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Warszawa 08.04.2015

z działalności Zarządu Tow. Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta St.
Wojciechowskiego w Ursusie za okres 01.01.2014 – 31.12.2014
W roku 2014 Zarząd TUTW pracował w 7 osobowym składzie wybranym na
Walnym Zebraniu w dniu 14.03.2013.
Zarząd TUTW w składzie:
Lucyna Wasilewska - prezes
Mirosław Materski - v-ce prezes ds. finansowych
Andrzej Blus - sekretarz
Barbara Czapska – członek ds. członkowskich
Barbara Banaszak – członek ds. programowych
Wacław Górski - członek ds. zespołów zainteresowań
Irena Nadolska - członek ds. gospodarczych
Komisja Rewizyjna w składzie :
Józef Drozd - przewodniczący
Maria Kacperska – członek
Marta Pisarek - członek
Na dzień 31.12.2014 nasze Tow. Uniw. Trzeciego Wieku liczyło 370 słuchaczy.
W ciągu 2014 roku przybyło 40 słuchaczy.
Posiedzenia Zarządu i dyżury odbywały się systematycznie, raz w tygodniu.
Przedmiotem obrad były bieżące sprawy statutowe i uchwały dot. ważnych spraw
w tym przyjęcia nowych członków.
W roku 2014 roku działalność finansowa Uniwersytetu prowadzona była w oparciu o
wpłaty członkowskie słuchaczy oraz o transze trzyletniej dotacji Biura Polityki
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Dofinansowanie zajęć merytorycznych w I i II
semestrze roku 2014 wyniosło 34.283 PLN.
Środki z dotacji pozwalają na prowadzenie w szerokim zakresie zajęć
merytorycznych.
Zajęcia merytoryczne w naszym TUTW to
•
wykłady
•
lektoraty
•
kursy komputerowe
•
zajęcia rekreacyjno – sportowe
•
zespoły zainteresowań
•
warsztaty psychologiczne
•
seminaria warszawskie i wyjazdowe
•
imprezy kulturalne
•
spotkania integracyjne
Wykłady odbywały się raz w tygodniu, w czwartki - łącznie przeprowadzono 36

wykładów o różnej tematyce dostosowanej do potrzeb słuchaczy.
Program , tematyka oraz wysoki poziom wykładów zapewniła Rada Programowa.
Lektoraty były prowadzone z jęz. angielskiego na poziomie podstawowym w 1.
grupie i w 3 grupach na poziomie wyższym.
Kursy komputerowe prowadzono i są cały czas kontynuowane przez Bibliotekę
Publiczną w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym .
W ramach zajęć rekreacyjno – usprawniających przeprowadzono :
•
zajęcia nordic-walking pod kierunkiem instruktora - uczestniczy 20 osób
zajęcia na basenie Skalar, Albatros
•
gimnastyka usprawniająca prowadzona przez instruktora
taniec zumba ,tai chi
Zespoły zainteresowań to :
Zespół Wokalny Viva Musica liczy 20 osób -opiekunem zespołu wokalnego z
ramienia TUTW jest Alicja Pilecka.
•
Zespół literacki Wena liczy 8 osób
•
Zespół malarski Paleta liczy 5 osób
•
Zespół dyskusyjny liczy 10 osób
•
Zespół brydżowy
Zespół wokalny Viva Musica prowadzony przez P. Alinę Małachowską uświetnia
swoimi występami nasze spotkania Świąteczne, okolicznościowe oraz dla
mieszkańców Dzielnicy.
Wszystkim koleżankom i kolegom z zespołu muzycznego składam serdeczne
podziękowania za twórczy wysiłek i za to, że tak pięknie śpiewają.
Zespół literacki „Wena” prowadzony przez J. Dubińskiego.
Dzięki zrzeszonym w klubie literackim „Metafora” przy Ośrodku Kultury ARSUS
poetom możemy usłyszeć ciekawe utwory poetyckie podczas wieczorków literackich.
Nasze koleżanki z zespołu malarskiego swoją twórczość prezentują na wystawach i
imprezach organizowanych w ramach działalności TUTW.
Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy twórczo rozwijają swoje
pasje i talenty w zespołach zainteresowań na naszym Uniwersytecie. JESTEŚCIE
NASZĄ CHLUBĄ I PIĘKNĄ WIZYTÓWKĄ.
W ramach imprez kulturalnych organizowane były wyjścia do teatru , na koncerty.
Zakupem tych biletów i ich rozprowadzaniem zajmowała się przez wiele lat kol.
Alina Florczak. Za tę pracę i poświęcenie SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Seminaria warszawskie.
Seminaria warszawskie w formie wycieczek do muzeów i na wystawy organizowała
przewodnik warszawski Barbara Prusakiewicz. W roku 2014 w semestrze
wiosennym i jesiennym odbyło się 29 seminariów, w których uczestniczyło łącznie
320 osób.
W roku 2014 odbyło się 10 zajęć seminaryjnych w Zamku Królewskim organizacją
tych spotkań zajmuje się kol. Barbara Banaszak.
Seminaria wyjazdowe - w roku 2014 wyjeżdżaliśmy :
•
do Poznania -

uczestniczyło 45 osób
•
do Łowicza uczestniczyło 20 osób
•
do Kamieńczyka uczestniczyło 45 osób
•
do Żelazowej Woli
- uczestniczyło 40 osób
•
do Uniejowa uczestniczyło 45 osób
Wyjazdy organizowały Alicja Pilecka i Barbara Prusakiewicz serdecznie
dziękujemy bo były to wspaniałe wycieczki ,szczególnie Alicji Pileckiej za trud
i zaangażowanie.
Warsztaty psychologiczne w postaci treningu pamięci, asertywności i radzenia
sobie ze stresem uczestniczyło w 20 spotkaniach 20-25 osób.
Spotkania integracyjne w roku 2014 zorganizowaliśmy:
•
spotkania
świąteczne - Wielkanocne i Wigilijne
•
Dzień Kobiet,
Dzień Matki, Dzień Seniora
•
inaugurację i
zakończenie roku akademickiego
•
wieczory literacko
– muzyczne
•
rocznice
niepodległościowe
W ramach działalności informacyjnej słuchaczom prezentujemy programy
wykładów, zajęć seminaryjnych, oferty wyjazdów wycieczkowych.
W roku 2014 nasi słuchacze uczestniczyli wielokrotnie w spotkaniach
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz w posiedzeniach Komisji Senioralnej. Bardzo
liczna grupa słuchaczy TUTW wzięła udział w Dniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
na Służewcu organizowanym przez posła Szczerbę.
Nasz TUTW brał udział w ogólnopolskim konkursie promującym zdrowie seniorów.
Prezentacja nasza została wyróżniona Certyfikatem Promocji Zdrowia.
Na zakończenie roku akademickiego oraz na zakończenie roku kalendarzowego
opracowujemy biuletyn, który wręczamy naszym słuchaczom.
Prezentujemy w nim nasze osobowości ,nasze dokonania ,oraz informacje .
Za redakcję biuletynu kol. Elżbiecie Chojeckiej składam serdeczne podziękowania.
W codziennej trudnej pracy Zarząd wspierali swoją pracą Alicja Pilecka, Elżbieta
Chojecka, Danuta Mróz, Elżbieta Grabarczyk.
Wszystkim ,którzy nas wspierają pracą i dobrym słowem składam
najserdeczniejsze podziękowania.
Szczególnie serdecznie dziękuję P. Janowi Zbrzeźniakowi za prowadzenie
członkowskiej bazy danych oraz obsługę informatyczną wykładów.
Dziękuję bardzo serdecznie Zarządowi za ofiarną, trudną pracę i wzajemną
wyrozumiałość.

W dalszej naszej pracy Zarządu będziemy czynić starania o rozszerzanie zajęć.
programowych tak, aby nasz program był coraz bardziej atrakcyjny.
Komisji Rewizyjnej za wskazówki do codziennej pracy ,słuchaczom za miłą
atmosferę i aktywne uczestnictwo .
Zwracam się z prośbą do wszystkich - dobrym słowem twórzmy razem
przyjacielską rodzinę TUTW.
Dziękuję za uwagę. W imieniu Zarządu – Lucyna Wasilewska – Prezes TUTW

