Działalność Gostyńskiego Uniwersytetu III Wieku prowadzona jest od 2007 r. W ramach określonych działań
statutowych zorganizowane są: wykłady otwarte, spotkania z ciekawymi ludźmi, cykl spotkań „O ważnej
sprawie nie tylko przy kawie”, zajęcia aqua aerobicu, kręglarstwa, samoobrony, zajęcia plastyczne, wystawy
malarskie i poplenerowe. Każdego roku organizowane są rajdy rowerowe, a także marsze z kijkami. Od
początku działalności prowadzone są przez nauczycieli i uczniów z ZSO i ZSZ w Gostyniu lektoraty z
języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) oraz zajęcia komputerowe, dzięki którym studenci
nauczyli się języka obcego bądź pogłębili jego znajomość oraz poszerzyli swoje wiadomości z zakresu
informatyki.
Ciekawymi osiągnięciami może poszczycić się sekcja plastyczna, współpracująca z Klubem Plastyka
Amatora przy GOK HUTNIK. Członkowie sekcji plastycznej wyjeżdżają w plener, aby malować
najpiękniejsze zakątki naszej małej ojczyzny. Podziwiać możemy ich obrazy nie tylko na wystawach
w Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik, ale biorą też udział w konkursach regionalnych i ogólnopolskich
zdobywając znaczące nagrody. Swoje literackie hobby ujawniło też dwoje studentów. Ich utwory zostały
wysoko ocenione na konkursach w Warszawie, Lesznie i w innych miastach kraju. „Gostyńskie strofy i
obrazy” wydane przy współudziale GUTW promują twórczość poetycką, prozatorską, malarską i
fotograficzną artystów. Dwukrotnie osoby z grona Uniwersytetu kandydowały do tytułu Wolontariusz Roku.
Domeną Uniwersytetu jest także kultywowanie regionalizmu. Kulturę Biskupiny promuje na każdym kroku
uniwersytecki senior. Na uwagę zasługuje dobra współpraca Uniwersytetu z instytucjami publicznymi jakimi
są: Muzeum, Biblioteka Publiczna w Gostyniu oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Józefa Zeidlera w
Gostyniu.
Planowaniem zadań zajmuje się Rada Programowa składająca się z pracowników wyższych uczelni, szkół
średnich, instytucji kultury, przedstawicieli jednostek samorządowych oraz zaprzyjaźnionych zakładów pracy
i zarządu GUTW. Działalność Uniwersytetu odbywa się w ścisłej i dobrej współpracy z administracją
publiczną, jednostkami samorządu terytorialnego, Centrum Aktywności Lokalnej, mediami i innymi
organizacjami pozarządowymi.
Odbiorcami działań są osoby mające status emeryta, rencisty – studenci GUTW oraz sympatycy i potencjalni
słuchacze Uniwersytetu. Są to także osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin życia,
np. psychologii, medycyny, historii regionu, nauczyć się języka obcego, zaznajomić się z nowoczesnymi
sposobami komunikowania się między ludźmi (komputer, internet itp.). W szeregach GUTW jest około 15%
studentów spoza Gostynia.
Oddzielna oferta działań kierowana jest dla osób chcących poświęcić swój czas na zajęcia sportowe,
turystyczne i krajoznawcze, jak wycieczki piesze, rowerowe, pływanie i aerobic.
Pięcioletnie doświadczenia, analizy i obserwacje świadczą o dużym zapotrzebowaniu na ustawiczne
kształcenie i doskonalenie się poprzez organizowanie cyklu wykładów, seminariów, warsztatów
poszerzających wiedzę i propagujących zdrowy styl życia. Ich realizacja pozytywnie wpływa na więź
pomiędzy różnymi grupami społecznymi i ułatwia dostęp do wielu nieujawnionych dotąd i niejednokrotnie
niemożliwych do zrealizowania własnych potrzeb i zainteresowań. Umożliwia to ponadto prawidłowe
komunikowanie się, poprawia kulturę funkcjonowania oraz wspólnego organizowania działań i ma wpływ na
styl życia.
Uniwersytet Trzeciego Wieku tworzy możliwości kontaktu z dobrami kultury, nowościami technologicznymi,
pozytywnie wpływa na aktywność życiową, łagodzi też niejednokrotnie trudną sytuację społeczno-finansową
wielu rodzin z miasta i powiatu. Skutecznie przyczynia się zatem do poprawy jakości życia słuchaczy GUTW
i ich rodzin.

