
                                           SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

                                                     z pracy Zarządu 

                        WAWERSKIEGO  UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU 

                          w okresie kadencji:  czerwiec 2013 – czerwiec 2015; 

 

i. METRYCZKA: 

1. Nazwa organizacji: Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

2. Forma prawna:      stowarzyszenie; 

3. Rejestracja:   KRS – 0000202244 (31 marca 2004), NIP – 952 195 80 93,  

4. Status: NGO, OPP (od 06 września 2006 ) 

5. Siedziba: Żegaoska 1a, 04 – 713 Warszawa; 

6. Członkowie: na dzieo 18. 06, 2013 – 274 osoby, na koniec kadencji ( 18. 06. 2015 ) 

318osób;   wdłg. wieku – 50+  ---- 90lat,   wdłg. płci  -- było: 87% kobiet i 13% 

mężczyzn, na koniec kadencji jest  89% kobiet i 11% mężczyzn. 

Członkostwo honorowe przyznano 3osobom: współzałożycielkom  Uniwersytetu 

paniom Ewie Perz pierwszej prezes i Danucie Lipioskiej pierwszej i wieloletniej 

skarbnik  oraz panu Stanisławowi Trzmielowi  wieloletniemu przewodniczącemu 

komisji rewizyjnej.  Zarząd udzielił 4 osobom urlopu na rok 2014/5; 

            Na rok 2014/15 nie ponowiło członkostwa 30 osób, przyjęto 70 nowych słuchaczy. 

7. Władze  WTUTW  -- w połowie kadencji , na skutek rezygnacji p. Marii Pusz z 

członkostwa w Zarządzie i p. Józefa Czarnula z Komisji Rewizyjnej odbyły się (listopad 

2014 ) wybory uzupełniające. 

Zarząd pracował w składzie:  -- prezes – Teresa Bojanowicz, wiceprezesi – Teresa 

Janota i Maria Jasioska, sekretarz – Barbara Bednarska,  skarbnik – Barbara Pazik- 

Zajer;  zastępcy członków Zarządu – Zofia Grajwoda, Alicja Machuderska i Barbara 

Wilczyoska.  

Komisja Rewizyjna w składzie:  przewodniczący – Janusz Leśniewski, zastępca – 

Stefan Kacprzak, sekretarz – Teresa Rekosz;  

Zarząd współpracował z Radą Słuchaczy – przewodnicząca – Iwona Wolfart,  

wiceprzewodnicząca -  Wanda Jabłooska. 

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny. 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

           W kooczącej się dzisiaj  kadencji Zarząd ,poza normalną organizacją roku 

akademickiego , miał do wykonania dwa ważne zadania: pozyskanie środków 

finansowych od Urzędu m.st. Warszawa i podsumowanie 10 lat pracy naszego 

Uniwersytetu. 



        Zadanie pierwsze wykonaliśmy skutecznie  -- w wyniku postępowania 

konkursowego otrzymaliśmy trzyletnią dotację w wys. 132 000 zł. tj.34 000 rocznie. 

Środki te w całości skierowane są na realizację programu. 

Ponadto składaliśmy projekty do konkursów dzielnicowych – po 2 na kulturę i sport – 

również skutecznie. 

Nasze sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji przyznanych środków 

przyjmowane były bez zastrzeżeo. 

      Drugie zadanie – X-lecie WTUTW było motywem przewodnim całego roku 

akademickiego 2013/2014. W sporządzenie bilansu zysków wspólnych i 

indywidualnych zaangażowała się większośd słuchaczy.  Zwieoczeniem naszej pracy 

były Dni Otwarte WTUTW (5,6 i 7 czerwca 2014r). 

 Zrealizowaliśmy:  ---- nasze wewnętrzne uroczyste spotkanie,  na którym dyplomami 

i tytułami honorowymi wyróżniliśmy słuchaczy z 10-letnim stażem oraz tych, którzy 

szczególnie aktywnie i twórczo włączali się w życie Uniwersytetu , 

-- sesję jubileuszową -- z wykładem prof. Piotra Błędowskiego, przewodniczącego 

Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i udziałem znakomitych gości –  

Posła RP p.Michała Szczerby, Prezydent m. st. Warszawa p. Hanny  Gronkiewicz – 

Waltz, prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW p. Krystyny Lewkowicz, 

naczelnika wydziału w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu  Miasta p. 

Roberta Kadeja, burmistrza naszej Dzielnicy p. Jolanty Koczorowskiej, radnych 

Dzielnicy, kierowników i dyrektorów klubów kultury i szkół, z którymi przez 10 lat 

współpracowałiśmy, reprezentantów warszawskich UTW.  

Sesję zakooczyła częśd artystyczna przygotowana i prowadzona przez nasze wnuki i 

zatytułowana Wnuki – Babciom i Dziatkom. 

Trzeci dzieo obchodów był otwarty dla mieszkaoców Dzielnicy. 

     Przedstawiliśmy cały nasz dorobek w formie komunikatywnej i interesującej 

wizualnie – m.in. wydawnictwo ,,10 lat WTUTW”, wystawę prac malarskich, mapy, 

zdjęcia, opracowania wyjazdów krajoznawczo-turystycznych, Kroniki WUTW, itp. 

Staraniem Zarządu patronat honorowy nad jubileuszem objęła Burmistrz naszej 

Dzielnicy p. Jolanta Koczorowska. Za jej sprawą Urząd Dzielnicy okazał nam wielką 

pomoc –finansową i organizacyjną. 

     Zadania szczególne nie zaburzyły codziennej pracy Uniwersytetu. 

Szczegółowe sprawozdanie za rok akademicki 2013/2014  zostało przedstawione 

słuchaczom i przyjęte Uchwałą walnego zebrania w czerwcu ub. roku. W niniejszym 

przedłożeniu skoncentrujemy się przede wszystkim na drugiej połowie kadencji, 

przywołując wcześniejsze dane głównie  dla pokazania kierunku i tempa rozwoju 

naszego Uniwersytetu. 

 

DZIAŁALNOŚĆ  EDUKACYJNA  ---  KSZTALCENIE USTAWICZNE  --- formy realizacji: - 

wykłady, lektoraty, zajęcia komputerowe, wycieczki edukacyjne do muzeów. 

   



WYKŁADY PLENARNE – odbywały się 1 x w tygodniu, we czwartek godz.17.00; 

Utrudnieniem w precyzyjnym zaplanowaniu wykładów na cały rok akademicki była 

kolizja między chęcią sprowadzenia do nas wybitnych osobowości i autorytetów we 

właściwych im obszarach działania a ich  możliwościami czasowymi.  

Inne utrudnienia wynikały ze zdarzeo losowych od Zarządu niezależnych. 

Mimo to zrealizowano 29 wykładów (plan -30 ) z następujących dziedzin: 

--- historia i antropologia kultury – 6 wykł. 

--- ochrona zdrowia – 5 wykł. ( kwasota organizmu ,gluten w pożywieniu, profilaktyka 

cukrzycy, depresja, leki a żywnośd). Do każdego wykładu słuchacze otrzymali 

materialy informacyjne (oprócz ;depresja), ok. 80 osob poddało się badaniom 

przesiewowym na poziom glukozy. 

--- ekologia –3wykł. ( Wisla mazowiecka i nowoczesne aranżacje przestrzeni miejskiej 

–paryskie ogrody); 

---- muzykologia --- 3 wykł. 

---- społ-polityczne w tym prawne--- 6 wykł.(prof. E.Łętowska, prof. I.Lipowicz, Prof. 

D. Hubner, prof.R. Chwedoruk), 

---- inne –( etyka, kryminologia, bezpieczeostwo mienia,) 6 wykł. 

Średnia obecnośd  ----  100 osób.  

WYKŁADY  SPECJALISTYCZNE: 

Muzeum Narodowe – 8 spotkao, wykłady monograficzne prezentujące twórców XX 

w. średnia obecnośd – 30 osób; 

Muzeum Zamek Królewski – 9 spotkao – Fundamenty Kultury europejskiej – średnio 

15 osób; 

Muzeum Historyczne – 9 spotkao – Historia Warszawy – średnio 12 osób. 

Liczba wykładów specjalistycznych – 27 tj. o 7 więcej niż w roku poprzednim. 

Frekwencja w MN na poziomie wcześniejszym, w pozostałych muzeach znacznie 

niższa. Prawdopodobna przyczyna – kolizja terminu z lektoratem i gimnastyką. 

 

Wiedzę zdobywaną w trybie wykładów poszerzały i pogłębiały  szczególnie liczne( i 

wartościowe! )w tym roku wycieczki do muzeów. I tak: nowe Muzeum Żydów 

Polskich Polin poznało 125 osób, nowe  Muzeum Pragi – 60 osób, wystawę malarstwa 

Olgi Boznaoskiej – ok.80 osób, nową Galerię Farras w Muzeum Narodowym 60  osób. 

Tuż po zakooczeniu roku obejrzymy wystawę poświęconą Pompejom( Stadion 

Narodowy) i wystawę Żyd nienamalowany w Zamku Królewskim. Inicjatorką i 

organizatorką edukacyjnych wycieczek muzealnych była kol. Maria Jasioska we 

współpracy z kol. Barbarą Wilczyoską.   

 

LEKTORATY – pracowało – 1xtyg. X 2g. -11 grup w tym 2grupy ( angielska p.Agnieszka 

Pusz-Lis i jęz. rosyjskiego –p. Lidia Holewioska) w formule wolontariatu.  6 grup uczyło 

się jęz. angielskiego (wszystkie poziomy ), 2 –jęz. hiszpaoskiego i 1 jęz. niemieckiego. 

W stosunku do roku wcześniejszego liczba grup prawie się podwoiła( było 6 ), wzrosła 



liczebnośd grupy niemieckiej, co umożliwiło zamianę formuły wolontariackiej na 

pełnoliczebną grupę odpłatną. 

Języków uczyło się łącznie 120  osób.   

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE -- Rozpoczęły rok 4 grupy, po I semestrze jedna grupa 

uległa likwidacji na skutek rezygnacji ponad połowy słuchaczy. Na koniec roku 

pracowało ok.20 osób, tj. 50% zapisanych na początku.  

Zajęcia komputerowe są najsłabszym ogniwem naszego programu edukacyjnego. Ze 

wstępnej analizy przyczyn wynika, że są one wielorakie i trudne do usunięcia. Jest to 

m.in. różny stopieo zaawansowania i bardzo różne oczekiwania słuchaczy, brak 

własnego sprzętu lub swobodnego stałego doo dostępu w domu, trudnośd samej 

materii nauki w wypadku ludzi starszych co łatwo zniechęca do wysiłku i skutkuje 

poddaniem się. Zaznaczamy, że nie jest to analiza pełna i w pełni zweryfikowana. 

Bierzemy pod uwagę koniecznośd zasadniczego zweryfikowania koncepcji realizacji 

tego zadania, szczególnie, że tegoroczne zmiany okazały się mało skuteczne. 

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE  KULTURY ---  

Przebiegała na dwóch przenikających się płaszczyznach:  -- wewnętrznej mającej na 

celu rozwój uzdolnieo i zainteresowao słuchaczy  i zewnętrznej – stymulowania 

aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w Warszawie ( kolportaż 

biletów – podziękowania dla kol. Jadwigi Blichowskiej! ), inspirowanie i realizacja 

takich zdarzeo w naszej Dzielnicy, prezentacja dorobku WTUTW na zewnątrz. 

 

DZIAŁALNOŚĆ  PROZDROWOTNA --- formy realizacji: wykłady, ( zrealizowano 5, 

omówiono w części edukacyjnej), gimnastyka, gimnastyka na basenie, nordic walking. 

wyjazdy rehab. do wód termalnych, piesze wycieczki wakacyjne. 

Gimnastyka – w wyniku zwiększonych potrzeb słuchaczy utworzono 2 dodatkowe 

grupy . Zajęcia odbywały się w 4 grupach rehabilitacyjnych i 1 ogólnousprawniającej  -

2x tyg. x 1godz. Łączna liczba uczestników – 148 osób.  

Gimnastyka na basenie – Dwiczyły 3 grupy po 15 osób każda. Z uwagi na ograniczoną 

dostępnośd słuchacze mogli korzystad z basenu rotacyjnie.   

Organizacja tych zajęd odbywała się nie bez trudności, ponieważ było to nowe 

zadanie i dla naszych koleżanek i dla kierownictwa Wawerskiego Centrum Kultury 

dysponenta pomieszczeo.  Również kierownictwo basenu wycofało się z części 

zobowiązao umowy co postawiło odpowiedzialne koleżanki wobec konieczności 

poszukiwania instruktora, aby zajęcia w ogole mogły się odbywad. Zaistniała sytuacja 

wywołała niezadowolenie słuchaczy ,wyrażane silniej niż gotowośd do współpracy. 

Nordic Walking – grupę prowadziła kol. Janina Żórawioska, Grupa miała charakter 

otwarty i każdorazowo liczyła  do 20 osób.  W okresie kadencji ,dwukrotnie w 

październiku 2013 i 2014 kol. J. Żórawioska zorganizowała Wawerski Zlot N-W, 



imprezę adresowaną do uniwersytetów Warszawy i naszych sąsiadów z poza 

Warszawy. Realizujemy tę imprezę od 6 lat.      

Wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych  --- rozpoczęły się w kadencji 2011 – 

2013 z inicjatywy i staraniem p. Marii Pusz, wieloletniej Sekretarz Zarządu WTUTW. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3 wyjazdy – w marcu i wrześniu 2014 i w 

kwietniu 2015. Planowany – wrzesieo 2015. Skorzystało z nich 137 osób, w tym ok. 20 

osób z poza UTW zgodnie z otwartą formułą tej skutecznej i atrakcyjnej formy 

utrwalania świadomości prozdrowotnej. 

Piesze wycieczki wakacyjne – odbywają się od lat z inicjatywy i wysiłkiem 

organizacyjnym p. Anny Baocerowskiej, wieloletniej wiceprezes Zarządu. W 2013r. 

zrealizowano 9 tras, srednia uczestnictwa – 13osób, w 2014 również 9 tras, od kilku 

do 30 osób uczestniczących.  Trasy obejmowały tereny w pobliżu Warszawy 

szczególnie wartościowe pod względem przyrodniczym i krajoznawczym (np. dolina 

Mieni, ujście Świdra, nadwiśle od Błot do Świdra etc. ) ale także obiekty ważne dla 

historii i kultury narodowej( np. zespół parko-pałacowy w Natolinie, warszawskie 

muzeum Marii Dąbrowskiej ,etc.)  

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA UNIWERSYTECKIEGO I 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ   ----  

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy 4 spotkania świąteczne – wigilijne i 

wielkanocne.  Z zadowoleniem notujemy wzrost uczestnictwa – w r.2014/2015 

uczestniczylo  po 160 osób w każdym spotkaniu. Koszt w całości pokryliśmy ze 

środków własnych, w tym z dochodów z 1%. Za organizację odpowiadała kol. 

wiceprezes Maria  Jasioska, kulinaria przygotowywał zespól kol. Haliny Korpalskiej. 

W okresie karnawału odbyły się Biesiady karnawałowe ( 2 ) przygotowane przez 

zespół pod kierunkiem kol. Heleny Lipioskiej. Obie biesiady były dofinansowane ze 

środków Uniwersytetu.    

Uniwersytet nasz jest trwale obecny w życiu społecznym Dzielnicy. Regularnie i z 

wkładem w organizację ,uczestniczymy w Wawerskiej Paradzie Niepodległości i w 

uroczystościach upamiętniających niemiecką zbrodnię na mieszkaocach Wawra 

27grudnia1939 r. 

W 2015 r. dwie nasze koleżanki złożyły wnioski do budżetu partycypacyjnego  -- 

wspieramy je w tym działaniu ponieważ celem jest poprawa warunków naszej pracy. 

 

 Jako społecznośd uniwersytecka uczestniczyliśmy w przedsięwzięciach 

ogólnowarszawskich – dwukrotnie w Dniu UTW na Slużewcu, w Senioraliach (  

 wystąpil nasz zespół wokalny ), licznie w II Kongresie UTW (30 marca 2015 ), w 

Wojewódzkim Przeglądzie twórczości seniorów ( IV miejsce dla naszego zespołu). 

Jesteśmy członkiem Fundacji Ogolnopolskie Porozumienie UTW. Zarząd jest aktywnie  

obecny w pracy Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW. 

 



Zarząd WTUTW serdecznie dziękuje wszystkim Słuchaczom za wspólną pracę i 

dobrze wykorzystany czas. 

 Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do tych Koleżanek i Kolegow, którzy 

poświęcili swój czas i energię dla funkcjonowania, wzbogacenia i uatrakcyjnienia 

naszego uniwersyteckiego życia. 

                    W imieniu Zarządu prezes WTUTW   Teresa Bojanowicz  


