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W latach siedemdziesiątych XX wieku wraz z inten-
sywnym rozwojem cywilizacji rosło poczucie zagubienia 
i alienacji osób starszych, nienadążających za zmieniającą 
się rzeczywistością. Jednocześnie wydłużał się okres ich 
życia, poprawiły warunki socjalne i opieka medyczna. Zja-
wiska te, dotyczące państw europejskich, były początkiem 
tworzenia się różnych form opieki i dydaktyki wobec osób 
starszych. Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku powstał we 
Francji w Tuluzie w 1973 roku. Już w 1975 roku powstał 
uniwersytet trzeciego wieku w Warszawie i w tym samym 
roku utworzono międzynarodowe towarzystwo uniwersyte-
tów. Tendencja tworzenia tej formy stowarzyszeń w Polsce 
ożyła w XXI wieku, wraz z tworzeniem się fundacji i orga-
nizacji pozarządowych, wraz z demokracją. Początkowo ze 
względu na ofertę dydaktyczną uniwersytety trzeciego wieku 
powstawały w dużych miastach, ośrodkach akademickich, 
w oparciu o kadrę wyższych uczelni. Mniej więcej 30 lat 
temu świat naukowy uznał istnienie zjawiska neurogenezy 
- odradzania się komórek nerwowych, także u ludzi doro-
słych. Był to koronny argument, że człowiek może się uczyć 
przez całe życie. Zrozumiano, że długowieczność, czyli wię-

cej lat przeżywanych w starości, to bardziej stan zdrowia 
niż choroby. Uniwersytety trzeciego wieku są propozycją, 
by o tę coraz dłuższą starość w dobrej formie zadbać, by ją 
wypełnić mądrą treścią i aktywnością. Jeżeli mózg pozwala 
na uczenie się rzeczy nowych, potrzebna jest jego stymula-
cja. Oczywiście uczymy się wolniej, z większym trudem, ale 
po uzyskaniu efektów mamy większą satysfakcję. 

Senior na uniwersytecie trzeciego wieku działa na rzecz 
własnego rozwoju, jest aktywny intelektualnie, ruchowo 
i społecznie. Spośród różnych organizacji senioralnych tylko 
uniwersytety trzeciego wieku dają szeroką ofertę doskona-
lenia, rozwoju zainteresowań, dbania o kondycję psychofi-
zyczną i aktywność społeczną. 

Dziś, gdy mówimy „senior”, wcześnie urodzony, 50+ lub 
60+, mamy na myśli człowieka ciekawego świata, korzysta-
jącego z nowoczesnych propozycji Internetu, przyswajają-
cego wiedzę. Ideę aktywnego seniora z powodzeniem nasz 
uniwersytet realizuje od 10 lat.

Bogdana Niemierko
Prezes Zarządu RUTW
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Każdy Jubileusz skłania do wspomnień, 
refleksji i podsumowań. 10 lat… niby niewiele, 
ale ile różnych rzeczy się wydarzyło, ile przez 
ten czas udało się zrobić. Ilu wspaniałych ludzi 
tu spotkałem!

 Trudno wyobrazić sobie rawicki Uniwersytet 
bez obecności dwóch profesorów: Profesora Pio-
tra Nowaka i Profesora Stanisława Legutko. Byli 
z nami od chwili utworzenia Rawickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, nadal aktywnie nas 
wspierają i mobilizują do podejmowania ambit-
nych zadań. Podczas rozmów z Nimi rodziły się 
plany rozwojowe Uniwersytetu i powstawały 
pomysły na uatrakcyjnienie oferty programo-
wej. Wygłaszali bardzo interesujące wykłady, 
m.in. o skutecznych sposobach kreowania wize-
runku, współczesnych systemach informacyj-
nych, o nanotechnologii, o ewolucji kosmosu 
i kosmologii.

 Dzięki staraniom Profesorów gościliśmy 
na wykładach plenarnych wielu znakomitych 
naukowców. Pamiętamy m.in. prof. Andrzeja 
Dobrogowskiego (Politechnika Poznańska), 
który wprowadził nas w tajniki czasu, ukazał 
rolę czasu w filozofii, fizyce, literaturze, sztuce 
i omówił znaczenie pomiaru czasu we współcze-
snej technice, m.in. w systemie GPS. Wracamy 
myślą do prof. Oh Kyong-Geun (UAM w Pozna-
niu), pięknie opowiadającego o problemach 
językowych związanych z przetłumaczeniem 
„Pana Tadeusza” na język koreański i o swoich 
fascynacjach literaturą polską. Podziw i uznanie 
wzbudziła Jamila Queslati (UAM w Poznaniu), 
zaznajamiając nas z obyczajami tunezyjskimi 

i prezentując, z wielkim wdziękiem i w orygi-
nalnych strojach, tańce arabskie. Spośród wielu 
wykładowców wspominam prof. Wojciecha 
Nawrocika, fizyka z UAM w Poznaniu, który 
w sposób niezwykle przystępny ukazał świat 
cząstek elementarnych i objaśnił zastosowania 
fizyki we współczesnej medycynie. W rozmo-
wach z Profesorem okazało się, że jest nie tylko 
doskonałym popularyzatorem fizyki, ale także 
znawcą Biblii, a w latach 90. był uczestnikiem 
spotkań naukowych w Castel Gandolfo z ówcze-
snym Papieżem, obecnie św. Janem Pawłem II.

 Liczną grupę wykładowców stanowili absol-
wenci rawickiego Liceum Ogólnokształcącego, 
jako były nauczyciel Liceum wspominam Ich 
zawsze niezwykle ciepło i serdecznie. Oprócz 
wymienionych już wcześniej Profesorów - Piotra 
Nowaka i Stanisława Legutko - byli to: prof. Woj-
ciech Pospiech (Uniwersytet im. M. Kopernika 
w Toruniu), prof. Michał Sikorski (Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN w Poznaniu), prof. Zdzisław 
Puślecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu), prof. Robert Ast (Politechnika Poznańska), 
doc. Krystyna Przybył (Instytut Dendrologii PAN 
w Kórniku), dr Grzegorz Kaczmarek, dr Romuald 
Krzyżosiak, dr Piotr Mosiek, Janusz Hamielec, 
Leszek Juszkowski, Kazimierz Szulc, Jakub Mory-
son, Marta Hamielec.

 Od początku swojej działalności Uniwersytet 
miał wokół siebie sprzymierzeńców i sojuszni-
ków, a wśród nich dyrektorów szkół i placówek 
kultury. Zawsze mogliśmy na nich liczyć, użyczali 
pomieszczeń i sprzętu technicznego, pomagali 
przy organizowaniu zajęć i uroczystości, angażo-

SPOTKANIA
NA UNIWERSYTECIE

wali się we współpracę międzypokoleniową i wolontariat. We 
wdzięcznej pamięci zachowuję miłe i pełne życzliwości rela-
cje z dyrektorami: I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu 
- Jolantą Hryniowską i Łucją Derą, Wielkopolskiego Samo-
rządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Rawiczu - Urszulą Maćkowiak, Rawickiej Biblioteki 
Publicznej - Mirosławą Potkowską, Gimnazjum w Sierakowie - 
dr. Piotrem Mośkiem, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu 
- Krzysztofem Jaroszem, Domu Kultury w Rawiczu - Andrze-
jem Walusem i Dariuszem Taraszkiewiczem i Muzeum Ziemi 
Rawickiej - prof. Jackiem Jarczewskim.

 Z wielkim uznaniem wspominam wolontariuszy RUTW, 
którzy wykorzystując własne umiejętności, wiedzę i doświad-
czenie, pracują społecznie na rzecz innych. Wielu spośród nich 
ma długoletni staż wolontariacki, m.in.: Bogdana Niemierko 
(prowadzi sekcję zdrowia psychicznego), Kacper Kwiatkowski 
(opracował stronę internetową RUTW i kieruje klubem mul-
timedialnym), wykładowcy Wielkopolskiego Samorządnego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu 
(wygłaszają prelekcje w sekcji zdrowia psychicznego).

 Nie może zabraknąć słów kilka o moich najbliższych współ-
pracownikach, czyli członkach Władz RUTW. Miałem szczęście 
i zaszczyt współpracować z osobami aktywnymi, odpowiedzial-

nymi i kreatywnymi. Mimo różnych doświadczeń zawodo-
wych, różnych charakterów i temperamentów, udało nam się 
bezkonfliktowo i sprawnie kierować działalnością Stowarzysze-
nia. Łączyła nas świadomość, że musimy cały czas rozwijać się 
i dbać o szeroki wachlarz atrakcyjnych form działalności.

 Trudno wymienić wszystkie osoby spotkane na Uniwersy-
tecie. Pozostaje jeszcze m.in. kilkusetosobowa rzesza słuchaczy, 
z którymi łączy mnie wiele radosnych chwil spędzonych pod-
czas zajęć w sekcjach, klubach, na wykładach i wycieczkach, 
podczas spotkań towarzyskich i uroczystości. Im wszystkim 
dedykuję słowa nieoficjalnego hymnu wielkopolskich uniwer-
sytetów trzeciego wieku:

Nie myśl, ile razy wzejdzie poranna zorza…
Licz czas, w którym możesz pomóc sobie i innym…
Trwaj więc i chwytaj chwilę, jutro znów będzie ranek.
Licz czas, w którym możesz pomóc sobie i innym.

 ***
Słuchaczom, wykładowcom, wolontariuszom i przyjacio-

łom RUTW składam serdeczne życzenia Jubileuszowe. Życzę 
zdrowia, optymizmu życiowego i pogody ducha.

Wincenty Figielek
Prezes Zarządu RUTW (do października 2016 r.)

24 marca 2017 roku Pan Wincenty Figielek (do paź-
dziernika 2016 roku prezes RUTW) został wyróżniony 
na corocznej Gali Liderów Powiatu Rawickiego. W imie-
niu Samorządu Gminy Rawicz Burmistrz Grzegorz Kubik 
uhonorował Pana Wincentego Figielka w kategorii Dzia-
łacz Społeczny Roku 2016. Wyróżnienie było wyrazem 
szczególnego uznania i podziękowania za aktywną dzia-
łalność dla rawickiego regionu oraz lokalnej społeczności. 
Zarząd, słuchacze i wykładowcy Rawickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku składają serdeczne gratulacje.



RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
KALENDARIUM 2007-2017

Czerwiec 2007 
Spotkanie informacyjne zorganizo-

wane z inicjatywy Grzegorza Kubika, 
w celu utworzenia w Rawiczu uniwer-
sytetu trzeciego wieku; powstanie grupy 
inicjatywnej.

Październik 2007 
Zebranie organizacyjne w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Rawiczu; powoła-
nie grupy członków - założycieli stowarzy-
szenia.

Listopad 2007  
Uchwalenie Statutu Rawickiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku podczas kolej-
nego zebrania z udziałem członków - zało-
życieli. I Ogólne Zgromadzenie Członków 
w sali kina „Promień”; wybory władz sto-
warzyszenia.

Luty 2008  
Uroczysta inauguracja działalno-

ści Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i jednocześnie rozpoczęcie I roku 
akademickiego. Przystąpienie Powiatu 
Rawickiego do Stowarzyszenia RUTW 
w charakterze członka wspierającego.

Wrzesień 2008 
Otwarcie biura Rawickiego Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku przy Wałach  
J. Dąbrowskiego 29.

Listopad 2008 
Wpisanie Rawickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku do rejestru organizacji 
pożytku publicznego.

Maj 2009
Udzia ł  przedstawic ie l i  Rawic-

kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Międzynarodowej Konferencji UTW 
w Opolu, odbywającej się pod hasłem 
„Silni ciałem, mocni duchem”.

Czerwiec 2009 
Uroczyste zakończenie pierwszego 

cyklu kształcenia, wręczenie 174 słu-
chaczom certyfikatów.

Wrzesień 2009
 Podpisanie porozumienia o współ-

pracy z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Październik 2009 
Zmiany osobowe w Zarządzie: 

rezygnacja Marii Kaczmarek; prze-
jęcie koordynacji zadań związanych 
z działalnością sportowo-rehabilita-
cyjną przez Ewę Chorzępę. Podpisanie 
porozumienia o współpracy z Politech-
niką Poznańską.

Grudzień 2009  
Nagroda Społeczno-Gospodarcza 

Powiatu Rawickiego dla Rawickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.                                                                                                

Uruchomienie strony internetowej 
www.rutw.eu

Maj 2010  
Udział reprezentacji Rawickiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku w Sparta-
kiadzie Uniwersytetów Wielkopolskich  
w Sierakowie.

Wrzesień 2010 
Wydanie Biuletynu nr 1 „Rawicki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku (2007-
2010)”.

Październik 2010 
Powstanie oddziału zamiejscowego 

Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Jutrosinie, z grupą słuchaczy 
liczącą 26 członków. 

Listopad 2010  
Powołanie sekcji malarskiej we współ-

pracy z Domem Kultury; zatrudnienie 
instruktora Domu Kultury.

Grudzień 2010 
Rezygnacja Marii Gutowskiej i Alicji 

Kaczmarek z pracy w Zarządzie stowarzy-
szenia. 

Maj 2011  
Pierwsza Majowa Spartakiada Senio-

rów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Kwiecień 2012 
Spotkanie Zarządu Rawickiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku z lokalnymi 
samorządowcami; udział przedstawicieli 
samorządu w wykładzie plenarnym. 

Maj 2012  
Udział reprezentacji Uniwersytetu 

w spartakiadzie pn. III Wielkopolskie 
Spotkania Sportowo-Integracyjne UTW 
w Sierakowie.

Październik 2012
 Konferencja „Sztuka jako forma terapii 

seniorów” - zorganizowana z okazji 5-lecia 
działalności Rawickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Listopad 2012
Udział przedstawicieli Rawickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mar-

szu Solidarności Międzypokoleniowej 
i Aktywności Seniorów, zorganizowanym 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Uczestnictwo reprezentacji Rawic-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w V 
Olimpiadzie „Bez Granic” zorganizowanej 
w Lesznie.

Styczeń 2013 
Koncert dla słuchaczy i przyjaciół Ra- 

wickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zorganizowany w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Rawiczu. 

Kwiecień 2013 
Nadanie godności Członka Honoro-

wego Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku opiekunom naukowym - profeso-
rom: Piotrowi Nowakowi i Stanisławowi 
Legutko.

Maj 2013 
Udział członków sekcji malarskiej 

w plenerze artystycznym w Rydzynie, na 
zaproszenie UTW w Lesznie.                                                                                                                               

Uczestnictwo słuchaczy Rawickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rawic-
kim Festiwalu Sportu.

Wrzesień 2014 
Udział przedstawicieli Rawickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Targach 
Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości 
Organizacji Pozarządowych.

Listopad 2014 
Rezygnacja z pracy w Zarządzie do- 

tychczasowego wiceprezesa - Grzegorza 
Kubika, w związku z wyborem na stano-

wisko Burmistrza Gminy Rawicz.
Spotkanie z mistrzem olimpijskim 

Władysławem Kozakiewiczem.
Marzec 2015 
Nadanie tytułu Członka Honoro-

wego Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Burmistrzowi Gminy Rawicz - 
Grzegorzowi Kubikowi. 

Lipiec 2015 
Rozpoczęcie realizacji projektu spo-

łecznego wspólnie z Lokalnym Centrum 
Wolontariatu; udział słuchaczy w warsz-
tatach (projekt realizowany do września 
2015 r.).                                                                                                                                 

Spotkanie biesiadne ze Stowarzysze-
niem „Żylicka Rzecz Babska”.  

Grudzień 2015 
Udział słuchaczy Rawickiego Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku w Ogólnopolskiej 
Akcji „Szlachetna Paczka”. 

Październik 2016 
Rezygnacja z funkcji długoletniego 

Prezesa Wincentego Figielka. Wybór 
na to stanowisko Bogdany Niemierko.                                                                                       
Utworzenie koła PTTK przy Rawickim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Grudzień 2016 
Udział przedstawicieli 

Rawickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Gali 
Organizacji Pozarządowych - 
na zaproszenie Burmistrza 
Gminy Rawicz.                                           

Organizacja akcji spo-
łecznej pod hasłem „Seniorzy 

Seniorom”, inicjatywa charytatywna we 
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej.

Marzec 2017  
Nadanie tytułu Członka Honoro-

wego Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku byłemu prezesowi - Wincentemu 
Figielkowi.                                                                   

Maj 2017 
 VII Majowa Spartakiada Senio-

rów w nowej, rozszerzonej 
formie organizacyjnej.



RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
W LICZBACH

LICZBA SŁUCHACZY 
RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

SŁUCHACZE  RAWICKIEGO UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU WG. WIEKU (stan na 30.06.2017)

SŁUCHACZE  RUTW 
WG. WYKSZTAŁCENIA (stan na 30.06.2017)

157 214

ROK AKADEMICKI 
2007/2008

ROK AKADEMICKI 
2016/2017

1% 2%18% 56% 23%

do 50 lat 80+ lat
51-60 lat

61-70 lat

71-80 lat

3% 12% 61% 24%

podstawowe
zawodowe

wyższe

średnie

Wysłuchaliśmy 76 wykładów: 
- do roku akademickiego 2009/2010 - 21  

(opis w Biuletynie nr 1), 
- w latach 2010/2011 - 2016/2017 - 55  

(wykaz tematów i wykładowców na stronie internetowej www.rutw.eu)

10 sekcji tematycznych i 16 klubów zainteresowań  

ma cykliczne spotkania w ok. 40 grupach.

Zorganizowaliśmy 7 Majowych Spartakiad Seniorów,  
ponadto braliśmy udział w  4 wyjazdowych  

(trzy razy w Sierakowie Wlkp. i jeden raz w Lesznie).

Zorganizowaliśmy ponad 40 wycieczek (32 w latach 2010-2017),  
w tym sześć zagranicznych  

(Paryż, Londyn, Berlin, Drezno, Poczdam, Praga).

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

WYCIECZKI

„10 lat jako student na Uniwersytecie? Kto go sponso-
ruje, motywuje i dopinguje? Okazuje się, że nikt, jest to 
bowiem własna nieprzymuszona decyzja i otwartość na 
pogłębianie swoich wiadomości.”

10 lat to około 80 interesujących wykładów, setki 
godzin zajęć w sekcjach i klubach;  to ponad 40 wycie-
czek, kilkadziesiąt spotkań towarzysko-integracyjnych, 
udział w wystawach, spektaklach teatralnych, koncertach; 
to 7 Majowych Spartakiad Seniorów i godziny spędzone 
podczas innych zajęć ruchowo-sportowych, w rajdach, 
uroczystościach rocznicowych, akcjach charytatywnych; 
to kontakty z zaprzyjaźnionymi UTW, stowarzyszeniami 
i organizacjami społecznymi; to wszystko czym żyje nasz 
Uniwersytet.M
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I WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM
Uniwersytety trzeciego wieku realizują z powodzeniem ideę 

uczenia się przez całe życie. Do wieloletnich tradycji organizacji 
należą kontakty oraz współpraca z uczelniami wyższymi, dzięki 
którym osiągana jest wysoka jakość przedsięwzięć edukacyjnych, 
a seniorzy mają dostęp do aktualnej wiedzy i uczestniczą w spo-
tkaniach z kadrą naukową. Opieka naukowa sprzyja również pro-
mocji działalności uniwersytetów trzeciego wieku i budowaniu 
ich pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej. 

W 2009 roku Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zawarł 
porozumienia o współpracy i patronacie naukowym z dwiema 
uczelniami wyższymi: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską. Opiekunami nauko-
wymi z ramienia tych uczelni zostali: prof. dr hab. Piotr Nowak 
(UAM) oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko (Politechnika 
Poznańska). 

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje również z lokalnym samorządem powiatowym i gminnym, aktyw-
nie uczestnicząc w realizacji zadań publicznych. Od wielu lat możemy liczyć na wsparcie finansowe oraz organizacyjne 
władz samorządowych Powiatu Rawickiego, Gminy Rawicz i Gminy Jutrosin. Bez tej pomocy nie byłoby możliwe 
prowadzenie statutowej działalności uniwersyteckiej, a tym samym podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Dziękujemy samorządom za pozytywne rozpatrywanie składanych co roku ofert na realizację zadań publicznych 
związanych z edukacją, integracją społeczną, rehabilitacją seniorów. 



RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
- Domus propria domus optima*

Z Rawiczem związany jestem od trzeciego pokolenia. 
Można zatem powiedzieć, że rawiczaninem jestem z dziada-
-pradziada. Nasz pierwszy rodzinny kontakt z miastem Przy-
jemskich nastąpił w październiku 1927 roku, gdy mój dziadek 
po mieczu, Leon Nowak, pojawił się tu, by zdać tzw. II egza-
min nauczycielski („kwalifikę”) w Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim. Dziadek był wówczas nauczycielem w Dzię-
czynie k. Krobi.

I tak po raz pierwszy w moim życiu - wspominał po latach 
- zobaczyłem osobiście Rawicz, który od razu mnie oczarował 
i od pierwszego z nim spotkania  wywarł na mnie niezatarte 
wrażenie: „Jechałem do Rawicza w piękny, słoneczny, ciepły 
dzień polskiej jesieni. […] Miałem wówczas 22 lata  i 9 mie-
sięcy, a więc kwiat życia, umiłowanie swego zawodu, zdrowie, 
pełnię sił witalnych, zapał do pracy twórczej, energię, rozległe 
plany życiowe - słowem radość, uroki i urodę życia. Tak dziś 
precyzuję stan mojego ducha, gdym, wysiadłszy z pociągu, 
stawiał pierwsze kroki w Rawiczu, idąc od dworca PKP alejką 
tonącą w barwach jesieni i dalej do Plant, gdzie ujrzałem piękny 
pomnik Żołnierza Polskiego - Powstańca Wielkopolskiego, 
tonący w kwiatach. Dzisiejszą ulicą Wojska Polskiego doszedłem 
do Rynku - serca Rawicza - i tu dopiero oniemiałem… Tak pięk-
nego, regularnego miasta - z tak pięknym ratuszem barokowym 

szkoły. Rektor, z racji miejsca mojego urodzenia, powierzył mi 
koordynację tego zadania. Ale dla mnie współpraca z Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku w Rawiczu okazała się czymś więcej niż 
tylko wypełnianiem obowiązków wypływających z faktu podpi-
sania wspomnianej umowy. Wprawdzie nie w sensie fizycznym, 
ale chyba w ważniejszym dla człowieka aspekcie, bo w znacze-
niu mentalnym, zacząłem wracać do mojego rodzinnego mia-
sta, jakim jest Rawicz. Bywałem w Rawiczu już zdecydowanie 
częściej, tak że obecnie prawie każdy wolny od obowiązków 
zawodowych czas spędzam w naszym mieście. Interesuję się 
wszystkim, co dzieje się w Rawiczu, regularnie czytam prasę 
wydawaną w naszym mieście, zarówno tradycyjną, jak i tę, 

która ukazuje się w sieci, utrzymuję rozległe kontakty towa-
rzyskie z ludźmi Rawicza. Z ogromną radością widzę także, że 
Rawicz staje się coraz ładniejszy, bardziej czysty i porządny. Jak 
przed wojną, gdy przed dziewięćdziesięciu dokładnie laty po raz 
pierwszy zobaczył nasze miasto mój dziadek. 

Czym zatem jest dla mnie Rawicki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku? Drogą mojego powrotu do miasta dzieciństwa i lat 
młodości, które z roku na rok znów staje się coraz bardziej 
moje.

Piotr Nowak
Rawicz - Poznań 2017

PROF. DR HAB. PIOTR NOWAK
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego 
w Rawiczu i Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista  
z zakresu językoznawstwa stosowanego, 
nauki o informacji, historyk. Kierow-
nik Zakładu Infolingwistyki w Instytu-
cie Językoznawstwa UAM.

PROF. DR HAB. INŻ. 
STANISŁAW LEGUTKO
Absolwent Liceum Ogólnokształcą-
cego w Rawiczu. W latach 1968-1973 
studiował na Politechnice Poznańskiej, 
gdzie następnie rozpoczął pracę nauko-
wo-dydaktyczną, zdobywając kolejne 
stopnie naukowe. Kieruje Pracownią 
Technologii Uzębień Zakładu Projek-
towania Technologii Instytutu Techno-
logii Mechanicznej. Dyscyplina nauki, 
w której pracuje to budowa i eksploata-
cja maszyn, a specjalności - technologia 
maszyn, obróbka skrawaniem, eksplo-
atacja maszyn, logistyka przedsiębior-
stwa. 

i zabytkowymi kamieniczkami, wszystko to w słońcu jesiennym 
skąpane, nie widziałem uprzednio w swym młodym jeszcze 
życiu. Doszedłem też zaraz do ulicy Kramarskiej, gdzie miałem 
wskazane zakwaterowanie. Zamieszkałem na I piętrze w pokoju 
2-osobowym, z widokiem na ulicę 3 Maja, naprzeciw kamienicy 
pp. Strabużyńskich i w to cudowne popołudnie… wyzwalam 
się na Planty rawickie i idę w miasto, by je chłonąć… Wieczo-
rem tego pierwszego dnia pobytu w Rawiczu kolację jedliśmy 
w restauracji Rejka, gdzie był dansing przy muzyce fortepiano-
wej i skrzypiec. Ale myśmy w sypialniach przygotowywali się do 
egzaminów dnia następnego. Egzaminy kwalifikujące mnie na 
stałego nauczyciela zdałem „bez bólu”, wyśmienicie. Wracałem 
do Dzięczyny „najszczęśliwszy w świecie”, wywożąc z Rawicza 
pierwsze niezapomniane wrażenia.”

Po pewnym czasie dziadek, po założeniu rodziny, osiedlił się 
w Rawiczu i od tej chwili rozpoczęła się nasza rodzinna historia 
w tym mieście. Także ja, w latach 50., urodziłem się w Rawi-
czu. Ale mój kontakt z miastem rodzinnym urwał się dokładnie 
przed 40 laty, w typowy dla wielu młodych ludzi sposób - po 
maturze wyjechałem kontynuować naukę do ośrodka akade-
mickiego. Ten sam los podzieliła moja siostra, zmarli dziadek, 
babcia, ojciec… Rawicz opuścili prawie wszyscy członkowie 
bliższej i dalszej rodziny. Miasto stawało się dla mnie coraz 
odleglejsze, bywałem w nim z roku na rok rzadziej, wręcz zaczą-
łem zapominać o Rawiczu.

Proces oddalania się od rodzinnego miasta trwał  do 
momentu, gdy dziesięć lat temu zwrócono się do mnie z pro-
pozycją współpracy z powstającym wówczas Rawickim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku. Z wielką satysfakcją ją przyją-
łem. Dzięki przychylności Jego Magnificencji prof. Bronisława 
Marciniaka, ówczesnego rektora Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, z którą to uczelnią od 40 laty jestem 
związany, RUTW objęty został opieką naukową tej szacownej 

Mój Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 O Rawickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku dowie-

działem się po raz pierwszy z wywiadu z profesorem Win-
centym Figielkiem zamieszczonego w rawickiej prasie. 
Było to jeszcze przed oficjalną inauguracją tej inicjatywy 
podjętej przez kilku zapaleńców przy życzliwym poparciu 
miejscowych władz. Odezwały się wtedy we mnie wspo-
mnienia dawnych licealnych lat spędzonych w Rawiczu. 
Ten okres mojego życia zawsze wspominam z wielkim 
sentymentem. Być może to było moją główną motywa-
cją do włączenia się w działalność RUTW. Mój wkład 
w funkcjonowanie RUTW jest stosunkowo skromny. 
Polegał głównie na zachęceniu niektórych moich kole-
gów - pracowników naukowych do wygłoszenia wykła-
dów w ramach spotkań plenarnych RUTW. Sam również 
miałem przyjemność wygłosić dwa wykłady. Wspominam 
to bardzo mile. W ciągu tych minionych dziesięciu lat 
odnowiłem niektóre stare znajomości i nawiązałem nowe. 
Czas płynie i do RUTW dołączają następni seniorzy.  
I oby ta inicjatywa trwała.

Stanisław Legutko
*Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.



WŁADZE 
RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Rozwijający się uniwersytet trzeciego wieku to spore wyzwanie dla grupy liderów - osób zaangażowanych w zarządzanie sto-
warzyszeniem. Działalnością Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kieruje Zarząd wybierany przez Ogólne Zgromadzenie 
Członków, z którym ściśle współpracuje Samorząd Słuchaczy. Zakres zadań Zarządu obejmuje: organizowanie cotygodniowych 
zajęć, imprez kulturalnych, wycieczek, spotkań integracyjnych, wykładów plenarnych, zapraszanie wykładowców, ponadto pozy-
skiwanie środków grantowych, rozliczanie dotacji oraz wszelkiego rodzaju sprawozdawczość. Przedstawiciele Zarządu są koordyna-
torami projektów edukacyjnych, współpracy z władzami samorządowymi, uczelniami, wolontariuszami oraz innymi organizacjami 
pozarządowymi. Posiedzenia Zarządu odbywają się regularnie raz w miesiącu lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.   

OBECNY ZARZĄD RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Prezes Zarządu - Bogdana Niemierko 
Wiceprezes ds. finansowych - Irena Kwiecińska

Wiceprezes ds. projektów i programów - Katarzyna Chromicz
Sekretarz - Maria Maćkowiak 
Skarbnik - Mirosława Rydzoń  

Członek Zarządu ds. sportu i rehabilitacji - Ewa Chorzępa 
Członek Zarządu ds. kultury, turystyki i integracji - Monika Szymańska 
Członek Zarządu ds. Oddziału Zamiejscowego - Miłosława Jędrkowiak 

Członek Zarządu ds. organizacyjnych - Maria Janowicz 
Członek Zarządu ds. turystyki, integracji i kroniki - Danuta Wojciechowska

Członek Zarządu ds. projektów i konkursów - Lucyna Stelmaszyk
 

Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca - Joanna Kot

Wiceprzewodnicząca - Aleksandra Kowalska 
Sekretarz - Krystyna Janiszewska

 
Sąd Koleżeński:  

Przewodniczący - Stanisław Kobusiński 
Sekretarz - Krystyna Jaróżek
Członek - Zdzisław Ziarczyk

 
Przewodniczący Samorządu Słuchaczy - Bogdan Bilan 

Księgowa Stowarzyszenia - Ewa Żyto-Kaczan



WYKŁADY PLENARNE
RUTW

O tym, że mamy prawo nazywać się Uniwersytetem świad-
czą comiesięczne wykłady plenarne, wygłaszane przez osoby nie-
zwykle kompetentne, często wybitne, uznawane za specjalistów 
w różnych dziedzinach nauki. Z poziomów wykładów możemy 
być dumni. To one najbardziej wymagają od nas wysiłku intelek-
tualnego, informują o nowych osiągnięciach nauki, naukowych 
ciekawostkach. 

Bardzo pozytywna i trafna ocena wykładów plenarnych 
zawarta jest we wspomnieniach długoletniego Prezesa. Nic 
dodać, nic ująć. To przekaz wiedzy na najwyższym poziomie.

Rozległość i różnorodność tematów pozwoliła na znalezienie 
treści interesujących dla każdego słuchacza. Wykładów plenar-

nych przez 10 lat wygłoszono 76, niektóre pozostaną na zawsze 
w naszej pamięci - często o tym rozmawiamy, wspominamy, 
zapraszamy wykładowcę kolejny raz. Bywa, że po wykładzie 
mówimy - „och, jakie to trudne”, ale zaglądamy do Internetu, 
odnosimy do własnych doświadczeń, dyskutujemy - cel osią-
gnięty. W minionym dziesięcioleciu najczęściej spotykaliśmy się 
z prof. Piotrem Nowakiem i z duetem Andrzej Walus - Anna 
Majkut-Polańska. 

Wszystkim autorom wykładów składamy najserdeczniejsze 
podziękowania.

Bogdana Niemierko
Prezes Zarządu RUTW

Wiadomość o tworzeniu uniwersytetu była bodźcem 
do wstąpienia w szeregi studentów. Pojawiły się indeksy, 
zaliczenia, jak na prawdziwej uczelni. Staliśmy się 
ponownie studentami. Zawiązały się nowe znajomości, 
które z upływem czasu przekształciły się w zażyłe stosunki 
koleżeńskie. Trudno zliczyć godziny spędzone na cieka-
wych zajęciach, wykładach, wycieczkach, spotkaniach 
towarzyskich i innych organizowanych zajęciach. Szeroka 
tematyka wykładów przybliża nas do zagadnień i wia-
domości, do których samodzielnie byłoby trudno, a może 
nigdy byśmy ich nie poznali. Na mnie bardzo duże wra-
żenie zrobił wykład o nanotechnologii i możliwości jej 
wykorzystania w różnych dziedzinach technologii.M
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SEKCJE I KLUBY
RUTW

Główną formą działalności Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest edukacja seniorów oraz poprawa ich kondycji psy-
chofizycznej. W związku z tym organizujemy zajęcia edukacyjne w sekcjach tematycznych oraz sekcjach ruchowych (rehabilitacja, 
rekreacja, joga, pływanie), które każdy słuchacz wybiera na początku roku akademickiego. Zajęcia w poszczególnych sekcjach 
odbywają się raz w tygodniu, a każdy może wybrać dwie sekcje tematyczne. 

Ponadto zaczęły również powstawać kluby zainteresowań prowadzone głównie przez samych słuchaczy lub innych wolonta-
riuszy. Spotkania w klubach odbywają się przeważnie raz w miesiącu. Ta forma spędzania wolnego czasu cieszy się coraz większą 
popularnością.

Zdrowia psychicznego     - Bogdana Niemierko

Historii i tradycji regionu    - Marta Hamielec

Komputerowa       - Hanna Nowak

Języka angielskiego      - Patrycja Chudzińska

Malarska        - Tomasz Bzdęga

Rekreacji ruchowej     - Izabela Seifert

Rehabilitacji ruchowej     - Ewa Chorzępa, 

         - Agnieszka Goździk, 

         - Alicja Skrzypczak

Joga         - Ewa Chorzępa

Pływanie        - Małgorzata Schwarzkopf  

SEKCJE TEMATYCZNE - RAWICZ

SEKCJE TEMATYCZNE - JUTROSIN

KLUBY - RAWICZ

KLUBY - JUTROSIN

Multimedialny       - Kacper Kwiatkowski

Sprawne ręce       - Joanna Kot

Dekupażystek      -  Maria Maćkowiak

Melomana        - Bożena i Stanisław Kobusińscy, 

         - Mirosława Potkowska

Filmowy (DKF)      - Anna Noga, 

         - Joanna Bukowska, 

         - Krystyna Janiszewska

Języka francuskiego     - Barbara Śnieżyńska

Języka niemieckiego     - Izabela Świątkiewicz

Nordic Walking      - Ewa Chorzępa

Tenisa stołowego i badmintona   - Waldemar Olber

Rowerowy        - Bogdan Bilan

Spotkania przy kawie     - Irena Kwiecińska

Historyczny z tradycjami 
regionu jutrosińskiego    - dr Romuald Krzyżosiak

Rolniczy        - Włodzimierz Jędrkowiak

Literacki        - Kamila Małecka

Nordic Walking      - Grażyna Stelmach

Rekreacji ruchowej      - Teresa Pawlicka

Komputerowa       - Jacek Gilowski

Języka angielskiego      - Rafał Ryś

Kulinarna        - Irena Lis

Na wielkie uznanie zasługuje różnorodność prowa-
dzonych zajęć w klubach, osiągnięte rezultaty, przyjazna  
i prawdziwie rodzinna atmosfera oraz nade wszystko 
aktywność i entuzjazm animatorów tj. osób kierujących 
klubami.

SENIORZY W ŚWIECIE MUZ

Od 8 lat jedną z sekcji tematycznych na Rawickim Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku jest sekcja malarska, która skupia 12 osób 
i prowadzona jest przez artystę plastyka mgr. Tomasza Bzdęgę. 
Podczas cotygodniowych zajęć uczestnicy poznają zagadnienia 
związane z rysunkiem i malarstwem, z różnymi technikami twór-
czości. Rozwijają swoje umiejętności w takich technikach, jak: 
malarstwo olejne oraz akrylowe. Pogłębiają również swoją wiedzę 
na temat podstawowych środków wypowiedzi plastycznej, takich, 
jak na przykład plama barwna, stosując ją w różnych technikach 
malarskich. Tematy poruszane na zajęciach sekcji malarskiej 
realizowane w ramach wykonywanych prac związane są z porami 
roku, fauną i florą, pejzażem czy portretem.

Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyja 
powstawaniu więzi w grupie, wyzwala radość tworzenia i wiarę 

we własne uzdolnienia. Uczestnicy zajęć często eksperymentują 
tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Kształtują zmysły 
kompozycyjne, rozwijają wrażliwość estetyczną. Czynniki te 
sprzyjają wzmożonej aktywności słuchaczy, rozbudzają ich pasję 
poznawczą, pozwalają uwierzyć we własne możliwości i uzdol-
nienia, jak również wyrabiają  poczucie odpowiedzialności za 
sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.

Słuchacze często też uczestniczą w wielu plenerach malar-
skich organizowanych przez Dom Kultury w Rawiczu oraz 
Gminę Rawicz. Raz w roku prezentują swoje prace szerszej 
publiczności organizując wystawę swoich prac w Galerii Sala 
Piecowa w rawickim Domu Kultury.

Tomasz Bzdęga
prowadzący zajęcia



SENIORZY W ŚWIECIE MUZ SENIORZY W ŚWIECIE MUZ

Klub „dekupażystek” skupia 12-13 studentek, które traktują 
zajęcia jako typowe kobiece hobby. Technika dekupażu polega 
na naklejaniu wzoru z papieru lub serwetki na odpowiednio 
spreparowaną powierzchnię. Stosunkowo prosta technika daje 
nieograniczone możliwości kreacji i wyrażania siebie. Spotkania 
odbywają się raz w tygodniu i przebiegają w miłej i przyjaznej 
atmosferze. Zajęcia te prowadzi Maria Maćkowiak.

Na podobnych zasadach działa klub „Sprawne ręce”, którym 
opiekuje się Joanna Kot. Prace wykonane przez członkinie tych 
dwóch klubów są prezentowane podczas jarmarków produktów 
regionalnych i rękodzieła artystycznego, organizowanych przez 
Dom Kultury w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej i samorząd.

O KLUBIE MELOMANA
Prowadząc od 6 lat spotkania Klubu melomana 

mamy możliwość poszerzania swoich zainteresowań 
w tym zakresie oraz dużą satysfakcję z przekazy-
wania innym miłych doznań jakie daje obcowanie 
z piosenką i muzyką. Klub melomana jest prowa-
dzony wspólnie z Rawicką Biblioteką Publiczną, 
cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem jego 
uczestników.

M
oj

e 
10

 la
t w

 R
U

TW

Na zainteresowanie słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku filmem i historią kina odpowiedziały dwie Panie: 
Anna Noga - nauczycielka języka polskiego oraz Joanna Bukow-
ska - pedagog z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Zapro-
ponowały ciekawą formułę i tak się zaczęło… powstał Dysku-
syjny Klub Filmowy.

  Spotkania w klubie odbywają się raz w miesiącu, w kameral-
nych warunkach licealnej sali lekcyjnej. Panująca na tych spotka-
niach atmosfera sprzyja refleksji, dzieleniu się wrażeniami i odczu-
ciami po zaproponowanym przez prowadzące seansie filmowym.

 „Filmowy Most Pokoleniowy” - taki tytuł noszą coroczne 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego z udziałem seniorów 
oraz młodzieży. Oglądane wspólnie filmy wzruszają lub śmieszą, 
zmuszają do refleksji, co jest złego w cywilizacji współczesnego 
świata. Stanowią wyjątkową okazję do wymiany poglądów pomię-
dzy osobami reprezentującymi dwa pokolenia.  

Seniorzy z Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku bardzo 
chętnie uczestniczą w spektaklach teatralnych, koncertach i wer-
nisażach wystaw artystycznych. Wyjazdy do teatrów, w szczegól-
ności wrocławskich, opery, filharmonii, to najczęstszy cel uni-
wersyteckich wycieczek. Członkowie stowarzyszenia korzystają 
również z oferty wydarzeń kulturalnych Domu Kultury w Rawi-
czu, gdzie stanowią znaczny odsetek widowni. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się dotychczas spektakle i spotkania ze zna-

nymi polskimi aktorami w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu 
Rzemiosła Aktorskiego „Rawicka Jesień Teatralna”. Dla seniorów 
- pasjonatów teatru specjalne warsztaty teatralne poprowadził 
Dariusz Taraszkiewicz, dyrektor Domu Kultury w Rawiczu. 

 Do uniwersyteckich tradycji przeszły także Koncerty Nowo-
roczne w zamku w Rydzynie. W ten sposób seniorzy powitali 
nowy rok już trzykrotnie. 



SENIORZY BEZ JĘZYKOWYCH BARIER
Język – długi, niewyparzony, kwiecisty, wulgarny, ubogi, cięty, 

młodzieżowy, oddaje to, kim jesteśmy, z jakiego kręgu społecz-
nego się wywodzimy i jak się komunikujemy ze światem.

Zmagania z językiem angielskim to często zmagania z samym 
sobą, z prostotą komunikatu, z obawą przed oceną innych. 
Nauka języka angielskiego, poza oczywistymi korzyściami 
w postaci ćwiczenia pamięci i nabywania kolejnej sprawno-
ści porozumiewania się w innym języku, pozwala spojrzeć na 
codzienne sprawy z nowej perspektywy. Trudności angielskiej 

wymowy są ciągłym wyzwaniem, a czasem źródłem i powodem 
do śmiechu.

Praca ze słuchaczami Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku jest dla mnie przyjemnością i odskocznią od codziennych 
zajęć z nastolatkami. To integracja, rozrywka dla umysłu i satys-
fakcja z osiągania celów, nawet małymi kroczkami, dla uczącego 
i uczących się.

Patrycja Chudzińska 
prowadząca zajęcia sekcji języka angielskiego

Obecnie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
prowadzi zajęcia w trzech sekcjach języka angiel-
skiego. Działają także dwa kluby: języka niemiec-
kiego oraz języka francuskiego. Nowe umiejętności 
językowe seniorzy mają okazję sprawdzać w praktyce 
podczas wycieczek zagranicznych. 

Sekcja informatyczna, czyli zajęcia z „obsługi komputera” 
cieszą się do dziś dużym zainteresowaniem słuchaczy Rawickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie 
– i ten, który chce nauczyć się podstaw pracy z komputerem, 
i ten, który chce stale pogłębiać wiedzę i ją utrwalać. Dla wielu 
słuchaczy informatyka stała się prawdziwą pasją.

W grupie zaawansowanej są osoby, które od chwili powstania 
Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczą w zaję-
ciach i muszę przyznać, że jestem z nich naprawdę dumna. Potra-
fią bardzo dużo i chętnie pomagają w zdobywaniu wiedzy innym 
- tym, którzy każdego roku dołączają do grupy.

Na zajęciach komputerowych panuje bardzo serdeczna, przy-
jazna atmosfera. Wszyscy się tu bardzo lubimy.

Hanna Nowak
prowadząca zajęcia

W dzisiejszym świecie wszechobecne są tzw. „nowe 
media”. Ich znajomość determinuje funkcjonowanie 
w społeczeństwie i podnosi jakość życia. Dla seniorów 
stanowią one nie tylko łatwo dostępne źródło informacji, 
lecz także umożliwiają kontakt z najbliższymi osobami, 
rozwijają zainteresowania, zapewniają rozrywkę. Słucha-
cze Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozwijają 
swoje kompetencje cyfrowe, uczestnicząc w spotkaniach 
klubu multimedialnego, prowadzonego przez Kacpra 
Kwiatkowskiego. 

 Klub powstał z myślą o osobach, które pasjonują się 
nowinkami informatycznymi, fotografią cyfrową, czy 
mediami społecznościowymi. W trakcie zajęć omawiane 
są zagadnienia związane z technologiami cyfrowymi,  
zbiorami danych, ponadto z obsługą aplikacji, poczty elek-
tronicznej, zakupami w sieci. Seniorzy nie tylko zdobywają 
praktyczne umiejętności, ale również rozwijają swoją świa-
domość medialną. 

 Między innymi dzięki zajęciom klubu multimedial-
nego powstał blog internetowy: „Zapiski z RUTW”, pro-
wadzony przez Bogdana Bilana. Jego autor dokumentuje 
i promuje działalność stowarzyszenia oraz poszczególnych 
sekcji i klubów.

Zaczęło się jeszcze przed Uniwersytetem, kilka 
lat wcześniej. Otwarci na pojawiającą się możliwość 
poznawania tajników komputera, wspólnie z żoną 
rozpoczęliśmy naukę, którą w bardzo efektywny 
sposób prowadził Kacper Kwiatkowski (obecnie na 
RUTW opiekun klubu multimedialnego). Dla nas 
ciągłe doskonalenie w zakresie obsługi komputera, 
poznawanie „jego tajników” daje dużą satysfakcję, 
że również my potrafimy w zadawalającym zakresie 
korzystać z jego możliwości.M
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W ZDROWYM CIELE, 
ZDROWY DUCH

Na przestrzeni 10 lat istnienia sekcji „zdrowie psychiczne” 
spotkań było ponad 200. ¾ zajęć prowadzonych było przez psy-
chologa, ¼ przez wykładowców Wielkopolskiego  Samorządo-
wego Centrum Kształcenia Zawodowego, naszego najlepszego 
w tematyce prozdrowotnej sojusznika. W spotkaniach mających 
charakter wykładów, pogadanek uczestniczy stale 40 osób, część 
z nich przez całe 10 lat. Dobra frekwencja i wierność słuchaczy 
zobowiązuje do dbałości zarówno o treść, jak i formę zajęć.

Powtarzają się w zasadzie tylko te tematy związane z naj-
częściej występującymi wśród seniorów schorzeniami. Wobec 
dużego zainteresowania zajęciami rehabilitacyjnymi i rekreacją 
ruchową podkreślany jest związek formy psychicznej i stanu 
zdrowia fizycznego, czyli kondycja psychofizyczna. Popularyzacja 
wiedzy psychologicznej, wiedzy o sobie samym, pomaga w zro-
zumieniu mechanizmów naszego zachowania, pozwala zmienić 
nawyki, rozwiązywać problemy, poprawiać jakość życia. 

To jest głównym celem tych zajęć. Jeżeli uda się ten cel osią-

gnąć wobec choćby kilku osób, to już jest sukces, następuje tera-
pia grupowa. Kiedy pewne zjawiska związane z naszą psychiką 
zgłębisz, zrozumiesz, uporządkujesz, to łatwiej żyć. Często czło-
wiek mający za sobą wiele przeżytych lat, a więc senior, zadaje 
sobie pytanie: co jeszcze mnie czeka, czego spodziewam się od 
życia, jak chciałbym przeżyć starość. Zajęcia w sekcji „zdrowie 
psychiczne” próbują odpowiadać na te pytania, pomagają zro-
zumieć siebie i innych, poprawiają komunikację międzyludzką, 
uczą dobrych zachowań. Myślę, że w sekcji dobrze realizujemy 
nasze motto: 

„Młodość to stan ducha a nie data urodzenia.”
„Warto myśleć o przyszłości,  

przecież spędzisz w niej resztę życia.”

Bogdana Niemierko
Prezes Zarządu RUTW

prowadząca zajęcia

Studenci Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają 
świadomość, że regularna aktywność ruchowa ma u osób star-
szych cały szereg korzystnych zdrowotnych oddziaływań. Sys-
tematyczne ćwiczenia są uniwersalnym lekiem w profilaktyce 
i terapii chorób istotnie związanych z wiekiem, wydłużają okres 
samodzielności i niezależności od innych w życiu codziennym. 
Ćwicząc sprawiamy, że panujemy nad swoim ciałem, jesteśmy 
samodzielni, pewniejsi, zaradni, wierzymy w swoje możliwości, 
wpływamy na wzrost "hormonu młodości"  itd.

Po dziesięciu latach naszej działalności możemy stwierdzić, że 
zainteresowanie zajęciami ruchowymi studentów ciągle rośnie. 
Dziś mamy: 

- 4 sekcje mieszane rehabilitacji ruchowej - prowadzące Panie: 
Agnieszka Goździk, Alicja Skrzypczak, Izabela Seifert,

- 3 sekcje żeńskie rekreacji ruchowej (z elementami rehabili-
tacji, tańca) - prowadzące Panie: Ewa Chorzępa, Izabela Seifert,

- 1 sekcja zajęć ruchowych dla  mężczyzn - opiekun Pan Wal-
demar Olber,

- 1 sekcja jogi - prowadząca Pani Ewa Chorzępa,
- 2 sekcje zajęć na pływalni (nauka i doskonalenie nauki pły-

wania) - prowadząca Pani Małgorzata Schwarzkopf.
Dodatkowo proponujemy cotygodniowe spotkania miłośni-

ków tenisa stołowego i badmintona, a raz w miesiącu wspólne 
spotkania klubu nordic walking połączone ze spędzeniem czasu 
z grupą w otoczeniu przyrody, czasami z dodatkowymi atrak-
cjami.

Każdy słuchacz ma możliwość indywidualnego korzystania 
z pływalni rawickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ewa Chorzępa 
członek Zarządu ds. sportu i rehabilitacji

prowadząca zajęcia 

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

UŚMIECH TĘŻYZNA WYTRWAŁOŚĆ

Hasło klubu nordic walking: 
CZAS AKTYWNIE SPĘDZONY, 

NIE JEST CZASEM STRACONYM



W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Zajęcia ruchowe w szerokim tego słowa znaczeniu, to 
kolejne nieocenione możliwości utrzymania odpowiedniej 
kondycji fizycznej, a co za tym idzie i zdrowotnej.

Moje 10 lat w RUTW

Ważną inicjatywą okazała się Rawicka Majowa Spartakiada 
Seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, umiesz-
czona w kalendarzu imprez Gminy Rawicz. 

Spartakiada organizowana od 2011 roku to spotkanie studen-
tów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mieszkańców 
Rawicza i okolic z młodym pokoleniem, aby aktywnie spędzić 
czas na łonie przyrody. Jedni współzawodniczą ze sobą, a drudzy 
organizują, przeprowadzają i podsumowują konkurencje. Senio-
rzy walczą o medale i nagrody w konkurencjach rekreacyjnych, 
walczą o zdobycie tytułu „najaktywniejszego seniora” lub „naj-
aktywniejszej seniorki” w danym roku, mogą podziwiać różne 
formy aktywności ruchowej, zatańczyć, pośpiewać, skosztować 
przyrządzonych smakołyków - zrelaksować się. 

W maju 2017 roku po raz siódmy realizowaliśmy ten projekt 
i ponownie widzieliśmy ogromną radość, zaangażowanie i chęć 
wspólnej zabawy, integracji z młodym pokoleniem. 

Ewa Chorzępa 
członek Zarządu ds. sportu i rehabilitacji



Jedną z form aktywności seniorów, 
cieszącą się dużą popularnością wśród 
słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, jest turystyka. Wspólne 
podróże to nie tylko jeden ze sposo-
bów zagospodarowania wolnego czasu, 
ale także kolejna możliwość integracji, 
poprawy sprawności fizycznej i intelek-
tualnej, a przede wszystkim szansa na 
rozwijanie pasji oraz zainteresowań kra-
joznawczych. „Kto nie podróżuje, jest jak 
czytający ciągle pierwszą stronę księgi” 
– podkreśla Prezes Rawickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, Pani Bogdana 
Niemierko, przywołując słowa świętego 

Augustyna.
 Na przestrzeni dekady słu-

chacze wyruszyli na ponad 
czterdzieści wycieczek kra-

jowych i zagranicznych, 
zorganizowanych 

przez zarząd stowa-
rzyszenia, sekcję 

historii i  tra-
dycji regionu 

rawickiego 
oraz sekcje 

języków 

obcych. Zwiedzili europejskie stolice: 
Paryż, Londyn, Pragę, Berlin, Warszawę, 
a także „królewskie miasta” – Drezno 
i Poczdam. Niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszą się wycieczki na Dolny 
Śląsk, włącznie z historyczną stolicą 
regionu – Wrocławiem, który z racji bli-
skiej odległości rawiczanie odwiedzają 
najczęściej. Dotychczasowe cele naszych 
dolnośląskich wypraw turystycznych to 
również gościnne schronisko „Odro-
dzenie” w Karkonoszach, malowniczy 
zamek Książ koło Wałbrzycha, arboretum 
w Wojsławicach oraz uzdrowisko Szczaw-
no-Zdrój. Pięknem przyrody seniorzy 
zachwycali się także podczas kilku poby-
tów, o różnych porach roku, w Parku 
Krajobrazowym Doliny Baryczy. 

Do uniwersyteckiej tradycji prze-
szły wycieczki „szlakami wielkopolskich 
dworków”, dotychczas m.in. do Kórnika 
i Rogalina, Trzebosza, Smolic, Pępowa, 
Rydzyny, Rokosowa, Pawłowic, Gole-
jewka, Pakosławia, Dłoni. Ich uczestnicy 
już niejednokrotnie przekonali się, że 
zabytkowe pałace i parki skrywają wiele 
tajemnic oraz niespodzianek. Wizyty 
w historycznych rezydencjach to nie tylko 
zwiedzanie, ale też możliwość udziału 
w wydarzeniach kulturalnych, takich jak 
koncerty noworoczne Kapeli 

Zamku Rydzyńskiego lub jesienny  
„Hubertus” w Rokosowie. 

Z kolei staropolskie przysłowie 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” 
towarzyszy uczestnikom cyklicznych 
wycieczek po najbliższej okolicy, któ-
rych celem są miejsca bliskie na ziemi 
rawickiej, a mało popularne: zabytkowe 
kościoły, pałace, stadnina koni, zabytki 
techniki i przemysłu, jak np. XIX-
-wieczny browar w Bojanowie. Wielo-
krotnie goszczono nas w Muzeum Ziemi 
Rawickiej oraz Muzeum Ziemi Jutrosiń-
skiej. Na liście odwiedzanych miejsc są 
również te na co dzień 
niedostępne, jak histo-
ryczne wnętrza słynnego 
Zakładu Karnego w Rawi-
czu, które seniorzy mieli już 
okazję kilkakrotnie zoba-
czyć.  

SENIORZY 
NA TURYSTYCZNYCH SZLAKACH

Popularyzacja wiedzy o historii 
regionu, najcenniejszych zabytkach, 
ciekawostkach krajoznawczych to cel 
uniwersyteckich wycieczek, spacerów 
miejskich i wypraw klubu turystyki rowe-

rowej, ale też główny temat cyklicznych 
spotkań członków sekcji historii i tra-
dycji regionu rawickiego, funkcjonują-
cej od 2009 roku. Tematyka regionalna 
obecna jest również na wykładach plenar-

nych z gościnnym udziałem historyków, 
historyków sztuki i regionalistów. 

Marta Hamielec
prowadząca zajęcia 



10 października 2015 roku działalność zainaugurował uniwersytecki klub turystyki 
rowerowej. Piętnastoosobowa grupa seniorów wyruszyła wówczas na trasę pierwszego 
rajdu, wiodącą drogami i ścieżkami po północno-zachodnich obrzeżach Rawicza. Prze-
wodnikami byli: Wacław Szymczak – prezes Oddziału PTTK w Rawiczu oraz Jerzy 
Skrzypczak – wiceprezes Oddziału PTTK.  

Od 2016 roku klub funkcjonuje jako Koło PTTK przy Rawickim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Władze koła: Bogdan Bilan – prezes, Krystyna Przybylska – wiceprezes, 
Maria Maćkowiak – sekretarz.

Dolina Baryczy 
w obiektywie

Seniorzy 
na rowerze

Dla uczestników wycieczki do Żmigrodu i Milicza, zorganizowanej w październiku 
2013 roku ogłosiliśmy konkurs na najciekawszą fotografię, oddającą piękno rezerwatu 
przyrody „Dolina Baryczy”. Nadesłane prace fotograficzne oceniła komisja konkursowa 
w składzie: Maria Maćkowiak, Monika Szymańska oraz Joanna Miśkowiak (dzienni-
karka „Życia Rawicza”). W konkursie wzięło udział 9 osób, które wykonały fotografie 
przyrody, zabytków i zwierząt żyjących w Dolinie Baryczy. 
Zwycięzcami konkursu zostali w poszczególnych kategoriach tematycznych:

- kategoria przyroda   – Mirosława Rydzoń
- kategoria zabytki    – Danuta Wojciechowska 
- kategoria zwierzęta   – Stanisław Kobusiński 

SENIORZY 
NA TURYSTYCZNYCH SZLAKACH



INTEGRACJA
KLUCZEM DO DOBREGO NASTROJU

Jednym z najprzyjemniejszych akcentów działalności Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są organizowane imprezy, 
które służą wzajemnemu poznawaniu się, integracji seniorów, nawiązywaniu i utrwalaniu nowych przyjaźni. Ile radości, zadowo-
lenia, dobrego samopoczucia dają spotkania z okazji rozpoczęcia i zakończenia każdego roku akademickiego, Dnia Kobiet, a także 
klubowe „spotkania przy kawie” – wiedzą tylko ci, którzy w tych przedsięwzięciach aktywnie uczestniczą. 

Wspólna zabawa, np. podczas „wieczorów andrzejkowych” często staje się okazją do odkrywania i prezentowania drzemiących 
w nas talentów artystycznych. Seniorzy, a nawet członkowie Zarządu stowarzyszenia sami bardzo chętnie wcielają się w role akto-
rów, bohaterów skeczów kabaretowych, wodzirejów, autorów oprawy muzycznej. 

Do uniwersyteckich tradycji należą spotkania Zarządu z przedstawicielami lokalnego samorządu, uczelni wyższych, szkół 
i instytucji współpracujących z Rawickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz osobami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w sek-
cjach oraz klubach, organizowane na zakończenie każdego roku akademickiego. Stanowią one okazję do wspólnej wymiany 
doświadczeń, spostrzeżeń, do podsumowań działalności w danym roku, a także podziękowań dla wszystkich osób współpracują-
cych z naszym Uniwersytetem i wspierających stowarzyszenie. 

Udział w spartakiadach, wyciecz-
kach, spotkaniach integracyjnych daje 
nieocenioną dawkę pozytywnej energii, 
zacieśnia więzy koleżeńskie.

Być studentem Rawickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku jest honorem 
i zaszczytem.

Bożena i Stanisław Kobusińscy
autorzy wspomnień  

„Moje 10 lat w RUTW”

Moje 10 lat w RUTW



WSPÓLNOTA POKOLEŃ. 
MY DLA INNYCH, INNI DLA NAS

Kontakty międzypokoleniowe są integralną częścią działal-
ności każdego uniwersytetu trzeciego wieku. Poprzez rozmaite 
inicjatywy budowana jest płaszczyzna wzajemnego szacunku, 
zrozumienia oraz twórczego dialogu pomiędzy starszymi 
i młodszymi generacjami.

 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa międzypoko-
leniowo w takich obszarach, jak projekty kulturalne i eduka-
cyjne, rekreacja, wolontariat, wsparcie w korzystaniu z nowych 
technologii. Słuchacze są zapraszani do udziału w przedstawie-
niach okolicznościowych, świątecznych, koncertach organizo-
wanych przez przedszkola i szkoły. Z kolei młodzież uczestniczy 
w wykładach plenarnych i spotkaniach edukacyjnych, szcze-
gólnie prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych 
uczelni. Bardzo cenna jest pomoc młodzieżowych wolontariu-
szy w organizacji corocznych spartakiad. 

Przykłady takich inicjatyw to m.in. „Filmowy Most Poko-
leniowy” oraz „Wielopokoleniowy rajd nordic walking dla 
uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego” w 2013 
roku, którego organizację dofinansował samorząd Powiatu 
Rawickiego. 

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku inicjuje i organizuje 
konferencje, warsztaty, szkolenia, czy też imprezy plenerowe, 
które służą nie tylko konsolidacji naszego środowiska, ale sprzy-
jają też promocji działalności stowarzyszenia. 

 W październiku 2012 roku, z okazji 5-lecia Uniwersy-
tetu została zorganizowana konferencja naukowa pt. „Sztuka 
jako forma terapii seniorów”. Referaty wygłosili pracownicy 

naukowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Lesznie. Wystąpieniom towarzyszyły warsztaty 
z zakresu muzykoterapii, choreoterapii, plastykoterapii i biblio-
terapii, koncert muzyczny oraz wystawy prac klubu dekupaży-
stek oraz klubu „Sprawne ręce”. 

Kierując się słowami św. Jana Pawła II: „Ludzie starsi 
nie tylko powinni oczekiwać pomocy od innych, ale rów-
nocześnie na miarę swoich sił i możliwości, udzielać jej 
innym” – Zarząd i słuchacze Rawickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku realizują projekty wolontariatu. Działa-
nia tego typu stanowią kolejną formę twórczego zagospo-
darowania wolnego czasu, tym razem na cele społeczne 
oraz samopomocowe. 

 Od 2015 roku stowarzyszenie współpracuje z Lokalnym 
Centrum Wolontariatu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Rawiczu. Dotychczas zostały zrealizo-
wane m.in. wspólne projekty: „Pomaganie napędza mnie”, 
„Mistrzowie wolontariatu”, „Seniorzy – Seniorom”. 
W ramach ostatniego z wymienionych przedsięwzięć wolon-
tariusze z Uniwersytetu odwiedzili z życzeniami i świątecz-
nymi upominkami kilkoro swoich samotnych rówieśników. 

 Słuchacze Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
włączają się również od kilku lat do ogólnopolskiej akcji 
charytatywnej „Szlachetna Paczka”. 
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„Uniwersytet Trzeciego Wieku przede wszystkim 
pozwolił mi się zaktywizować. Zawsze lubiłam podróże, 
wycieczki ze zwiedzaniem różnych obiektów i to wszystko 
mam. Również poznałam wielu ciekawych ludzi, kole-
żanki, przyjaciół, z którymi się spotykam. Zajęcia na 
naszych wykładach pozwoliły mi spojrzeć na życie inaczej 
i pobudziły ciekawość, a także pomagają w zachowaniu 
sprawności fizycznej (poprzez rehabilitację, jogę, marsz z 
kijkami). Moja aktywność na zajęciach RUTW pozwoliła 
z optymizmem spojrzeć na życie teraz i później.”

Eugenia Pieprzyk

„Realizując pasje i zainteresowania rozwijam również 
życie towarzyskie. Wykłady z psychologii to prawdziwy 
balsam na moje serce, wiele się nauczyłam i wprowadziłam 
w życie codzienne. Ciekawe wykłady o tematyce medycz-
nej pogłębiły moją wiedzę o wykonywaniu ćwiczeń przy 
różnego rodzaju schorzeniach. Dowiedziałam się też, jak 
należy chronić się przed urazami.”

Maria Drzymała

„Lubię być pomiędzy ludźmi, korzystam z wszelkich możliwości aktywnego spędzania czasu, jakie daje mi uniwersytet. 
Uniwersytet to jedna rodzina, mam dożo znajomych, panuje serdeczność. Przede wszystkim pogłębiamy wiadomości przeka-
zywane przez ludzi o olbrzymiej wiedzy. Życzę sobie i pozostałym studentom, aby Uniwersytet istniał i służył jak najdłużej, a 
wykładowcom dużo zdrowia. Uniwersytet daje nam pogodę ducha i dużo radości. My staruszkowie dzięki zajęciom czujemy 
się lepiej i możemy zapomnieć o naszych latach.”

Gabriela Boryczka



Adamiak  Czesława
Babierczuk  Alina
Bajserowicz  Jolanta
Balbus  Marek
Balbus  Marilona
Bartoszkiewicz  Jadwiga
Bątkiewicz Alina
Bela  Bożena
Bilan  Bogdan
Bilan  Ewa
Błaszczak  Maria
Bobryk  Halina
Boryczk a Gabriela
Boryczka Zenona
Budoj  Lucyna
Busz  Henryk
Busz  Aleksandra
Bzodek  Lucyna
Chorzępa  Ewa
Chromicz Katarzyna
Chuda  Bogumiła
Chuda Wanda
Chuda  Adela
Cicha  Helena
Cichy  Jan
Cieślińska  Maria
Czepik  Elzbieta
Czerniak  Irena
Dąbrowicz  Jadwiga
Dąbrowska  Jolanta
Dmyterko  Grażyna
Domaniecka  Teresa
Drzymała  Maria
Drżażdzyńska  Krystyna
Dubicka  Maria
Duda  Małgorzata

Dyba  Irena
Felska  Maria
Figielek  Bożena
Frąckowiak  Alina
Gajos  Edmund
Gbiorczyk  Grażyna
Giera  Krystyna
Gizińska-Gwizdek  Halina
Goździk  Agnieszka
Gruczek  Halina
Grzelewska  Jolanta
Grzesiak  Urszula
Grześkowiak  Bożena
Gut-Stefańska Irena
Jakubowska  Łucja
Janasik  Zygmunt
Janiszewska  Krystyna
Jankowiak  Bożena
Jankowiak  Krystyna
Janowicz  Maria
Jaróżek  Krystyna
Jaskuła  Tadeusz
Jedlińska  Renata
Jędrkowiak  Miłosława
Jędrkowiak Włodzimierz
Kaczanowska  Danuta
Kaczanowski  Marek
Kajewska  Liliana
Kałka  Felicja
Kałużna  Henryka
Kapała  Genowefa
Kapuścińska  Halina
Karpińska  Ewa
Karpińska Urszula
Kasprzycka  Barbara
Kawicka  Maria

Kaźmierczak  Elżbieta
Kaźmierczak  Stefania
Klimczak  Felicja
Kmieć  Urszula
Kobusińska  Bożena
Kobusiński   Stanisław 
Kosmacz  Maria
Kot  Joanna
Kowalska  Aleksandra
Kowalska  Bronisława
Kramer-Murkowska  Ewa
Krawczyk  Henryk
Kulczyńska Urszula
Kulik  Jadwiga
Kupczyk  Janina
Kwiatkowska  Iwona
Kwiecień  Maria
Kwiecińska  Irena
Lamperska Ewa
Leciejewska  Barbara
Leśniewska  Elżbieta
Leśniewska  Joanna
Lindel-Buda  Ewelina
Lipowska  Ewa
Lis  Halina
Lisiecka  Maria
Lurka  Maria
Łabiak Jan
Łabiak  Krystyna
Łukaszewska  Gabriela
Łukowiak  Barbara
Maćkowiak  Barbara
Maćkowiak  Hanna
Maćkowiak  Janina
Maćkowiak  Maria
Maćkowiak  Teresa

Malak  Jadwiga
Matysiak  Teresa
Matysiak  Urszula
Michalak  Bożena
Mikołajczak  Teresa
Moryson  Ewa
Mosiek  Dorota
Mrugalska Irena
Mulkowska  Urszula
Murkowska  Halina
Musielak  Bernadeta
Musielak  Maria
Nawrocka  Maria
Niedźwiedź  Zofia
Niemierko Bogdana
Nochelska Anna
Nowak Anna
Nowak  Grażyna
Nowak Irena
Nowak Teresa
Olber  Waldemar
Olsza  Marcin
Olszewska Maria
Pacholczyk Teresa
Paluszkiewicz  Maria
Pannek  Jolanta
Pawlak Łucja
Pertek  Krystyna
Piaszczyńska  Alina
Pieprzyk  Eugenia
Pijaczyńska  Grażyna
Piróg  Julian
Płaczek Zofia
Płóciennik Anna
Pospiech  Iwona
Potkowska Mirosława

Przewoźna  Danuta
Przybylska  Krystyna
Pytlak  Ewa
Raczek  Aleksandra
Rado  Aleksandra
Ragin Wanda
Robaszewska  Lucyna
Romanow Teresa
Rutkowska  Halina
Rybakowska  Anna
Rydzoń  Mirosława
Sędzik  Jolanta
Sierakowska  Marianna
Skrzypczak  Barbara
Skupin  Urszula
Sowińska  Elżbieta
Sperzyńska  Mirosława
Stachowska  Liliana
Stachowski  Zenon
Stefaniak  Barbara
Stefaniak  Teresa
Stelmach  Grażyna
Stelmach  Jolanta
Stelmaszyk  Lucyna
Strup  Janina
Suchcicki  Jan
Sucholińska  Halina
Swojak  Stefania
Sworowska  Renata
Szczypko  Helena
Szłykowicz  Teresa
Szot  Irena
Szulc  Elżbieta
Szulc  Urszula
Szwarc  Danuta
Szymankiewicz  Henryk

Szymańska  Monika
Śnieżyńska  Barbara
Tabaka  Kamila
Tarka  Anna 
Trawka  Czesława
Trojanowska  Hanna
Turbańska  Aleksandra
Twardowska  Lucyna
Tyczyńska  Maria
Ubysz  Danuta
Ubysz  Zbigniew
Walczak  Włodzisława
Walkowiak  Aniela
Walkowiak  Stanisław
Walkowiak Wanda
Waszkiewicz-Nowak  Krzysztofa
Wawrzyniak  Janina
Wawrzyniak  Regina
Wełna  Danuta
Wernar  Renata
Węcłaś Anna
Wędlik  Gertruda
Węglewska  Halina
Wojciechowska  Danuta
Wojciechowska  Stanisława
Wojtera  Krystyna
Wolna  Danuta
Woziwodzka  Elżbieta
Wróbleska  Henryka
Wyrzykiewicz  Krystyna
Wysocka  Lucylia
Zagacka  Magdalena
Zaremba  Elżbieta
Ziarczyk  Zdzisław
Zyskowska  Pelagia
Żyto  Grażyna
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• Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, 

• I  Liceum  Ogólnokształcące w Rawiczu,

• Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu,

• Gimnazjum w Sierakowie,

• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, 

• Szkoła Podstawowa w Jutrosinie,

• Dom Kultury w Rawiczu,

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,

• Centrum Fitnessu i Fizjoterapii Sport & Med 

w Rawiczu,

• Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie,

• Muzeum Ziemi Rawickiej,

• Muzeum Ziemi Jutrosińskiej,

• Rawicka Biblioteka Publiczna,

• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie,

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rawiczu wraz z Centrum Wolontariatu,

• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie,

• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górze,

• Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górce,

• Stowarzyszenie Żylicka Rzeczpospolita Babska,

• zespoły dziecięce z przedszkoli i szkół 

podstawowych oraz chóry i sekcje sportowe 

działające w powiecie rawickim. 

Z Rawickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku współpracują: 

Zarząd Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

składa serdeczne podziękowania 

wszystkim osobom oraz instytucjom 

zaangażowanym na przestrzeni ostatniej dekady 

w działalność i rozwój naszego stowarzyszenia.

Dzięki Państwa wiedzy, wsparciu, twórczej współpracy, 

wielu podejmowanym wspólnie z nami inicjatywom, 

dzięki udzielanej pomocy materialnej lub organizacyjnej 

możemy wpisać się trwale w życie społeczne 

i kulturalne lokalnej społeczności, 

a także wywoływać uśmiechy na twarzach naszych Słuchaczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, które przekazały  

1% podatku 

na rzecz Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pozyskane w ten sposób fundusze przysłużą się realizacji celów statutowych 

naszego stowarzyszenia.
 

Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na życzliwość

i wsparcie Państwa również w roku przyszłym.

Z wyrazami wdzięczności 

Zarząd RUTW






