)
- „Przegląd Górowski” nr 5 z 5.03.2008 r.
- „Życie Powiatu” 3/2008
- „Panorama Leszczyńska” (strona internetowa) 28.05.2008 r.
- „Herzberg” z 7.05.2008 r. (o wizycie esperantystów)
- „Przegląd Górowski” 14/2008 (Otrzymali dotację)
- „Panorama Leszczyńska” z 28.08.2008 r.
- „Życie Powiatu” 7/2008 (Kasa dla organizacji)
- „Przegląd Górowski” 15/2008 (Kolejny rok akademicki)
- „Życie Powiatu” 9/2008 (Ruszyły projekty)
- „Przegląd Górowski” 16/2008 (Uniwersytet zaprasza)
- „Przegląd Górowski” 3/2009 (GUTW zakończył realizację projektu
„Emeryci nie marnują czasu”)
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- Strona internetowa – Urząd Miasta i Gminy Góra z dnia 3.03.2009 r.
- „Przegląd Górowski” 3/2009 (Lidia Geringer de Oedenberg gościem GUTW)
- „Przegląd Górowski” 5/2009 (Noc w muzeum)
- „Przegląd Górowski” 6/2009 (Abyś jutro wiedział – dzisiaj będziesz
zwiedzał) (Emeryci też potrafią)
- „Przegląd Górowski” 7/2009 (GUTW z wizytą w Głogowie)
- Internet – Adrian Grochowiak – portal regionu górowskiego
z 7.10.2009 r.
- „Przegląd Górowski” 10/2009 (Trzeci rok GUTW) (Wrocław bliżej Góry –
Góra bliżej Wrocławia)
- „Przegląd Górowski” 11/2009 (Niezwykły gość)
- „Przegląd Górowski” 3/2010 (GUTW po raz kolejny wygrywa)
- „Rzeczpospolita” dodatek przygotowany przez „Życie Warszawy”
z dnia13-14 marca 2010 (+55 czyli senior w klubie)
- „Gazeta Wyborcza Wrocław” z 24.03.2010 (Starsi państwo clubbingują)
- „Gazeta Wyborcza Stołeczna” z 13-14.03.2010 (55+ urządzają sobie
clubbing)
- „Gazeta Wyborcza Stołeczna” z 15.03.2010 (Starsi młodszych
w klubach zaskoczyli)
- „Rzeczpospolita” z 15.03.2010 (Stolicę opanowali seniorzy)
- „Przegląd Górowski” 4/2010 (Wrocław bliżej Góry – Góra bliżej
Wrocławia)
- „Przegląd Górowski” 8/2010 (Studenci GUTW na wakacjach)
(Wycieczka do Myśliborza)
- „Przegląd Górowski” 10/2010 (Inauguracja roku akademickiego)
- „Przegląd Górowski” 11/2010 (GUTW – Jak to ugryźć)
(Kurtyna w górę – Irządze wczoraj i dziś)
- „Panorama Leszczyńska” z 13.10.2011 (Pora na seniora)
- „Przegląd Górowski” 1/2011 (W gimnazjalnym teatrze)
- „Przegląd Górowski” 3/2011 (Seniorzy w akcji)
- „Przegląd Górowski” 6/2011 (Aktorzy Wrocławskiego Capitolu w Górze
- „Przegląd Górowski” 8/2011 (Z wizytą w zielonogórskim UTW)
- „Przegląd Górowski” 10/2011 (Nowy rok akademicki)
- „Przegląd Górowski” 11/2011 (Kurtyna w górę – Irządze wczoraj i dziś)
- „Przegląd Górowski” 3/2012 (Miasto aniołów).
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Słuchacze GUTW 2007-2012 (do 30 czerwca)
Banasik Helena
od 2007
Bańkowski Józef
od 2007
Bartkowiak Iren
od 2007
Bordulak Jan
od 2007
Cymbalista Barbar
od 2007
Czekaj Halina
od 2007
Czwojdrak Krystyna
od 2007
Dobiała Maria
od 2007
Gibała Barbara
od 2007
Gibała Henryk
od 2007
Górecka Krystyna
od 2007
Górski Tadeusz
od 2007
Hanulak Zofia
od 2007
Ignaszewska Czesława
od 2007
Jakuczun Jerzy
od 2007
Kalczyńska Zdzisława
od 2007
Kirst Barbara
od 2007
Kowalczuk Wiktoria
od 2007
Krawczyk Janina
od 2007
Krumska Grażyna
od 2007
Kumala Regina
od 2007
Kumala Zdzisław od 2007 do 2010
Kunda Helena
od 2007
Lachowicz Anna
od 2007
Lesiuk Leokadia
od 2007
Maksymiak Krystyna
od 2007
Michalska Alina
od 2007
Michalski Czesław
od 2007
Milkiewicz Lilia
od 2007
Muszyńska Maria
od 2007
Nowacka Zofia
od 2007
Osuch Ewa
od 2007
Palczyńska Maria
od 2007
Pozlewicz Irena
od 2007
Rewak Rozalia
od 2007
Rubis Helena
od 2007
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Komosiński Maciej
Kościańska Teresa
Krac Halina
Kraśnicka Krystyna
Kupczyk Zdzisław
Lachowicz Janusz
Łapińska Czesława
Marcinów Władysława
Pawłowska Barbara
Pietrań Helena
Skórzyńska Benigna
Ślusarczyk Maria
Wardawa Wiesława
Wawrzyniak Jan
Ziółko Aleksander
Żyjewska Urszula
Grzywna Eugenia
Hajduk Elżbieta
Jankowska Jadwiga
Kazimierczak Alicja
Kempa Wiesława
Kędzierska Janina
Lachowicz Halina
Leszkiewicz Danuta
Maczużak Irena
Palczyńska Grażyna
Połozow Jadwiga
Ptak Jadwiga
Puk Maria
Różnicka Zdzisława
Sikorska Jolanta
Skrzyńska Bogusława
Śmiechowski Krzysztof
- członek honorowy
Wiśniewska Anna
Wysocka Ewa

od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2008
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
od 2009
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Rusiniak Maria
od 2007
Sawicka Halina
od 2007
Sibilak Anna
od 2007
Sibilak Teresa
od 2007
- członek honorowy
Sierakowska Halina
od 2007
Sikora Irena
od 2007
Słowik Bożena
od 2007
Sozańska Lucyna
od 2007
Starke Elżbieta
od 2007
Starke Janusz
od 2007
Szara Danuta
od 2007
Szczęśniak Halina 2007a
Szklarz Halina
od 2007
Śniechowska Krystyna
od 2007
Teresiak Jan
od 2007
Teresiak Janina
od 2007
Wawrzyniak Anna
od 2007
Witkowska Alicja
od 2007
Wojtkiewicz Zofia
od 2007
Wójcik Helena
od 2007
Wrzeszcz Barbara
od 2007
Zajączkowska Bożena
od 2007
Zajączkowski Zbigniew
od 2007
Żygadło Anna
od 2007
Żywicka Grażyna
od 2007
aBurdziłowska Janina 2008a
Burdziełowska Stanisława od 2008
Chochowska Romualda
od 2008
Domańska Józefa
od 2008
Gajdamowicz Józefa
od 2008
Górska Anna
od 2008
Ilkowska Anna
od 2008
Jachimowicz Krystyna
od 2008
Kazimierowicz Janina
od 2008

Biazik Krystyna
Doniec Maria
Górna Wanda
Hanulak Jan
Heinze-Kinasz Elżbieta
Kurzawa Eugenia
Kwiatkiewicz Barbara
Lankiewicz Aniela
Laurowski Zdzisław
Łabaz Bronisława
Nawrocka Ewa
Pałka Antoni
Pawlicka Cecylia
Praszczyk Anna
Reszczyński Edward
Rusakiewicz Anna
Tycka Daniela
Tylicka Maria
Zbrzeźniak Bogusława
Chochowska Stanisława
Cichocka Bogumiła
Cichocki Jan
Grygieńcza Ludwika
Jakubowska Maria
Kaiser Bogdan
Kołakowska Teresa
Łeszkiw Krystyna
Młyński Władysław
Osmolski Alfred
Rancew Eugenia
Sobczyk Wiesława
Włoch Wanda
Żywicki Jerzy
Duda Maria
Wojtysiak Teresa

od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2010
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2011
od 2012
od 2012
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Statystyka Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ilość członków GUTW urodzonych w poszczególnych rocznikach
(od 2007 do czerwca 2012)
Brak danych – 1
1960
2
1958
4
1957
1
1956
6
1955
7
1954
8
1953
7
1952
14
1951
10
1950
9
1949
10
1948
9
1947
8

1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1933
1929
Razem
Struktura wieku: powyżej 80 lat – 1, 70-79 lat –
50-59 lat – 35, poniżej 50 – 0.

8
5
5
5
4
3
3
1
2
4
1
1
2
1
141
21 osób, 60-69 lat – 84,

Członkowie ze względu na wykształcenie:
wykształcenie wyższe – 33
wykształcenie średnie – 91
wykształcenie zawodowe – 12
wykształcenie podstawowe – 5.
Uczestnicy ze względu na płeć:
kobiety – 116
mężczyźni – 25.
Aktywni członkowie GUTW w latach 2007-2012
Dane dotyczące ilości członków GUTW podawane są na dzień rozpoczęcia roku akademickiego. W trakcie roku są one ruchome ze względu na
zgony, zmianę miejsca zamieszkania, poważniejsze choroby własne lub
członka rodziny, konieczności opieki nad wnukami, uciążliwości związane
z dojazdami z innych gmin lub innych osobistych przyczyn. Istnieją przypadXL
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ki, kiedy ze względów wyżej podanych, student rezygnuje z uczestnictwa na
rok, a po upływie roku wpisuje się na nowo. Taki uczestnik w statystyce liczony jest tylko raz. Sporadycznie istnieją też wykreślenia z powodu nie opłacania składek i braku aktywnego uczestnictwa w GUTW. Członek aktywny to
osoba która regularnie opłaca składki i regularnie uczestniczy w zajęciach
GUTW.
Liczba członków aktywnych w poszczególnych latach:
2007/2008 – 67 osób
2008/2009 – 110 osób
2009/2010 – 79 osób
2010/2011 – 69 osób
2011/2012 – 75 osób.
Konkursy organizowane przez GUTW w latach 2007-2012
- 2007 – Konkurs na LOGO, organizatorzy: GUTW i Dom Kultury.
Uczestnicy: członkowie GUTW, członkowie ich rodzin, pracownicy DK.
Wpłynęło 7 prac. Konkurs wygrała Joanna Flaga.
- 2008 – Konkurs wierszy „Z poezją za pan brat”. Opracowanie: Regina
Kumala. Organizator: GUTW. Uczestnicy: członkowie GUTW. Osoby nagrodzone: Bronisława Łabaz i Janina Krawczyk – za wiersze o choince. Janina Kazimierowicz – za deklamację wierszy Gałczyńskiego i własne opracowania.
- 2009 – Konkursy historyczne. Organizatorzy: GUTW i Towarzystwo
Miłośników Ziemi Górowskiej. Uczestnicy: młodzież szkół podstawowych,
młodzież gimnazjalna, młodzież szkół ponad gimnazjalnych.
„Babciu opowiedz mi o wolnej Polsce”, I miejsce – Magdalena Seń, SP
Czernina.
„Rodzinna Kronika Górowianina”, I miejsce – Natalia Dymkowska, Gimnazjum nr 2 w Górze; II miejsce – Natalia Jaskuła, Gimnazjum nr 2 w Górze;
III miejsce – Martyna Borawska, Gimnazjum nr 2 w Górze. Trzy wyróżnienia:
Wojciech Zdanowicz, Arkadiusz Gortych, Aleksandra Polarczyk.
- 2009 – Konkurs ekologiczny „Piękno ziemi górowskiej – zielony skarbiec”. Opracowała: Regina Kumala. Uczestnicy członkowie GUTW i DOUTW.
- 2009 – Konkurs przyrodniczy „Czy znasz swój las” Organizatorzy:
GUTW, Nadleśnictwo Góra. Opracowanie: Nadleśnictwo Góra. Uczestnicy:
członkowie GUTW.
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- 2009 – Konkurs historyczny „Eksponaty powiatu górowskiego”. Miejsce: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Opracowanie: Elżbieta Maćkowska. Uczestnicy: członkowie GUTW kontra uczniowie Gimnazjum nr 2
w Górze.
- 2010 – Konkurs historyczny dla najmłodszych „Zagraj z nami we
wspomnienia” i konkurs rysunkowy dla najmłodszych „Moje ulubione miejsce w mojej miejscowości”, opracowanie: Ewa Osuch. Organizator: GUTW,
Sołectwo wsi Irządze.
- 2011 – Konkurs wiedzy historycznej „Czy znam historię swojej wsi”,
opracowanie: Ewa Osuch. Organizatorzy: GUTW, Sołectwo wsi Irządze.
Uczestnicy: mieszkańcy wsi Irządze kontra członkowie GUTW.
- 2012 – Konkurs na projekt okładki „Kwartalnika Górowskiego”.
Opracowanie: Ewa Osuch. Organizatorzy: GUTW, Redakcja „Kwartalnika
Górowskiego”. Uczestnicy: malarze GUTW. Uczestniczyło 7 osób. I miejsce –
Stanisława Chochowska. Wyróżnienia: Lucyna Sozańska, Maria Palczyńska.
Opracowała: Ewa Osuch

♠♠♠♠♠♠♠
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NASZE REFLEKSJE – WSPOMNIEŃ CZAS
Pamiętam dzień
I sklep piekarnię
Zapach chleba
Ewa w kolejce, a
za nią ja
I informacja
Idź do PDK-u
Powstaje GUTW
Regina tam
Przyjmuje wpis
Już drugi dzień
Na czacie trwa
Wołam Halinę
Idziemy dwie
Potem ankiety
Miła rozmowa
Pierwsze zebranie
I tłum na sali
I tak do dzisiaj
Pierwszego września
„apiać” od nowa.
Spory dyskusje
Kultura, czy?
Wiedza i zdrowie
Otwiera drzwi.
Na smaczek życia
Na piękny dzień
Na to co w sercu
Od rana gra
Nas już nie będzie
A GUTW wciąż trwa!

(Maria Rusiniak, 2012)
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Krystyna Czwojdrak
Od 2007 r. członek Zarządu GUTW
Od października 2011 r. członek Prezydium Zarządu – sekretarz GUTW
Moja przygoda z UTW w Górze zaczęła się dokładnie 12 lipca 2007 r.
To właśnie wtedy w jednym ze sklepów zobaczyłam ogłoszenie o naborze
i bez wahania podjęłam decyzję. Pamiętam, że to był czwartek, słoneczna pogoda, a ja idę do Domu Kultury i składam deklarację. Pani Regina miała wątpliwości – Ależ pani ma dopiero 53 lata, jest pani za młoda, możemy się spotkać za
dwa lata jak ukończy pani 55 lat. Z boku siedziała pani Ewa Osuch i wnikliwie
przeglądała wypełnioną deklarację. – Ale ta pani jest na rencie i nie widzę powodu
aby siedziała w domu i rozmyślała o chorobach. Poza tym nie mamy jeszcze opracowanego
statutu i możemy przyjąć, że przyjmujemy od 50 lat – warunkiem jest renta. Czeka nas
mnóstwo pracy i przyda się parę osób młodszych. Dumna wracam do domu i informuję męża oraz dzieci, że jestem członkiem GUTW. Podczas Inauguracji
Roku Akademickiego 2007/2008 otrzymuję legitymację nr 5 którą wręcza mi
ówczesny Burmistrz Góry Tadeusz Wrotkowski.
GUTW spełnił moje oczekiwania, mogę realizować się w różnych dziedzinach: nauka esperanto, obsługa komputera bez której obecnie trudno żyć,
gimnastyka, wiedza o ziemiach odzyskanych, wyjazdy do opery, operetki, teatru czy na koncerty, wykłady mądrych i ciekawych ludzi, wycieczki krajoznawcze, a najważniejsze to poznawanie nowych przyjaciół. W naszym
GUTW mamy bogaty wachlarz „usług” pośród których każdy znajdzie coś
dla siebie.
Krystyna Czwojdrak

W naszym GUTW-ie
No powiedzcie tylko sami
Czy nie warto trzymać z nami?
Pani Lilia z animuszem,
Zawsze razem z kwitariuszem
Z pieszczotliwą starannością
Przypomina czasem mościom,
Na uwadze by swej mieli
Że o składkach zapomnieli
Wiceprezes nasza Ewa
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Z obiektywem wszędzie biega
Na zajęciach i wycieczce, a najczęściej na wykładzie
Wszystkich, chce umieścić w kadrze
Tak usadzi, tak ustawi, by się wszyscy podobali
Bo w kronice jak zamieści – to za lat pi 30
Każdy musi siebie poznać
A więc lata trzeba odjąć.
Główny prezes pani Renia
Strzeże stada, strzeże mienia
To ustala, to planuje
To się kłania, to dziękuje,
Taki motor co się zowie
Wszystko to jest na jej głowie,
I to byłoby na tyle
Tak pokrótce nie zawile.
Skoro już coś niecoś wiecie,
Jak jest w Uniwersytecie
Zowią go Trzeciego Wieku, zapamiętaj dobry człeku!
Tych co z nami uczęszczają studentami nazywają!
Przyjdź, nie gnuśniej gdzieś człowieku
Przyjdźcie pieszo, autem, czy na furze
Emeryci u nas górą, tu jest blisko, to jest w Górze.
(Regina Kumala, 2012)

Nasza prezes – Regina Kumala
Pani Regina Kumala ma za sobą czterdzieści trzy lata pracy w zawodzie
lekarza weterynarii. Przygodę z UTW rozpoczęła w Lesznie, uczestnicząc
w wycieczkach organizowanych przez UTW Leszno w latach 2005-2006.
Podczas tych spotkań słyszała o różnych formach zajęć organizowanych
przez UTW i już wówczas kłębiły się różne myśli po głowie. Pewnego dnia
koleżanka Krystyna Wasielewska-Knapik z Leszna powiedziała – Powinnaś
w Górze zorganizować UTW. Te słowa były bezpośrednim impulsem do działań
i zorganizowania UTW w Górze. Najpierw udała się do burmistrza Góry Tadeusza Wrotkowskiego i oznajmiła, że chce założyć Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Spotkała się nie tylko z akceptacją, ale również z zachętą i zapewnieniem wsparcia, również finansowego. W marcu 2007 r. będąc na pielgrzymce
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poprosiła w autokarze o mikrofon i zaprosiła uczestników na spotkanie inicjatywne. Niektóre osoby odniosły się do pomysłu dość sceptycznie: Że pomysł dobry – ale w Górze to nie wyjdzie. Początkowo wahałam się, czy sobie poradzę.
Byłam świadoma faktu, że sam zapał, pomysł i fascynacja nie wystarczą. Potrzebowałam
do współpracy ludzi, którym zależałoby, tak jak mnie, na uaktywnieniu starszych osób.
Mobilizację do wspólnych działań zaczęła od najbliższych koleżanek. Ciągle
powtarzała: Ludzie starsi, nie mogą siedzieć w oknie na poduszeczce i czekać na śmierć.
Trzeba wyjść do ludzi i być aktywnym.
Przy tworzeniu pierwszych dokumentów ogromnego wsparcia udzieliły
nam koleżanki z UTW z Leszna – Maria Zielony i z Wolsztyna – Maria Koziołek.
Działalność „Naszej Prezes” została szybko doceniona przez władze naszego miasta. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz oprócz spotkań na Forum Organizacji Pozarządowych poświęcała swój czas na spotkania z Zarządem,
pomagała w pokonywaniu problemów oraz wspierała finansowo.
Pani Regina Kumala była pomysłodawcą założenia UTW w Górze,
pierwszym prezesem GUTW w latach 2007-2011 i ku radości członków nadal
wytrwale prowadzi Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wybrana na kolejną czteroletnią kadencję. Jest esperantystką, należy do Związku Esperantystów Polskich, dlatego zachęca wszystkich do nauki tego języka. Sama była
lektorem języka esperanto w UTW w Lesznie. Utrzymuje kontakty z esperantystami z Zielonej Góry, Wrocławia i Łodzi. Na wycieczkach potrafi rozśpiewać wszystkich uczestników. Poznaliśmy też jej zdolności w recytacji wierszy
oraz zdolności aktorskie, w teatrze z młodzieżą gimnazjalną. Jeździ rowerem
i zachęca innych do pokonywania różnych tras rowerowych, do ruchu na powietrzu, do marszów i spacerów. Jako członek Unii Górowian – brała udział
w marszach z kijkami (Nordic Woking) na 7 km, gdzie otrzymała medal za
ukończenie marszu i uczestnictwo. W roku bieżącym wystartuje w spływie
kajakowym zorganizowanym na rzece Barycz.
Ogromną wagę przywiązuje do spotkań organizacyjnych, okolicznościowych gdzie niektóre osoby samotne i starsze mają jedyną okazję do śpiewu i
śmiechu, możliwości rozmowy, czy zwykłych „babskich” porad. Nasza Prezes to energia, która nie opuszcza jej przez pięć lat. Czego też życzymy jej na
kolejne lata.
Ewa Osuch
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Pięć lat GUTW
Pięć lat minęło
Cholera kiedy?
Minęły „długie”
Minęły „dredy”
I „disco Polo” gdzieś
Przeszło obok
A „jazz” i GUTW nasz
Wciąż trwa i trwa.
Ku sztuce, wiedzy
Kieruje twarz.
A my kochamy
Dotacje „Kesch”
Ewcia ty umiesz
Więc dzisiaj bierz.
Ile się da
Z Unijnej kasy
Wszak my nie chcemy
Go na frykasy.
Bo ludzie starsi
Chcą godnie żyć
Niewiele jedząc
Coś dobre pić!
I słuchać arii
Oglądać balet
Czy to jest
Dużo?
Wedle mnie
Wcale!

(Maria Rusiniak, 2012)

Bożena Zajączkowska – swoją przygodę z UTW rozpoczęła w czerwcu 2007 r. Była w tej małej grupie pierwszych uczestników, którzy tworzyli
GUTW, w najtrudniejszych, najbardziej pracowitych chwilach. Była członkiem Prezydium Zarządu i wiceprezesem GUTW pierwszej kadencji od 2007
do 2011 r. Jej pasja to malarstwo, którym zajmuje się od dziesięciu lat. Maluje
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dla przyjemności, przy malowaniu wypoczywa. Jak sama twierdzi: całe życie
towarzyszyła jej ogromna tęsknota za malowaniem. Ma już za sobą pierwsze sukcesy.
Wernisaż w czerwcu 2009 r., kilka wystaw w Domu Kultury w Górze, Domu
Kultury w Luboszycach, Wąsoszu. Ostatnio otrzymała propozycję wystawy w
Niemczech. Jej sukcesem są dwa obrazy wydane w formie pocztówki w 2010
r. Wstępując w szeregi GUTW zapisała się dodatkowo na zajęcia z języka
esperanto. W tej chwili dobrze się nim posługuje o czym mogła się przekonać
na spotkaniu z esperantystami w Niemczech. Interesuje się również literaturą,
operą, teatrem, lubi oglądać wystawy. Jej praca w zarządzie, może mniej widoczna na zewnątrz, dla nas była nieoceniona. Bożenka to wszystkie dotychczasowe dekoracje na organizowanych imprezach inauguracyjnych, okolicznościowych, wystawach organizowanych przez GUTW. Najczęściej ze swoich domowych materiałów, bo jak często mówiła: szkoda pieniędzy GUTW na
zakup materiałów. Na konkursach i wystawach – to pięknie tworzone kompozycje jej pomysłu i wykonania. To opieka nad dziećmi w konkursach rysunkowych i na wszystkich wspólnych wyjazdach. To kawa w autobusie na wycieczkach GUTW, którą nosiła w ogromnym termosie. Zamawiała ponadto
sale w Domu Kultury, ustalała niezbędne naczynia, nosiła w siatkach kawę,
herbatę, cukier i inne drobiazgi kiedy nie mieliśmy swojego pomieszczenia.
Z okazji świąt wykonywała pocztówki, tworząc małe dzieła, własnego pomysłu, które wysyłała do zaprzyjaźnionych UTW i instytucji. Nie lubiła występować przed dużym gremium, strasznie to przeżywała, chociaż nikt z nas tego nie zauważał. Niezastąpiona przy realizacji różnych projektów, kiedy się
coś „waliło”, zawsze można było na nią liczyć, na pomysły, na konkretne
działania. To osoba bardzo ciepła i taktowna, a przy tym rzetelna i bardzo
uczynna. Lubiłam być w jej pobliżu podczas wycieczek, czy wystaw. Zawsze
zwróciła uwagę na jakiś szczegół, na który nie zwróciłabym uwagi. To prawdziwa estetka. Bożenka to wspaniały kompan do rozmów przy kawie, czy
spacerach po parku. Osobiście bardzo mi jej brakuje w zarządzie i mam nadzieję, że niebawem do nas wróci.
Ewa Osuch

Lilia Milkiewicz – jak sama wspomina: do Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyprowadziła mnie Krysia Śniechowska, na zebranie we wrześniu 2007 r.
Na tym spotkaniu została wybrana na członka Komisji Rewizyjnej. Po śmierci skarbnika – Haliny Szczęśniak i późniejszych przesunięciach, 3 września
2008 r. Lilia została wybrana na skarbnika. Tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Mówimy do niej „Minister finansów”. Lilię zna każdy członek GUTW,
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ale głównie kojarzą ją ze składkami członkowskimi. Niektórzy mówią: ta Pani
od składek. Ale Lilia to nie tylko składki, to cała księgowość rzetelnie prowadzona przez cztery lata. To wszystkie sprawozdania i informacje finansowe,
to przetargi na autobus (aby było taniej), ubezpieczenia na wyjazdy, zakupy
na imprezy. Lilia wszędzie chodzi pieszo, więc jeden wyjazd GUTW to około
dziesięciu kilometrów przechodzonych w celu załatwienia wszystkich drobiazgów. Lilia nie przepuści żadnego rachunku i dokumentu póki nie sprawdzi
kilka razy, pieczątki i podpisy. To niezastąpiony skarb przy pisaniu projektów,
szczególnie części finansowej. Głowę ma jak komputer, pamięta wszystkie
ceny, a w torbie zawsze ma kalkulator. Z Lilią omawia się wszystkie wstępne
pomysły – jest wówczas jak stoper. Często słyszymy: to wybijcie sobie z głowy, za
dużo kosztuje albo: a skąd pieniądze lub z tym musimy jeszcze poczekać. Lilia ma
zawsze wszystko poukładane, ma tzw. „słynny zeszyt wiedzy” – gdzie ma
wszystkie dane, nie tylko księgowe… Jak potrzebne nam szybko jakieś informacje, dzwonimy do Lilii, odpowiedź mamy od ręki (z tego zeszyciku). Nie
znosi kłótni i agresywnych zachowań. Jej zamiłowanie to turystyka, lubi
zwiedzać, mało jest miejsc w Polsce, gdzie jeszcze nie była, a nawet jak była,
chętnie jedzie kolejny raz i zawsze coś nowego odkryje. Zwiedziła też w dużej
części Europę. Jak sama twierdzi – na wycieczkach regeneruje siły. Lubi też
wyjazdy do teatru. Lilia to taki nasz skromny, cichy pracuś. Zawsze mówimy,
że może zabraknąć wielu osób, ale jak będzie Lilia – to będzie GUTW.
Ewa Osuch

Jan Teresiak – w GUTW od 2007 roku. Od początku istnienia GUTW,
jest członkiem zarządu. To jedyny męski głos w zarządzie. Kiedy zbyt długo
nad czymś debatujemy – Jan zawsze prosi o konkrety. Jest dobrym organizatorem. Kiedy mamy imprezy na terenie gminy Wąsosz, to wykorzystujemy go
maksymalnie. Zna dobrze ten teren i ludzi. Propaguje teren Gminy Wąsosz
i zachęca do organizacji na nim imprez. Dzięki temu mamy wspaniałe plenery
w sąsiedniej gminie. Jak sam twierdzi, wpisał się do GUTW „z powodu komputerów”, zaczynał od podstaw, teraz zachęca innych. Interesuje się też fotografowaniem i historią. Uczestniczy we wszystkich wykładach i wyjazdach do
teatru, bo jak sam twierdzi i tak muszę wozić moją żonę, to przy okazji sam posłucham. Z czasem te zajęcia tak go wciągnęły, że stara się nie opuszczać żadnych. Załatwia też wykładowców.
Ewa Osuch
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Ewa Osuch – w GUTW jestem od momentu tworzenia i pierwszych
dyżurów, czyli od maja 2007 r. We wrześniu 2007 zostałam sekretarzem
GUTW. Od tej pory prowadziłam wszystkie dokumenty GUTW: protokoły,
sprawozdania, deklaracje, pisma o sale i pieniądze itp. Początkowo robiłam to
wszystko w domu, na własnym komputerze, korzystając z własnej drukarki i
papieru. Dokumenty trzymałam też w domu. Od pierwszych dni zaczęłam
też prowadzić kronikę, robiłam zdjęcia i informacje na stronę internetową,
listy obecności na każde zajęcia, protokoły zarządu i spotkań organizacyjnych,
ustalanie tras wycieczek i organizacja z tym związana. Z czasem doszły projekty i wtedy już nie miałam czasu na nic. Złapałam się na tym, że płacę
składki jak inni uczestnicy, a nie mam czasu korzystać z cyklicznych zajęć nauki języków obcych czy komputerowych. Rachunki telefoniczne rosły, załatwiłam więc sobie w telekomunikacji 300 minut darmowych (do tej pory korzystamy z własnych telefonów, a przecież nie pobieramy żadnych pieniędzy
za pracę w zarządzie, to wszystko robimy społecznie). Po trzech latach zaczęłam oddawać część obowiązków. Poznaliśmy już dobrze członków GUTW,
coraz więcej osób potrafiło obsłużyć komputer (przynajmniej w zakresie pisania, drukowania, wysyłania poczty). Oddałam część dokumentów, ale doszły nowe zadania, m.in. pisanie artykułów do gazet. Było to niezbędne przy
realizacji projektów, ale też były świetną promocją dla GUTW. Przybywało
członków, pani w banku kiedyś powiedziała: czytałam pani artykuł, ja już nie
mogę doczekać się do emerytury. Od razu się do was wpiszę. To mnie upewniło o
słuszności takich poczynań.
Co mi dał Uniwersytet? Nauczył pokory, że nigdy nie wiemy co nas jeszcze w życiu czeka, co w nas siedzi, ile rzeczy potrafimy zrobić na rzecz innych, mając jeszcze w tym przyjemność i radość spełnienia. Sprawdziła się
stara zasada „Nigdy nie mów nigdy”. Kiedy pracowałam zawodowo, zawsze
mówiłam, że mogę wykonywać różne czynności, ale nigdy, przenigdy nie
mogłabym być redaktorem gazety, czy pisać artykuły. Każdego z tych ludzi
kojarzyłam sobie z napastliwymi sępami. A teraz co? Sama piszę. Może nie
napadam na ludzi, staram się pisać o ludziach i ich pasjach, o młodzieży, jej
wspaniałych pomysłach i poczynaniach, o działalności GUTW, o tym jak
może być ciekawa historia. Przygoda z pisaniem zaczęła się bardzo dziwnie.
Wróciliśmy z Wrocławia. Była to wycieczka historyczna, wspólna: GUTW
i młodzież z Gimnazjum nr 2 w Górze. Kiedy wysiedliśmy z autokaru, Elżbieta Maćkowska na pożegnanie krzyknęła w biegu – Pani Ewo napisze pani coś
do gazety o naszej wyprawie! Odpowiedziałam, też w biegu – dobrze, ok. Szłam do
domu i po chwili przyszło opamiętanie. – co ja plotę? Jakie dobrze? Jakie ok.?
L
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Przecież ja nigdy nie pisałam artykułów do gazet. Biegłam z powrotem, aby naprawić błąd, ale nikogo już nie było. Cały wieczór wydzwaniałam do pani Eli
(jest naczelnym redaktorem „Przeglądu Górowskiego” – pisma Samorządu
Gminy Góra). W końcu się dodzwoniłam, przepraszałam za błąd, ja nigdy nie
pisałam do gazet, nie mogę tego zrobić. Pisałam do „Kwartalnika”, ale to jest historia, tam bazuje się na konkretnych faktach historycznych, ale do gazety to coś
innego. Rozmowa była krótka. Pani Ela roześmiała się do telefonu. Pani Ewo
bierze pani papier, długopis do ręki i zaczyna pisać. Fakty, daty, nazwiska pani zna,
czyta pani bardzo dużo, więc poradzi sobie pani, a jak coś będzie nie tak – to poprawimy
Życzę miłego pisania. I odłożyła słuchawkę. Byłam przerażona. Pisałam dwa
dni, kreśliłam i pisałam dalej. W głowie „bębniły” mi słowa Kapuścińskiego:
„chcesz napisać pół strony tekstu – przeczytaj przynajmniej sto stron na ten temat”, albo
– „w dobrym dziennikarstwie oprócz opisu wydarzenia, znajduje się również wytłumaczenie przyczyn, w złym dziennikarstwie istnieje tylko opis”. Wiedziałam w jakim dniu
wychodzi gazeta. Tak się bałam konfrontacji, że na wszelki wypadek przez
dwa dni nie wychodziłam z domu. Nie było telefonów, koleżanki też nie reagowały, więc upewniłam się, że nikt nie czyta nazwisk pod artykułem i śmiało
wyszłam na ulicę. Od razu wpadłam na mojego nauczyciela ze szkoły podstawowej. – Ewa jestem z ciebie dumny, masz lekkie pióro, tak twierdzi też moja żona.
Miałam wrażenie, że jestem czerwona od stóp do głów. Później kiedy prosiłam, aby umieścili w gazecie informację o projekcie – to ciągle słyszałam –
Pani napisze, a my wydrukujemy. I tak jest do dnia dzisiejszego. Z tą różnicą, że
już się nie przejmuję czy ktoś to skrytykuje, czy potraktuje ironicznym uśmiechem. Otrzymywałam telefony od osób prywatnych z prośbą o podanie informacji o miejscach, które zwiedzaliśmy (bo chcą tam pojechać), o informacje o GUTW. Po każdym artykule, ktoś wpisywał się do GUTW, więc teraz
wiem, że to pisanie ma sens. No i upewniłam się w tym, że „Nigdy nie mów
nigdy”, bo kto wie co jeszcze w życiu możesz robić.
Ewa Osuch
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GUTW w Wolsztynie, 2008
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Wycieczka do Zielonej Góry, 2011

„Miasto Aniołów” Teatr Gimnazjum nr 2 i GUTW, 2012
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Muzeum w Lesznie, 2009

Opera Wrocławska spotkanie z prof. E. Michnik, 2010

Uczestnicy „Malujemy Irządze”, 2010
Wycieczka rowerowa – Sądowel, 2009
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