Warszawa 08.04.2015

Informacja o pracy Rady Programowej Tow. Uniw. Trzeciego Wieku im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie za rok 2014.
Rada Programowa w roku 2014 pracowała w następującym składzie
osobowym:
–
prof. dr inż. Maciej Grabski – przewodniczący
Członkowie Rady Programowej:
–
prof. dr hab. n. med. - Janusz Komender
–
prof. dr hab. Tadeusz Pałko
–
mgr Piotr Jankowski – dyr. Biblioteki Publicznej
–
mgr Bogusław Łopuszyński – dyr. Ośrodka Kultury „ARSUS”
–
dr Ryszard Miazek
–
kol. Barbara Banaszek
–
kol. Elżbieta Chojecka
–
Lucyna Wasilewska – prezes TUTW
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma podpisane umowy o współpracy z
Uczelniami – Politechniką Warszawską i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
Prof. Maciej Grabski i prof. Tadeusz Pałko kontynuują owocną współpracę z
Politechniką Warszawską.
Pan prof. Janusz Komender umożliwia nam bardzo owocną współpracę z
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
Współpraca z uczelniami polega na pomocy w pozyskiwaniu wykładowców z
różnych dziedzin nauki i pomocy w realizacji programu.
Dzięki pomocy Panów Profesorów realizujemy wykłady na bardzo wysokim
poziomie uniwersyteckim.
Panom Profesorom w imieniu słuchaczy i Zarządu serdecznie dziękuję za życzliwą
pomoc i dotychczasową dobrą współpracę.
W codziennej pracy spotykamy się z wielką życzliwością i pomocą ze strony
pracowników Biblioteki Publicznej w Ursusie i osobiście ze strony Dyrektora – Pana
Piotra Jankowskiego. W bibliotece prowadzone są nieodpłatne kursy komputerowe
dla naszych słuchaczy, prowadzona jest strona internetowa TUTW.
Bardzo dobrze układała się współpraca z Dyrektorem Ośrodka Kultury
„ARSUS” Panem Bogusławem Łopuszyńskim. W sali widowiskowej „ARSUSA”
odbywają się nasze wykłady a w Domu Kultury „KOLOROWA” odbywają się
zajęcia lektoratów, gimnastyka i inne zajęcia dodatkowe, i tam też jest nasze bardzo
skromne biuro. Zarówno ze strony Biblioteki jak i Ośrodka Kultury „ARSUS”
zawsze w codziennej pracy otrzymujemy pomoc i życzliwość za co w imieniu
słuchaczy bardzo dziękuję.
W roku 2014 Rada Programowa odbyła 4 posiedzenia, na których omawiano i
zatwierdzono program wykładów i zajęć dodatkowych. Główną troską była tematyka
wykładów, dobór wykładowców i organizacja zajęć dodatkowych.
W roku 2014 Rada Programowa odbyła 4 posiedzenia ,na których odnowiono
i zatwierdzono program wykładów i zajęć dodatkowych. Główną troską była

tematyka wykładów ,dobór wykładowców i organizacja zajęć dodatkowych.
W roku 2014 przeprowadzono 36 wykładów .Tematyka obejmowała różne
dziedziny nauki :
medycyna
_8
nauki techniczne-8
humanistyczne - 4
podróżnicze - 6
psychologiczno- prawne -4
Prowadzący wykłady to pracownicy akademiccy
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Warszawska
Tematyka wykładów była dostosowywana do potrzeb słuchaczy. Wykłady cieszyły
się dużym zainteresowaniem uczestniczyło w nich w każdym 150-200 słuchaczy.
Często wykładowcy wyrażali zadowolenie z tak dużego uczestnictwa .
Wykłady są finansowane z dotacji trzyletniej 2013/2016 Urzędu Miasta Biura
Polityki Społecznej m. st. Warszawy.
W roku 2014 zorganizowaliśmy również dodatkowy cykl wykładów połączonych ze
zwiedzaniem Zamku Królewskiego oraz cykl wykładów na tematy prawa
spadkowego i konsumenckiego.
Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w realizacji programu Radzie Programowej a
szczególnie prof. Maciejowi Grabskiemu, prof. Januszowi Komenderowi.
Przew. Rady Programowej
prof. Maciej Grabski

-

Opracowała
z upoważ. Rady Programowej
Lucyna Wasilewska

