
 

 

 

Sprawozdanie z działalności na niwie kultury i około kultury. 

 

 Słuchacze WTUTW znajdują wiele okazji, żeby zarówno tworzyć 
jak  i chłonąć oraz poszerzać swoją wiedzę w  rozmaitych gałęziach szeroko pojętej 

działalności kulturalnej.  

 

Uniwersytet ze swojej strony zapewniał możliwość uczestniczenia w warsztatach malarskich 

pod nieocenionym okiem pani Moniki Żołędziowskiej. Fakt, że działają dwie grupy, a prace 

powstające imponują coraz lepszą znajomością technik malarskich najlepiej świadczy o 

słuszności prowadzenia tego typu zajęć.  W tym roku akademickim mieliśmy okazje 

zobaczyć doroczny pokaz prac malarskich na wystawie  zorganizowanej w grudniu przy 

okazji spotkania wigilijnego  finalizując w ten sposób  projekt współfinansowany przez 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Dzielnicy Wawer.   

 

Obecnie realizujemy projekt  zatytułowany „ 100 lecie odzyskania Niepodległości w 

WTUTW” który obejmuje okres od kwietnia do połowy grudnia b.r. i  większa część działań 
będzie miała miejsce jesienią.   
 

Niestety warsztaty muzyczne nie cieszą się takim powodzeniem jak malarstwo i być może 

zakończymy działalność naszego zespołu.  Niektóre z naszych wieloletnich uczestniczek 

muszą zrezygnować ze względów zdrowotnych lub sytuacji rodzinnej. 

 

Staraliśmy się przybliżać kontakt ze sztuką poprzez wykłady muzyczne i wykłady z historii 

sztuki, o których mowa w innych częściach sprawozdania.  

 

Wracając do projektu 100 lecia Odzyskania Niepodległości planujemy dwa spotkania 

muzyczne , mające na celu przypomnienie lub poznanie pieśni, towarzyszących walce o 

niepodległość  na przestrzeni lat.  

 

Został właśnie ogłoszony konkurs literacki dla seniorów i młodzieży. Mamy nadzieję, że 

przyniesie wiele ciekawych prac.   

 

Doroczny plener malarski odbędzie się we wrześniu, a nie jak zwykle w maju, o czym 

zadecydowały uczestniczki pracowni malarskiej.  

 

Nieoceniony wkład  w życie kulturalne naszego UTW wnosi kol. Jadwiga Blachowska 

zaopatrując nas w bilety teatralne i koncertowe często po bardzo obniżonych cenach.   

 

Dane liczbowe : 

W bieżącym roku akademickim uczestniczyło w imprezach artystycznych wiele osób, 

zakupiono ( lub odebrano bezpłatne zaproszenia)  428 biletów, w tym : 

   

 Teatr –                         227  

 Spotkania poetyckie      59    

 Opera                             25 

 Filharmonia                   33 

 Uniwersytet Muzyczny 34 



    

  

 

 


