Idź przez życie tak,
aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię
biskup Jan Chrapek

23 października 2021 roku na rawickim cmentarzu parafialnym
pożegnaliśmy Panią Bogdanę Niemierko, współtwórczynię
Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pełniącą funkcję
prezesa Stowarzyszenia RUTW w latach 2016-2019.
Bogdana Niemierko (Kaczmarek) była rawiczanką. Urodziła się 23 października 1943 roku.
W latach nauki szkolnej należała do Związku Harcerstwa Polskiego. Zwieńczeniem Jej
działalności na rzecz harcerstwa było przyznanie Honorowej Odznaki „Harcerska Służba
Wielkopolsce”. W 1961 roku zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu.
Następnie ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Swoją karierę zawodową związała przede wszystkim ze Służbą Więzienną i terapią
osadzonych. W latach 1966-1997 pracowała w Zakładzie Karnym w Rawiczu, kolejno na
stanowiskach: wychowawcy – terapeuty, kierownika oddziału terapeutycznego (leczniczowychowawczego), zastępcy naczelnika więzienia. Była jedną z pierwszych kobiet
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych we współczesnej polskiej Służbie Więziennej.
W okresie aktywności zawodowej prowadziła również zajęcia dydaktyczne w Liceum
Medycznym w Rawiczu.
Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w lokalne działania na rzecz aktywizacji
społecznej, kulturalnej i zdrowotnej osób starszych. W 2007 roku została członkiem grupy
inicjatywnej, mającej na celu utworzenie uniwersytetu trzeciego wieku w Rawiczu.
Od początku istnienia Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Bogdana Niemierko
aktywnie działała w stowarzyszeniu. Została pierwszą Przewodniczącą Rady Programowej
RUTW, następnie Wiceprezesem ds. programowych. Przez ponad dekadę prowadziła na
zasadach wolontariatu zajęcia sekcji zdrowia psychicznego, cieszące się ogromnym
zainteresowaniem słuchaczy. Współorganizowała wykłady plenarne, wycieczki oraz inne
przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne, których celem była aktywizacja seniorów.
Propagowała idee wolontariatu. W ramach RUTW utworzyła grupę wolontariuszy
współpracujących z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz
podejmujących działania samopomocowe na rzecz członków stowarzyszenia. Ponadto
indywidualnie wspierała osoby potrzebujące pomocy psychologicznej. Swoimi bogatymi
doświadczeniami dzieliła się z rodzicami rawickich licealistów podczas spotkań
konsultacyjnych organizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym. Jako wykładowca
współpracowała również z Uniwersytetem Drugiego Wieku w Miejskiej Górce. Była
prelegentem na konferencjach naukowych.
Reprezentowała RUTW w Gminnej Radzie Seniorów I kadencji, organie doradczym przy
Radzie Miejskiej Gminy Rawicz. W 2017 roku została nominowana do tytułu Osobowość
Roku w Wielkopolsce za działalność na rzecz środowisk senioralnych. We wrześniu 2020
roku Zgromadzenie Ogólne przyznało Jej tytuł Honorowego Członka Rawickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pasją Pani Bogdany były podróże i literatura. Przez wiele lat z rodziną i przyjaciółmi
zwiedziła niemal całą Europę, kraje Azji, Ameryki, a nawet Australię.
Pani Bogdana Niemierko zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 20 października br.
Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa, zawsze uśmiechnięta, ogromnie
zaangażowana w sprawy Uniwersytetu. Zapamiętamy słowa, które wielokrotnie powtarzała w
rozmowach indywidualnych ze Słuchaczami, a także podczas zajęć edukacyjnych i spotkań,
że „warto myśleć o przyszłości, bo przecież spędzimy w niej resztę życia…”

