Warszawa 16.04.2018

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE NA WZ 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy, słuchacze Tow. Uniwersytetu Trzeciego
Wieku im. Prezydenta St. Wojciechowskiego.
Zgodnie z § 15 statutu naszego stowarzyszenia zwołane zostało Walne Zebranie
Sprawozdawcze na dzień 26.04.2018.
Jest to drugi rok działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na 3-letnią
kadencję w dn. 02.06.2016. Przez ten czas Zarząd i Komisja Rewizyjna
pracowały w składzie:
Lucyna Wasilewska

- Prezes

Andrzej Blus

- Wiceprezes i Sekretarz

Emilia Korzeniewska

- Skarbnik

Maria Kasperska

- Członek

Mirosława Fedyna
- Członek – złożyła rezygnację,
dokooptowano kol. Barbarę Ordziejewską
Wacław Górski

- Członek

Alicja Pilecka

- Członek

Komisja Rewizyjna w 3 osobowym składzie:
Mirosław Materski

- Przewodniczący

Marta Pisarek

- Członek

Zdzisław Wasilczuk

- Członek

Nasza działalność finansowa i merytoryczna oparta była na wpłatach słuchaczy,
oraz uzyskanej przez Zarząd dotacji z Urzędu m. st. Warszawy.
Po prawidłowym rozliczeniu poprzedniej dotacji i dobrze ocenionego projektu
przez Komisję Konkursową udało nam się uzyskać nową dotację na lata 2016 –
2019. Z dotacji finansowane są w całości wykłady, dofinansowane lektoraty,
zespoły zainteresowań, zajęcia rekreacyjne, wydanie biuletynu, spotkania
integracyjne, koszty administracyjne.
Otrzymana dotacja pozwala nam na prowadzenie szerokiej oferty
programowej. Dotacja jest przyznawana w transzach na kolejny rok po

prawidłowym rozliczeniu wydatków i zrealizowaniu programu.
Obecnie została rozliczona druga transza za okres październik – grudzień 2017 i
otrzymaliśmy już nową na 2018 rok w wysokości 33 342 PLN.
W roku 2017 przyjęliśmy w nasze szeregi 43 nowych słuchaczy i stan na koniec
roku wynosił 439 członków.
Zajęcia dla naszych słuchaczy prowadzone są w systemie semestralnym w
okresie od października do grudnia i od stycznia do połowy czerwca.
Zajęcia prowadzone w różnych formach:
- wykłady, co tydzień w Ośrodku Kultury ARSUS
- lektoraty – 4 grupy
- kursy komputerowe
- zajęcia rekreacyjno – sportowe
- warsztaty psychologiczne
- seminaria wyjazdowe
- spotkania integracyjne
- zajęcia w Zamku Królewskim i spacerki warszawskie
- imprezy kulturalne
- zespoły zainteresowań.
- Wykłady prowadzone są w Sali kinowej Ośrodka Kultury ARSUS. Tematyka i
dobór terminów zatwierdzane są przez Radę Programową a programy
wykładów i zajęć dodatkowych są nie tylko zamieszczane na naszej stronie
internetowej ale również w postaci wydruku rozdawane słuchaczom.
- Lektoraty prowadzone są w 4 grupach j. angielskiego na poziomie
podstawowym, średniozaawansowanym i rozszerzonym.
- Zajęcia komputerowe prowadzone w ramach współpracy przez Bibliotekę
Publiczną w grupach po 10 zajęć. Biblioteka Publiczna prowadzi również naszą
stronę internetową. Obecnie po reorganizacji Biblioteki mamy czasem kłopot z
terminowym zamieszczaniem naszych materiałów na naszej zakładce.
- Zajęcia rekreacyjno –sportowe prowadzone co tydzień w szerokim zakresie:
gimnastyka usprawniająca 2 razy w tygodniu dla 3 grup, tai -chi, nordic
walking, zajęcia na basenie SKALAR i ALBATROS.

- Warsztaty psychologiczne prowadzone w 2 grupach po 15 osób.
- Seminaria wyjazdowe - w m-cu wrześniu zorganizowano wyjazd do
Kopenhagi i Świnoujścia, do Kamieńczyka na grzybobranie, do Łodzi, Lublina,
Sandomierza, na Mazury z programem poetyckim.
- Spacerki warszawskie z przewodnikiem – zwiedzano zabytki warszawskie –
Powązki, Cmentarz wolski, warszawska Praga. Zajęcia w Zamku Królewskim –
raz w miesiącu – wykład ze zwiedzaniem – łącznie było 20 spotkań.
- Spotkania integracyjne: rozpoczęcie roku akademickiego, spotkania
świąteczne, wieczór literacko – muzyczny, Dzień Seniora, Wieczór Andrzejkowy,
łącznie odbyło się 14 spotkań.
- Imprezy kulturalne – zamawiane są ulgowe bilety do teatru i na koncerty.
Zakupiono łącznie ok. 800 biletów.
- Zespoły zainteresowań – chór VIVA MUSICA liczy 23 osób. Swoimi występami
uświetnia nasze spotkania okolicznościowe a soliści i koncerty cieszą się dużym
uznaniem naszych słuchaczy. Nasz Chór to nasza chluba. Odnosił sukcesy w
konkursie „ Kocham Cię Ojczyzno” a nasi soliści: Zuzanna Skalska, Ela Chojecka,
Tadeusz Drągowski indywidualnie odnosili sukcesy i zdobywali nagrody.
- Zespół literacki prowadzony przez Klub Literacki „Metafora” przy Ośrodku
Kultury ARSUS - corocznie nasi poeci prezentują swoje utwory w tomikach
poezji wydawanych przez Klub Literacki oraz prezentują swoje utwory w
biuletynach UTW i wieczorach literackich.
- Zespół malarski - swoje prace prezentuje na wystawach i w biuletynach.
W roku 2016 uczestniczyliśmy w posiedzeniu inaugurującym II kadencję
Parlamentu Seniorów i na bieżąco śledzimy jego prace. Uczestniczyliśmy w
spotkaniach UTW w Sejmie i Senacie, w obchodach Dni Seniora a także w wielu
konferencjach naukowych.
Corocznie wprowadzamy do programu nowe zajęcia, seminaria ze zwiedzaniem
w Zamku Królewskim. Dodatkowe wykłady na tematy prawne, bankowe, nowe
zajęcia rekreacyjne, zumba, zajęcia taneczne.
Co tydzień informujemy naszych słuchaczy o nowych wydarzeniach, imprezach
kulturalnych w stolicy i ważnych spotkaniach.
Posiedzenia Zarządu odbywały się co tydzień, na których omawiano sprawy
bieżące, przyjęcia nowych członków i problemy naszej działalności statutowej.
Program wykładów i zajęć dodatkowych na bieżąco otrzymywali wszyscy
słuchacze. Zamieszczany był równocześnie na stronie internetowe Biblioteki.

O naszym programie i wycieczkach informowaliśmy również w naszym
biuletynie, który jest wydawany na zakończenie roku akademickiego w m-cu
czerwcu i w m-cu grudniu.
Za pracę w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej chciałabym podziękować
koleżankom i kolegom oraz tym, którzy nas wspierali, koleżankom które na
zajęciach podjęły się zbierania wpłat od słuchaczy. Nie sposób wszystkich
wymienić ale dziękuję wszystkim za dobre słowa i uznanie słuchaczy.
Jednocześnie składam podziękowanie na ręce prof. Janusza Komendera całej
Radzie Programowej , dyrektorowi Biblioteki Publicznej – Piotrowi
Jankowskiemu, dyrektorowi Ośrodka Kultury ARSUS Bogdanowi
Łopuszyńskiemu i władzom Dzielnicy Ursus z Burmistrz Urszulą Kierzkowską.
Dziękuję wszystkim słuchaczom za miłą i życzliwą atmosferę .
TWÓRZMY DALEJ WIELKĄ SENIORSKO – UNIWERSYTECKĄ RODZINĘ.

Lucyna Wasilewska - Prezes

