
Jak streścić w kilku słowach życie osoby tak wszechstronnej, osoby 

o wielu talentach i zainteresowaniach, zawsze skłonnej do pomocy 

drugiemu człowiekowi, do pochylenia się nad jego losem… 

 

Jak „opowiedzieć” naszą Barbarę – Basię… 

Podejmując się tej próby wiem dobrze, że to, o czym tu powiem 

będzie tylko wycinkiem jej pracy i działalności. 

 

Barbara Lenkowska ur. w 1952 r. Ukończyła studia magisterskie na 

Wydziale Filologii Romańskiej. Od 1976 r. do 1983r. pracowała w 

Jarocinie, a następnie w SSP Nr 2 we Wrześni. Uczyła języka 

polskiego i francuskiego. 

 

Barbara Lenkowska była wspaniałym nauczycielem i wychowawcą. 

W latach 90-tych nawiązała współpracę ze szkołą w Bruz we Francji. 

Dzieci polskie i francuskie poznawały życie codzienne, zabytki i 

kulturę odwiedzanego kraju. 

 

1.09.2006 r. przeszła na emeryturę. W 2007 r. włączyła się w 

studia ,prace organizacyjne i programowe WUTW. 

Była osobą energiczną i pełną pomysłów, które stały się cennym 

materiałem do wprowadzenia nowych form pracy naszego 

Stowarzyszenia. Była członkiem Zarządu WUTW, liderką Sekcji 

języków obcych (jęz. angielskiego i niemieckiego), klubów Muzyki 

Konesera i Kina Konesera. 

 

Współorganizowała wieczory poezji i spotkania poetycko - muzyczne. 

Przygotowała piękny pokaz autentycznych strojów hinduskich, 

prezentowanych przez pracowników indyjskiego Zakładu FLEX. 

 

Osobnym dziełem Basi jest czternaście tomów Kronik z działalności 

WUTW, w których przedstawiła wydarzenia ważne dla naszego 

uniwersytetu. Wszystkie wpisy w Kronikach są opracowane Jej 

pięknym pismem, rysunkami, zdjęciami oraz wycinkami prasowymi. 

Oglądając kroniki mamy pełny obraz działania WUTW od roku  2007 do 

2021. 

Basiu byłaś „Wielka” i za te dzieła serdecznie dziękujemy. 

 

Próbowałem Państwu przybliżyć sylwetkę osoby z olbrzymim apetytem 

na życie, osoby, która nigdy nie ustępowała w dążeniu do celu mimo 

przeciwności losu. Osoby otwartej na innych, zafascynowanej 

dalekimi krajami, pięknem przyrody, architektury i kultury Świata 

i Polski. 

 

Basiu - byliśmy Twoimi przyjaciółmi, koleżankami i kolegami. 

Odczuwamy żal i smutek, że tak nagle odeszłaś. 

 

Dziękujemy Ci za pracę dla naszego Uniwersytetu. 

 

Basiu byłaś dobrym, życzliwym człowiekiem, służącym dobrą radą i 

dobrym słowem dla wielu z nas. 

Basiu, pozostaniesz w naszych myślach, sercach i wspomnieniach. 

Spoczywaj w Spokoju. 
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