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NAZWA UNIWERSYTET
ZOBOWIÑZUJE…

Prezes Uniwersytetu dla Aktywnych - Gra˝yna Ocho-
ciƒska opowiedzia∏a mi o historii powstania przedsi´-
wzi´cia: MyÊl za∏o˝enia takiej inicjatywy nurtowa∏a
mnie od dawna. Mia∏am jednak wiele zaj´ç, nie mo-
g∏am w pe∏ni si´ temu poÊwi´ciç. W koƒcu jednak
zacz´∏am dzia∏aç w kierunku stworzenia Uniwersy-
tetu. Z kilkoma osobami zacz´liÊmy spotykaç si´
w goÊcinnym sanatorium ZNP, które u˝yczy∏o nam
swego lokalu. Tam omawialiÊmy nasze za∏o˝enia.
PojechaliÊmy nawet na Uniwersytet Trzeciego Wieku
dzia∏ajàcy przy UMK w Toruniu, by dowiedzieç si´
wi´cej o sposobie jego dzia∏ania. Dzi´ki temu byliÊmy
bogatsi o pewne doÊwiadczenia i mogliÊmy zaczynaç.
Na dzieƒ dobry zapisa∏o si´ 190 osób! Na Walne Zgro-
madzenie, które odby∏o si´ 9 listopada 2011 roku
przysz∏o jeszcze wi´cej osób, w sali konferencyjnej
ZNP zabrak∏o miejsc. Nasza idea okaza∏a si´ potrze-
bna.

Przewodniczàcy rady programowej - prof. dr hab.
Zygmunt Wiatrowski zaproponowa∏, aby ciechociƒski
Uniwersytet dla Aktywnych dzia∏a∏ w ramach Kujawsko-
Dobrzyƒskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Wy˝szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we W∏o-
c∏awku. UdA wszed∏ wi´c pod ich skrzyd∏a. Zachowa∏
jednak swojà nazw´, gdy˝, jak mówi Gra˝yna Ochociƒ-
ska: nasz uniwersytet ewoluuje troch´ w stron´ uni-
wersytetu mi´dzypokoleniowego, dlatego ˝e w wolon-
tariacie dzia∏ajà osoby oko∏o czterdziestego roku
˝ycia, a nawet m∏odzie˝. Za∏o˝eniem w∏adz Kujawsko-
Dobrzyƒskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku by∏o
utworzenie uniwersytetów w ka˝dym mieÊcie powia-
towym na Kujawach i Ziemi Dobrzyƒskiej. MyÊmy

wyszli przed szereg. W powiecie aleksandrowskim sà
wyjàtkowo dwa uniwersytety, po W∏oc∏awku my je-
steÊmy najliczniejszym. Sekcji zaj´ciowych mamy
natomiast wi´cej ni˝ W∏oc∏awek.

W ramach Uniwersytetu dla Aktywnych powsta∏o
wiele sekcji dla studentów: literacka, wokalna, rowero-
wa, bryd˝owa, lektoraty z j´zyka angielskiego, francus-
kiego i hiszpaƒskiego, nordic walking, kursy obs∏ugi
komputerów, gimnastyka, basen, zumba, zaj´cia plas-
tyczne, wolontariat. Ka˝dy wi´c mo˝e znaleêç coÊ dla
siebie. Najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ zaj´cia
komputerowe, j´zyk angielski oraz gimnastyka. Wa˝-
nym elementem sà równie˝ wyk∏ady dotyczàce tematów
zwiàzanych z Ciechocinkiem, jak i prelekcji na temat
zdrowia czy historii Polski.

Niezwykle pr´˝nie w ramach uniwersytetu dzia∏a
wolontariat, który z powodzeniem prowadzi Gra˝yna
Miko∏ajczyk. Swojà prac´ w tym kierunku prowadzàca
musia∏a rozpoczàç od podstaw, poniewa˝ wczeÊniej
w Ciechocinku nie dzia∏a∏ wolontariat. Zgodnie z ha-
s∏em „pomagaç trzeba umieç”, wolontariusze zostali
przeszkoleni przez Jerzego Szymaƒskiego, za∏o˝yciela
Stowarzyszenia Centrum Niezale˝nego ˚ycia „Sajgon”.
Dwustopniowe szkolenie doros∏ych i m∏odzie˝y zakoƒ-
czone zosta∏o certyfikatem. Odby∏ si´ tak˝e szesnasto-
godzinny Kurs Pierwszej Pomocy.

Koordynatorka przedsi´wzi´cia wspomina, ˝e wo-
lontariat powsta∏ z potrzeby niesienia sobie nawza-
jem pomocy, poniewa˝ z naszym Uniwersytetem zwià-
zanych jest wiele osób aktywnych, majàcych du˝à
wiedz´, doÊwiadczenie. ChcieliÊmy to wszystko spo-
˝ytkowaç w pracy na rzecz innych ludzi. Chcia∏am
te˝, aby ten wolontariat by∏ wielopokoleniowy - m∏o-
dzi i starsi razem. Z tego pomys∏u narodzi∏ si´ wolon-
tariat w liceum. Uczniowie Liceum Ogólnokszta∏cà-
cego im. S. Staszica, którzy zadeklarowali ch´ç wspó∏-
pracy z UdA, pracujà z dzieçmi w Êwietlicy socjotera-
peutycznej w Miejskim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
oraz w Êwietlicy Promyk. Organizujà czas swoim pod-
opiecznym, rozwijajà ich zainteresowania, uczà obs∏u-
gi komputera i bezpiecznego korzystania z internetu.
W tych samych Êwietlicach dzia∏ajà te˝ doroÊli s∏uchacze
Uniwersytetu dla Aktywnych. Pomagajà dzieciom odra-
biaç lekcje, prowadzà zaj´cia ogólnorozwojowe, psy-
chodydaktyczne.

Wolontariat zosta∏ utworzony tak˝e w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Ciechocinku. Jedna z uczestniczek
zaj´ç na Uniwersytecie pomaga dzieciom nadrobiç
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Zaj´cia komputerowe cieszà si´ popularnoÊcià wÊród studentów

Kiedy powstawa∏ Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku, jego zarzàd wyra˝a∏ cichà nadziej´,
˝e inicjatywa nie pójdzie na marne, a rok akademicki 2011/2012 b´dzie pierwszym, ale nie ostatnim.
Nikt nie przypuszcza∏, ˝e UdA oka˝e si´ tak ogromnym przedsi´wzi´ciem! IloÊç studentów, którzy
zapisali si´ na zaj´cia, przeros∏a najÊmielsze oczekiwania rady programowej oraz zarzàdu.
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Zygmunt Wiatrowski - profesor, nauczyciel akade-
micki specjalizujàcy si´ w pedagogice pracy. Stopieƒ do-
ktora uzyska∏ w 1969, a doktora habilitowanego w 1975
roku. Tytu∏ profesora nauk humanistycznych uzyska∏
w 1988 roku. W 1974 roku podjà∏ prac´ w Wy˝szej Szkole
Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie UKW), na tej uczel-
ni pracowa∏ do przejÊcia na emerytur´ w 1998 roku.
W latach 1978-1980 by∏ dyrektorem Instytutu Pedagogiki
i Psychologii, pe∏ni∏ te˝ funkcje dziekana Wydzia∏u Peda-
gogicznego (1980-1984), prorektora do spraw nauki
(1984-1987) i prodziekana Wydzia∏u Pedagogiki i Psycho-
logii (1993-1997). Od 1997 roku mieszka w Ciechocinku,
pracuje w Wy˝szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej
we W∏oc∏awku. Jako przewodniczàcy rady programowej
Uniwersytetu dla Aktywnych, z ogromnym zaanga˝owa-
niem wspiera dzia∏ania uczelni.

9 kwietnia 2013 roku w sali widowiskowej Miejskiego
Centrum Kultury, Uniwersytet dla Aktywnych uczci∏ jubi-
leusz profesora urodzonego 14 kwietnia 1928 roku.

zaleg∏oÊci szkolne, z kolei druga wolontariuszka pro-
wadzi zaj´cia artystyczne. Opracowano tak˝e warsztaty
na temat „Stop przemocy i agresji”, które odby∏y si´
we wszystkich klasach szóstych.

Gra˝yna Miko∏ajczyk podkreÊla, ˝e gdyby nie pas-
ja ludzi, którzy tworzà ten wolontariat, to by si´ po
prostu nie uda∏o. Chc´ zara˝aç m∏odych ludzi tà pa-
sjà. Dlatego Uniwersytet dla Aktywnych og∏osi∏ konkurs,
w którym udzia∏ biorà dzieci ze Szko∏y Podstawowej
nr 1, Êwietlicy socjoterapeutycznej oraz Êwietlicy Pro-
myk. Zgodnie z tytu∏em konkursu „Pomagam z pasjà”,
dzieci tworzà prace artystyczne, które nawiàzujà do
tego has∏a. Pod koniec kwietnia dzie∏a zostanà zebrane,
a powo∏ana komisja wybierze te najpi´kniejsze, które
 wystawione zostanà w Miejskim Centrum Kultury.

W ramach Uniwersytetu dla Aktywnych coraz pr´˝-
niej dzia∏a tak˝e sekcja literacka. Prowadzi jà radna
naszego miasta, sekretarz UdA - Klara Drobniewska.
Podczas spotkaƒ, które odbywajà si´ w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej, uczestnicy prowadzà dyskusje na
temat literatury. Odby∏y si´ ju˝ zaj´cia dotyczàce mo-
tywów literackich, takich jak: tradycja czy kobieta.

Z kolei w styczniu 2013 roku, po Êmierci Zygmunta
Dmochowskiego, zorganizowane zosta∏o spotkanie
poÊwi´cone autorowi, który, jak podkreÊla Klara Dro-
bniewska, tak bardzo kocha∏ Ciechocinek, z którego
si´ wywodzi∏ i o którym nigdy nie zapomnia∏. Pisa∏
nie tylko o miejscach, ale przede wszystkim o ludziach.
Mia∏ zwyczaj dedykowania wierszy ró˝nym osobom.
Wielu z nas ma takie dedykowane utwory.

W marcu, w sali widowiskowej Miejskiego Centrum
Kultury, Klara Drobniewska wyg∏osi∏a wyk∏ad „Oni
stàd wyszli - Edward Stachura i Janusz ˚ernicki”. Jak
przyznaje autorka, wi´kszy nacisk podczas prelekcji
po∏o˝ony zosta∏ na twórczoÊç Janusza ˚ernickiego,
którego by∏a wychowankà. O Stachurze wie si´ wi´cej.
Mo˝e dlatego, ˝e w odpowiednim czasie znalaz∏ si´
w Warszawie i sta∏ si´ bardziej popularny. Natomiast
˚ernicki pozosta∏ w Ciechocinku i tak naprawd´ jest
nieznanym szerszemu gronu poetà. Dà˝´ do tego,
by spopularyzowaç jego twórczoÊç.

Prowadzàca sekcj´ literackà zorganizowa∏a tak˝e
wieczór poetycki Wandy Wasickiej, podczas którego
autorka prezentowa∏a swój tomik wierszy „Dotyk t´-
czy”. Spotkanie to mia∏o wielu zwolenników i zainspiro-
wa∏o Panià Klar´ Drobniewskà, aby zainicjowaç ko-
lejne spotkania z autorami. W kwietniu zorganizowa-
∏am ju˝ dwa takie wydarzenia. 10 kwietnia spotkaliÊ-
my si´ z autorem tomiku wierszy „¸àka ̋ ycia” Józefem

Studenci UdA uczestniczà we wspólnych wycieczkach

Adamczykiem. Z kolei 17 kwietnia odby∏o si´ spot-
kanie z Aleksandrà Brzozowskà, kiedyÊ nauczycielkà
ciechociƒskiego LO, która bardzo póêno debiutowa∏a
tomikiem poezji zatytu∏owanym „Kropelka perfum
Chanel”. Z kolei podczas najbli˝szych zaj´ç mówiç
b´dziemy o Ferdynandzie Ossendowskim. Naszym
goÊciem b´dzie Andrzej Nawrocki z Nieszawy, który
bardzo dobrze zna twórczoÊç pisarza, podró˝nika
i który kilka lat teamu zdecydowa∏ si´ odbyç podró˝
szlakiem Ossendowskiego w Mongolii. Z kolei na
spotkanie w maju uda∏o mi si´ zaprosiç Ma∏gorzat´
Iwanowskà Ludwiƒskà, autork´ wierszy oraz prozy,
córk´ bardzo znanego w latach `50 XX wieku lekarza
ciechociƒskiego.

Ciechocinek to specyficzne miejsce, gdzie wiele
osób z innych miast osiedla si´, przechodzàc
na zas∏u˝onà emerytur´. Zostawiajà swoje rodziny,
przyjació∏ i przyje˝d˝ajà do per∏y uzdrowisk pols-
kich, by tu zakorzeniç si´ na nowo. Majà jeszcze
wiele pomys∏ów, planów, chcà byç aktywni. Z po-
mocà przychodzi Uniwersytet dla Aktywnych, któ-
ry dzia∏a pr´˝nie ju˝ drugi rok akademicki! W koƒ-
cu nazwa „uniwersytet” zobowiàzuje!

Plan zaj´ç uniwersytetu znaleêç mo˝na na stronie
internetowej: www.uniwersytetaktywnych.tnb.pl


