
                                                Drogie Koleżanki i Koledzy 

Mijający rok akademicki 2019/2020 nie zakończy się Walnym Zebraniem z 

powodu braku możliwości przeprowadzenia tegoż przy zachowaniu rygorów 

sanitarnych. Sprawozdanie merytoryczne  jest umieszczone na naszej stronie 

internetowej. Sprawozdanie finansowe jest wysłane elektronicznie do Krajowej 

Administracji Skarbowej (KAS), a uchwała o jego przyjęciu przez Walne 

Zgromadzenie musi być dołączona do końca września. Dlatego Walne 

Zgromadzenie WTUTW musi się odbyć we wrześniu. Dokładny termin trudno dziś 

ustalić, więc bardzo prosimy wchodźcie na stronę. Prawdopodobnie wcześniej będą 

zapisy na następny rok akademicki. Wtedy informacja o zebraniu dotrze do 

każdego. 

     Zarząd 23.06 2020 podjął uchwałę o przyjęciu na zastępcę członka Zarządu 

Doroty Pietrek. Jej chęć do pracy, solidność i wiedza bardzo nam się przyda. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

     Letni semestr miał być bardzo atrakcyjny nie tylko pod względem edukacji, ale i 

integracji - nie wyszło. Wykłady, które dostarczały nam nie tylko wiedzę, ale 

możliwość spotkań, wymiany informacji odbywały się online. Bardzo brakowało 

nam tych spotkań.  

     Rok akademicki 2019/2020 był bardzo trudny dla Zarządu ze względu na 

epidemię. Zrobiliśmy wszystko co można było zrobić, aby nasz Uniwersytet 

działał. Mamy też plany wakacyjne. Zamierzamy zorganizować kilka krótkich  

wypadów w  okolicach  Warszawy, kilkugodzinnych  edukacyjno - rekreacyjnych 

np. Celestynów, Powsin-Konstancin. Prosimy o pomysły. Chodzi nam o to, aby 

jazda autokarem nie trwała dłużej  niż 1 godz. w jedną stronę, a w programie był 

gril  lub inny posiłek i dużo czasu na świeżym powietrzu. Opłaty słuchaczy będą 

symboliczne, więc prosimy zaglądajcie na stronę, aby ich nie przegapić. 

      Zarząd jest dumny z zakończenia dużego przedsięwzięcia jakim był remont 

naszych pomieszczeń i zakup nowych, wygodnych i estetycznych mebli z grantu, 

jaki dostaliśmy na doposażenie. Na apel o pomoc w przygotowaniu pomieszczeń do 

remontu zgłosiła się liczna grupa słuchaczy. Pomieszczenia trzeba było 

przygotować do malowania nie tylko ścian, ale i podłóg. Spora grupa pań 

przeglądała zawartość szaf i usuwała zbędne rzeczy, myła i czyściła szafki 

pozostawiane do dalszego użytku. Nieoceniona była pomoc panów przy 

wynoszeniu starych mebli oraz wnoszeniu i montażu nowych szafek. 

SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY. 

 Specjalne podziękowania należą się naszemu koledze Wojtkowi Madejskiemu, 

który wdrożył „ZOOM” - program do spotkań online. W tym programie mogliśmy 

prowadzić zebrania Zarządu i organizować dalszą pracę Uniwersytetu. Słuchacze 

mogli słuchać wykładów, zwiedzać muzea (Zachęta, Polin), być na wirtualnym 

spacerze w Łazienkach, uczyć się języków i ćwiczyć online. Wykazał się przy tym 

dużą cierpliwością i zrozumieniem dla braków w naszej wiedzy „komputerowej”. 



Wierną pomocnicą Wojtka była Ela Madejska. 

      Czas pandemii przy wszystkich minusach miał też swoje plusy. Zmusił nas do 

wykorzystywania nieznanych nam dotychczas lub mało używanych aplikacji 

komputerowych jak ZOOM czy SKYPE. To tam mogliśmy się spotykać. Dla 

chętnych nie był to czas zmarnowany. Mogliśmy też wszyscy korzystać z 

wykładów komputerowych prowadzonych przez Dawida Szumickiego. 

 

     Mamy nadzieję że w nowym roku akademickim 2020 /2021 będziemy mogli w 

pełni korzystać z aktywności naszego Uniwersytetu. Myślimy, że wszyscy tęsknimy 

za powrotem osobistych spotkań i zajęć w „realu”. Zapraszamy również  w okresie 

wakacji na korzystanie ze spotkań nordic-walking,  które odbywają się w każdy 

piątek o godz. 9 tej. Zbiórka w Międzylesiu przy pętli 125.  Zawsze zbierze się grupa 

koleżanek i kolegów. 

       Zarząd WTUTW życzy Wszystkim słuchaczom zdrowych i udanych wakacji. 

Mamy nadzieję że w nowym Roku akademickim będziemy nadal spotykać się w 

realu a nie tylko online. 

                                                                     Zarząd WTUTW 


