
  

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

                      z pracy  ZARZĄDU  WTUTU     w  r. akad.  2017/2018 

 

I.METRYCZKA: 

1.Nazwa organizacji:  Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

2. Forma  prawna:      stowarzyszenie, 

3.Rejestracja:  31. 03. 2004, KRS -  0000202244,  NIP – 952 195 80 93, REGON – 

015766940 

4. Status: Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ), od 06. 09. 2006, 

5. Siedziba: ul Żegańska 1A, 04 – 713 Warszawa, 

6. Członkowie  na dzień 14.06.2018 – 365 osób;  we wrześniu 2017 przyjęliśmy  

59      nowych osób, z roku 2016/2017 nie ponowiło członkostwa        osób,  

zmarli --     osób.  Wdłg płci --  kobiety  -   -   tj.     %, mężczyźni ---       tj.      %.   

Wdłg wieku – jesteśmy uniwersytetem  dwupokoleniowym, w przedziale 50+ 

do 90+. 

7. Władze WTUTW  - wybrane na kadencję 2017 – 2019 w dniu 14 czerwca 

2017: 

ZARZĄD: prezes – Teresa Bojanowicz, wiceprezesi --  Teresa Janota i Maria 

Jasińska, sekretarz – Barbara  Bednarska,  skarbnik – Barbara Pazik – Zajer; 

Zastępcy członków Zarządu:  Zofia Grajwoda, Alicja Machuderska, Elżbieta 

Madejska, Ewa Ligęza – Sieniarska, Barbara Wilczyńska; 

KOMISJA REWIZYJNA:  przewodniczący – Janusz Leśniewski, zastępca --- Stefan 

Kasprzak, członkowie: Zofia Chmielewska . 

8. RADA  SŁUCHACZY – tworzą ją wybieralni starostowie grup – przewodnicząca 

– Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska (w r. 2018) 

II.   DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

Rok akademicki 2017/2018 jest 2–gim  rokiem VII kadencji wybieralnych władz Uniwersytetu  

( patrz: skład personalny powyżej). 



  

Walne zebranie ( 14 czerwca 2017) nie dokonało korekty założeń programowych naszego 

Uniwersytetu wobec tego stały się one wraz z wnioskami szczegółowymi przedłożonymi 

przez Komisję Wniosków Walnego Zebrania podstawą do zbudowania programu na rok 

2017/2018 i z tego składamy sprawozdanie.  

EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – realizowana jest poprzez:  wykłady plenarne, 

wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe, interdyscyplinarny program  

turystyczno -  krajoznawczy. 

Wykłady plenarne – odbyły się wszystkie zaplanowane, łącznie 28. W jednym wypadku 

nastąpiła zmiana terminu).  

 Zrealizowaliśmy następujące cykle tematyczne:   muzykologiczny – wzbogacony o nowy 

wątek: W świecie opery ( 4 -- dr. Igor Pogorzelski, 4 –opera, dr A. Kurowska –Janicka, 

światowej sławy sopranistka, nauczyciel akademicki), podróżniczy ( 2,red. A. Kłossowska 

).historyczno-obywatelski – w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości 

wysłuchaliśmy 6 wykładów prof. Dr hab.Tomasza Słomki (INP UW) nt. XIX i XX- wiecznych 

koncepcji odzyskania niepodległości, procesów, które do niej doprowadziły i trudnych 

problemów II RP. I p. Barbary Sztetter nt. historii sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Medyczny i prozdrowotny – (6 wykładów zrealizowanych przez badaczy: z I B D im. 

Nenckiego PAN – prof.M. Liguz – Łęcznar, dr P. Boguszewski, z Inst. Med. Doswiad.i Klinicz. 

dr A. Wilkaniec , Inst. Geriatrii i Reumatol – dr M. Maślińska, prof. T. Targowski, Wydz.Farm. 

U Med. – prof. K. Kozłowska – Wojciechowska). Mogliśmy wynieść z nich wiedzę o 

naturalnych procesach starzenia się , etliologii chorób, których się najbardziej obawiamy, 

pożądanych  zachowaniach zdrowotnych w tym przyjmowaniu leków oraz nieuczciwych 

praktykach , na jakie jesteśmy narażani na wielkim rynku usług qasimedycznych. 

Konkretnym efektem  bloku prozdrowotnego jest współpraca z Wydziałem Farmacji. 

Zrealizowaliśmy dwa jej postanowienia: - wykład ( prof. M. Kozłowska – Wojciechowska)i 

indywidualne konsultacje dot. przyjmowania leków i suplementów. Skorzystało z nich 37 

słuchaczy. Trzecie zadanie – indywidualne sugestie i wskazania będzie zrealizowana.  

Pozostałe pojedyńcze wykłady dotyczyły stanu ruchu seniorskiego w Polsce, geologii ( 2, 

jeden w trybie seminarium ).     

 Wartością dodaną była możliwość poznania wybitnych osobowości polskiej nauki ale także 

młodych ludzi u progu naukowej kariery, pasjonujących się swoją pracą i świetnie 

zapowiadających się popularyzatorów wiedzy.  Średnia frekwencja – 95 osób.  

Wyklady sfinansowane z dotacji m. st. Warszawa z niewielkim udziałem srodków własnych 

UTW. 

Wykłady specjalistyczne – pomyślane były dla mniejszej liczby Słuchaczy zainteresowanych 

konkretnym obszarem nauki i kultury. W Muzeum Narodowym wysłuchaliśmy 8 

monograficznych wykładów poświęconych istotnym zdarzeniom artystycznym XX-wiecznej 



  

Europy. Pod koniec roku frekwencja wyraźnie spadła ( o około 50%). Być może, że formuła 

tych wykładów po 14-stu latach wyczerpała się. Oczekujemy głosu Słuchaczy w tej sprawie.  

Finansowanie – dotacja Miasta.  

W r. 2017/2018 nie zawieraliśmy całorocznej umowy z żadnym innym muzeum ( malejące 

zainteresowanie) wybierając kwalifikowane zwiedzanie wystaw czasowych (prelekcja + 

wystawa ), I tak: w Muzeum Narodowym – Paderewski ( 100lat…), Skarby Peru, w M. 

Etnograficznym – Prekolumbijski Skarb Peru, w Muzeum Pieniądza – zawartość zbiorÓw 

Lektoraty – kontynuowało pracę 7 grup j. angielskiego  ( na wszystkich poziomach trudności 

), 1 grupa j. hiszpańskiego i 1 gr. J. rosyjskiego (konwersatoryjna, nieodpłatna dla słuchaczy ). 

Grupa j. niemieckiego spadła liczebnie i przekształciła się w nieliczny zespół konwersacyjny, 

nieodpłatny dla Słuchaczy. Języków uczyło się ponad 40% wszystkich słuchaczy ( 140 osób ). 

Bardzo cieszy tak duże zainteresowanie, ponieważ nie tylko zdobywamy umiejętności 

podnoszące pewnośc siebie ale jesteśmy w ciągłym treningu umysłowym pozwalającym 

zachować sprawność intelektualną ponad wiek metrykalny. Finansowanie – dotacja Miasta i 

wpłaty uczestników zajęć. 

Warsztaty komputerowe – pracowały dwie grupy zaawansowane łącznie 18 osób. Nie udało 

się nam umieścić osób początkujących w stosownym miejskim programie .  Finansowanie –

j.w. 

Poniedziałkowe  podwieczorki –  pilotażowo wprowadziliśmy tę formę pracy w r.akadem. 

2015/16. Z założenia miała ona charakter interdyscyplinarny – edukacyjny i integracyjny. W 

kończącym się roku spotkaliśmy się 12 razy . Zdobyliśmy informacje na temat teleopieki, dwa 

spotkania poświęciliśmy analizie zgodności  różnych urzędowych orzeczeń z Konstytucją RP, 

4 razy bohaterami byli nasi słuchacze i ich pasje i zainteresowania ( Basia Pazik – Zajer, 

bioenergoterapeutka, Duszka Świerczyńska - podróżniczka, Janusz Leśniewski – pasjonat  

historii, Basia Wilczyńska – synoptyk/meteorolog. 6 spotkań poświęciliśmy nauce 

kreatywnego pisania. Frekwencja zróżnicowana od kilku do blisko 30 osob. 

 Tę formę pracy nadal traktujemy  jako jeszcze nie optymalną. Jeżeli Słuchacze wypowiedzą 

się za jej kontynuacją, będziemy dopracowywali i treści i formę.  Finansowanie – dotacja 

Miasta i grant z urzędu Wawer. 

III.DZIAŁALNOŚĆ PROZDROWOTNA – z oczywistych powodów przywiązujemy do niej dużą 

wagę. Formy realizacji: wykłady – 7 w. omówionych powyżej, gimnastyka, gimnastyka na 

basenie, nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych. 

Gimnastyka – ćwiczyło 5 grup ,2 razy w tygodniu każda. Jedna grupa adresowana do 

sprawniejszych realizowała program  zbliżony do aerobiku. Łącznie ćwiczyło ok.130 osób tj 

blisko 40% uniwersyteckiej populacji. Finansowanie:  wpłaty Słuchaczy i dotacja m, st. 

Warszawa. 



  

Gimnastyka na basenie – ćwiczyły 4 grupy łącznie 60 osób pod pieczą wykwalifikowanego 

rehabilitanta zatrudnionego przez Uniwersytet. Druga istotną częścia kosztów jest 

odpłatność za wynajem torów na basenie OSiR w Aninie. Nieco poprawiła się nasza 

wewnętrzna komunikacja, co skutkowało lepszym ,,obłożeniem” grup. Finansowanie: wpłaty 

słuchaczy i dotacja m st. Warszawa. 

Nordic walking – kilkunasto osobowa grupa ( liczebność zmienna ) spotykała się raz w 

tygodniu na kwalifikowany spacer połączony z ćwiczeniami usprawniającymi. Tradycyjny 

jesienny zlot kijkarzy został, z powodów pogodowych przeniesiony na czerwiec 2015. Ale 

chyba trzeba rozważyć powrót do poprzedniego terminu i cieszyć się kolorową jesienią 

wawerskich lasów.  W marcu , tradycyjnie , kijkarze uczestniczyli w imprezie pożegnania zimy 

organizowanej przez zaprzyjaźnioną grupę seniorow z Ursynowa na terenie parku w 

Powsinie. Kompleks działań N-W jest dla Słuchaczy nieodpłatny i finansowany z dotacji 

m.st.Warszawa oraz środków własnych Uniwersytetu. 

Turnusy rehabilitacyjne w wodach geotermalnych Podhala – tradycyjnie realizowane są 

wiosna i jesienią, uczestniczy w nich średnio 45 osób także z poza Uniwersytetu.Są bardzo 

cenioną formą rehabilitacji i relaksu,  spełniają dobrze ideę integracji środowiska wawerskich 

głównie seniorów. Pomysłodawczynią i realizatorką jest kol. Maria Pusz za co serdecznie Jej 

dziękujemy. Wyjazd jesienny był w niewielkim stopniu ale jednak wsparty finansowo 

grantem z Urzędu Dzielnicy, wyjazd wiosenny w całości sfinansowany z wpłat własnych 

uczestników. Wysoka i wielostronna wartość tych wyjazdów nakazywałaby ich kontynuację. 

Ale koszt jest dość wysoki i wzrasta  i przydałoby się znaleźć zewnętrzne źródło 

dofinansowania. 

Rajd rowerowy – wydarzenie jednodniowe i realizowane po raz pierwszy. Odbyło się 20 

maja br. Uczestnicy  ( 19 osób ) przejechali trasę od Karczewa lewa stroną Wisły do Siekierek, 

Wybór trasy nie był przypadkowy –rok 2017 jest Rokiem Wisły, włączamy się trzema 

wydarzeniami(w/w rajd, piknik na Romantycznej i plener malarski w Czerwińsku).  Rajd miał 

być rownież sprawdzianem wydolności wysiłkowej słuchaczy w związku z ewentualnym 

wprowadzeniem tej formy aktywności jako stałej. Test wypadł bardzo dobrze, kontynuacja 

zależy od Słuchaczy. Pomysłodawczynią i realizatorką była kol. Barbara Wilczyńska. 

Nieodpłatny dla uczestników, był sfinansowany z grantu z Urzędu Dzielnicy. 

IV. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY – patrz: załacznik   

V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ  --- 

 W okresie sprawozdawczym tradycyjnie spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii i Wielkanocnym 

,,jajeczku”. Również tradycyjnie na Biesiadzie Karnawałowej. Liczny udział Słuchaczy (śr.150), 

serdeczny nastrój, wspólne śpiewanie i zabawa wskazują, że zbudowaliśmy uniwersytecką 

społeczność otwartych i przyjaznych sobie ludzi. Kulinarne atrakcje przygotowywał ten sam 

od lat zespół Koleżanek i Kolegów pod wodzą Hali Korpalskiej i Inki Zielińskiej. Bardzo 



  

serdecznie dziękujemy i bądżcie nam zdrowe, bo lata pracy przed Wami. Spotkania 

świąteczne w całości finansujemy ze środków własnych Uniwersytetu. 

Biesiada karnawałowa, przed laty wymyślona i realizowana przez kol. Helenkę Lipińską ( 

dzięki!) od ubiegłego roku organizowana jest przez Radę Słuchaczy a personalnie odpowiada 

kol. Iwona Wolfart.  Zabawa znakomita, odpłatność minimalna ( 20 zł) dla organizatorek 

serdeczne podziękowania. 

Pierwszy wyjazd relaksacyjno- integracyjny nad morze do Trójmiasta odbył się w dniach 24 – 

30 maja. Uczestniczyło 30 osób. Pomysłodawczyni i organizatorka – kol. Barbara Wilczyńska( 

serdeczne podziękowania! ). Omówimy zdobyte doświadczenia pod kątem przyszłych 

realizacji. 

Na 20 czerwca br.zaplanowano piknik uniwersytecki na plazy Romantyczna. Program 

spotkania przyporządkowany jest obchodom Roku Wisły i będzie sfinansowany z dwóch 

grantów z Urzędu Dzielnicy.    

Uniwersytet nasz jest również widoczny w społecznym życiu Dzielnicy. W r,2015/2016 

uczestniczyliśmy aktywnie w tworzeniu Dzielnicowej Rady Seniorów. Została powołana w 

2016 , w składzie (10 osób) mamy pięcioro naszych członków – kol.kol. Alicję Jurczyk, 

Jadwigę Godala, Ewę Ligęza-Sieniarską, Janinę Żórawińską i Stanisława Walentę jednocześnie 

przedstawiciela Wawra w Warszawskiej Radzie Seniorów.  

W 2015/2016 zaangazowaliśmy się w realizację budżetu partycypacyjnego. Z wniosku kol. 

Elzbiety Madejskiej powstała mini sala gimnastyczna (sala 119 ) mimo zastrzeżeń bardzo 

dobrze służąca nam w tym roku. 

Bliższa była, wręcz robocza współpraca z Zarządem Dzielnicy. Burmistrz Łukasz Jeziorski był 

naszym gościem dwukrotnie ( zaproszony i z własnej inicjatywy), udzielił wyczerpujących 

informacji o bieżących sprawach i zamierzeniach na bliską przyszłość. Otrzymaliśmy również 

laptop, rzutnik i ekran,  tym cenniejsze, ,ze nasz sprzęt użytkujemy już 10 lat. Kolejny prezent 

bogate materiały na warsztaty malarskie otrzymały koleżanki malarki. 

 Uniwersytet nasz był wyraźnie widoczny w życiu społecznym Wawra. Licznie 

uczestniczyliśmy w Paradzie Niepodległości, mniej licznie (! ) w apelu w rocznicę zbrodni 

wawerskiej, ), w listopadzie mieliśmy wystawę malarstwa naszych koleżanek w hotelu Boss, 

w dniu koncertu Wawer Music Festival, którego gościem honorowym była Prezes 

Uniwersytetu, swoją obecność wykorzystując do prezentacji naszego stowarzyszenia. 

Jesteśmy aktywnie obecni w warszawskim i krajowym życiu uniwersyteckim. Jestesmy 

członkiem Komisji ds. UTW w Forum Dialogu Społecznego, członkiem Ogólnopolskiego 

Porozumienia UTW, mamy delegata w Parlamencie Seniorów (prezes WTUTW ). 

Zakończyliśmy 13 rok naszej wspólnej pracy – spokojny i intensywny.  



  

Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim Słuchaczom za całoroczna pracę z 

nadzieją, że bilans zysków znacznie przekracza straty. Szczególnie serdecznie dziękujemy 

tym z Państwa, którzy poświęcili więcej swego czasu, pomysłowości i talentu dla naszej 

wspólnej korzyści i satysfakcji.   

Życzymy zdrowych, aktywnych i atrakcyjnych wakacji ---   Zarząd WTUTW. 

Sprawozdanie przyjęto uchwałą z dn. 30 maja 2017r. 
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zapowiadających się popularyzatorów wiedzy.  Średnia frekwencja – 95 osób.  

Wyklady sfinansowane z dotacji m. st. Warszawa z niewielkim udziałem srodków własnych 

UTW. 

Wykłady specjalistyczne – pomyślane były dla mniejszej liczby Słuchaczy zainteresowanych 

konkretnym obszarem nauki i kultury. W Muzeum Narodowym wysłuchaliśmy 8 

monograficznych wykładów poświęconych istotnym zdarzeniom artystycznym XX-wiecznej 

Europy. Pod koniec roku frekwencja wyraźnie spadła ( o około 50%). Być może, że formuła 

tych wykładów po 14-stu latach wyczerpała się. Oczekujemy głosu Słuchaczy w tej sprawie.  

Finansowanie – dotacja Miasta.  

W r. 2017/2018 nie zawieraliśmy całorocznej umowy z żadnym innym muzeum ( malejące 

zainteresowanie) wybierając kwalifikowane zwiedzanie wystaw czasowych (prelekcja + 

wystawa ), I tak: w Muzeum Narodowym – Paderewski ( 100lat…), Skarby Peru, w M. 

Etnograficznym – Prekolumbijski Skarb Peru, w Muzeum Pieniądza – zawartość zbiorów. 

Duże zainteresowanie tą formą kontaktu z warszawskimi muzeami wskazuje na zasadność 

kontynuacji jej w kolejnym roku.  Finansowanie – solidarne- dotacja Miasta, Słuchacze (bilety 

wstępu), Uniwersytet – dopłata do biletów.   

Seminaria /konwersatoria – były rozwiniętą kontynuacją ,,poniedziałkowych 

podwieczorków”. Ze względów organizacyjnych zostały przeniesione na środowe 

przedpołudnia. Wykorzystaliśmy te spotkania na poszerzenie czasu wykładowego – 3 

prelekcje dr Eweliny Halmann ( zioła i przyprawy, wszystko o warzywach, tłuszcze roślinne i 

zwierzęce, dr Katarzyna Delura – (kamienie, które leczą). Na poznanie się bliżej we własnym 

gronie – kol. Janusz Leśniewski ( Polska to nie tylko klęski) i kol. Adam Grzywka (Działka na 

wiosnę). Głębszej integracji służyły środowe spotkania koleżeńskie na wniosek Słuchaczy 

organizowane przez kol. B, Wilczyńską. Finansowanie – konieczne koszty z dotacji Miasta. 

 Lektoraty – kontynuowało pracę 7 grup j. angielskiego  ( na wszystkich poziomach trudności 

), 1 grupa j. hiszpańskiego i 1 grupa j. rosyjskiego ( konwersacyjna )nieodpłatna dla Słuchaczy. 

Zrealizowano łącznie 233 dwugodzinne lekcje. Języków uczyło się prawie 40% wszystkich 

słuchaczy ( 140 osób ). Bardzo cieszy tak duże zainteresowanie, ponieważ nie tylko 

zdobywamy umiejętności podnoszące pewność siebie m.in. w czasie coraz częstszych 

wyjazdów zagranicę ale jesteśmy w ciągłym treningu umysłowym pozwalającym zachować 

sprawność intelektualną ponad wiek metrykalny. Finansowanie – dotacja Miasta i wpłaty 

uczestników zajęć. 

Warsztaty komputerowe – pracowały dwie grupy zaawansowane łącznie 18 osób. Nie udało 

się nam umieścić osób początkujących w stosownym miejskim programie .  Finansowanie –

j.w. 



  

 

III.BLOK PROZDROWOTNY – z oczywistych powodów przywiązujemy do tego dużą wagę. 

Formy realizacji: wykłady – 9 w. omówionych powyżej, gimnastyka, gimnastyka na basenie, 

nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych. 

Gimnastyka – ćwiczyło 5 grup ,2 razy w tygodniu każda. Jedna grupa adresowana do 

sprawniejszych realizowała program  zbliżony do aerobiku. W 2018 ta grupa nie pracowała z 

powodu choroby instruktora. Łącznie ćwiczyło ok.130 osób tj blisko 35% uniwersyteckiej 

populacji. Finansowanie:  wpłaty Słuchaczy i dotacja m, st. Warszawa. 

Gimnastyka na basenie – ćwiczyły 4 grupy łącznie 60 osób pod pieczą wykwalifikowanego 

rehabilitanta zatrudnionego przez Uniwersytet. Druga istotną częścia kosztów jest 

odpłatność za wynajem torów na basenie OSiR w Aninie. Nieco poprawiła się nasza 

wewnętrzna komunikacja, co skutkowało lepszym ,,obłożeniem” grup. Finansowanie: wpłaty 

słuchaczy i dotacja m st. Warszawa. 

Nordic walking – kilkunasto osobowa grupa ( liczebność zmienna ) spotykała się raz w 

tygodniu na kwalifikowany spacer połączony z ćwiczeniami usprawniającymi. Zróżnicowana 

sprawność uczestników została uwzględniona w organizacji zajęć, zróżnicowaniu długości i 

trudności trasy aby osiągnąć terapeutyczny skutek zajęć. W listopadzie zrealizowano 

tradycyjny złaz kijkarzy w lasach Aleksandrowa zakończony biesiadą w Barze przy Stajni.   W 

marcu , tradycyjnie , kijkarze uczestniczyli w imprezie pożegnania zimy organizowanej przez 

zaprzyjaźnioną grupę seniorow z Ursynowa na terenie parku w Powsinie. Kompleks działań 

N-W jest dla Słuchaczy nieodpłatny i finansowany z dotacji m.st.Warszawa oraz środków 

własnych Uniwersytetu. 

Turnusy rehabilitacyjne w wodach geotermalnych Podhala – tradycyjnie realizowane są 

wiosna i jesienią, uczestniczy w nich średnio 45 osób także z poza Uniwersytetu. Są bardzo 

cenioną formą rehabilitacji i relaksu,  spełniają dobrze ideę integracji środowiska wawerskich 

głównie seniorów. Pomysłodawczynią i realizatorką jest kol. Maria Pusz za co serdecznie Jej 

dziękujemy. Wyjazd jesienny był w niewielkim stopniu ale jednak wsparty finansowo ze 

środków własnych Uniwersytetu, wyjazd wiosenny w całości sfinansowany z wpłat własnych 

uczestników. Wysoka i wielostronna wartość tych wyjazdów nakazywałaby ich kontynuację. 

Ale koszt jest dość wysoki i wzrasta  i przydałoby się znaleźć zewnętrzne źródło 

dofinansowania. 

IV. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY – patrz: załacznik   

V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ  --- 

 W okresie sprawozdawczym tradycyjnie spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii i Wielkanocnym 

,,jajeczku”. Również tradycyjnie na Biesiadzie Karnawałowej. Liczny udział Słuchaczy (śr.150), 



  

serdeczny nastrój, wspólne śpiewanie i zabawa wskazują, że zbudowaliśmy uniwersytecką 

społeczność otwartych i przyjaznych sobie ludzi. Kulinarne atrakcje przygotowywał ten sam 

od lat zespół Koleżanek i Kolegów pod wodzą Hali Korpalskiej i Inki Zielińskiej. Bardzo 

serdecznie dziękujemy i bądżcie nam zdrowe, bo lata pracy przed Wami. Spotkania 

świąteczne w całości finansujemy ze środków własnych Uniwersytetu. 

Biesiada karnawałowa, przed laty wymyślona i realizowana przez kol. Helenkę Lipińską ( 

dzięki!) od ubiegłego roku organizowana jest przez Radę Słuchaczy a personalnie odpowiada 

kol. Iwona Wolfart.  Zabawa znakomita, odpłatność minimalna ( 20 zł) dla organizatorek 

serdeczne podziękowania. 

Na 15 czerwca br. Zaplanowano na zakończenie roku akademickiego  piknik uniwersytecki 

na plaży Romantyczna.     

Uniwersytet nasz jest również widoczny w społecznym życiu Dzielnicy. W kwietniu 2017 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie podjęcia starań na rzecz uhonorowania Nauczycieli TON – 

u  poprzez  nazwanie ich imieniem wskazanej przestrzeni wspólnej w osiedlu Falenica. 

Pomysl zyskał gorącą aprobatę nie tylko naszej społeczności. Otrzymaliśmy pisemne poparcie 

ze  szkół, rad osiedli, przedsiębiorstw i organizacji łącznie z deklaracją 

rzeczowego/finansowego wsparcia realizacji projektu. Nasi Słuchacze i znajomi zebrali 

dwieściekilkadziesiąt podpisów poparcia. Wniosek do właściwego biura Urzędu miasta wraz 

z licznymi ,obowiązkowymi załącznikami złożył Zarząd.   

Planujemy uroczystość finalną na Dzień Nauczyciela (październik 2018) jednocześnie 

włączając się w finał obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 

To najważniejsze wydarzenie, odzyskanie własnego Państwa potraktowaliśmy jako  czas na 

zdobycie rzetelnej wiedzy i lepsze zrozumienie procesów rządzących istnieniem i życiem 

państw i narodów. Pragniemy również wywołać refleksję nad czasem przeszłym, 

wykorzystanymi i straconymi szansami i spożytkowaniem tej wiedzy dla przyszłości. Z tego 

powodu ogłosiliśmy konkurs dla seniorów ,, Mysli i refleksje Człowieka Dojrzałego” dla 

młodzieży ,,U progu dorosłego życia – pragnienia i nadzieje”. Finał konkursu – listopad 2018.   

 Uniwersytet nasz jest wyraźnie widoczny w życiu społecznym Wawra. W Radzie Seniorów 

pracuje 5 koleżanek, 1 w zespole ds. budżetu partycypacyjnego , 2 – w zespole ds. 

ekologicznego rozwoju Warszawy, 1 kolega jest Wawerskim delegatem do Warszawskiej 

Rady Seniorów. 

  Licznie uczestniczyliśmy w Paradzie Niepodległości, mniej licznie (! ) w apelu w rocznicę 

zbrodni wawerskiej.  

Jesteśmy aktywnie obecni w warszawskim i krajowym życiu uniwersyteckim. Jestesmy 

członkiem Komisji ds. UTW w Forum Dialogu Społecznego, członkiem Ogólnopolskiego 

Porozumienia UTW, mamy delegata w Parlamencie Seniorów (prezes WTUTW ). 



  

Zakończyliśmy 14 rok naszej wspólnej pracy – spokojny i intensywny.  

Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim Słuchaczom za całoroczna pracę z 

nadzieją, że bilans zysków znacznie przekracza straty. Szczególnie serdecznie dziękujemy 

tym z Państwa, którzy poświęcili więcej swego czasu, pomysłowości i talentu dla naszej 

wspólnej korzyści i satysfakcji.   

Życzymy zdrowych, aktywnych i atrakcyjnych wakacji ---   Zarząd WTUTW. 

Sprawozdanie przyjęto uchwałą Zarządu z dn. 22 maja 2018r. 

 

 


