Sprawozdanie
z działalności Warmińsko-Mazurskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Olsztynie za 2017 rok
Zgodnie ze Statutem Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Olsztynie paragraf 26 i 27 Zarząd ma obowiązek zwołać Walne
Zebranie i zobowiązany jest złożyć sprawozdanie ze swojej działalności.
Rok 2017 rozpoczęliśmy w składzie jaki został wybrany na Walnym
Zebraniu w dniu 20 listopada 2013 roku.
- Prezes W-M UTW w Olsztynie – Danuta Krzywosz
- Vice Prezesi – Eugenia Barcz
- Vice Prezes –Danuta Jamiołkowska
- Vice Prezes Barbara Nikołajuk-Liberna
- Sekretarz - Zofia Krywczuk
- Skarbnik – Lidia Falkus
Członkowie Zarządu: Teresa Andruszkiewicz, Halina Bumbul, Lucyna
Kaźmierczak, Zofia Rakowska, Bożenna Saniewska, Elżbieta Wodzińska, Alicja
Wołodkiewicz.
Dnia 9 listopada 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo
Wyborcze, na którym słuchacze dokonali wyboru nowych władz.
Prezesem została ponownie pani Danuta Krzywosz. Na pierwszym posiedzeniu
w dniu 20 listopada2017r. ukonstytuowały się władze. Wybrano Prezydium
Zarządu w skład którego weszły następujące osoby
- Prezes W-M UTW w Olsztynie – Danuta Krzywosz
- Vice Prezesi – Eugenia Barcz
- Vice Prezes –Danuta Jamiołkowska
- Vice Prezes Barbara Nikołajuk-Liberna
- Sekretarz - Elżbieta Wodzińska
- Skarbnik – Lidia Falkus

Członkami Zarządu zostały osoby: Jerzy Czerepowicki, Krystyna Jurewicz,
Krzysztof Krauze, Lucyna Kaźmierczak, Barbara Pieczkin, Zofia Rakowska,
Alicja Wołodkiewicz.
Kilka dni po ukonstytuowaniu się Zarządu i przydzieleniu zakresów czynności
do Pani Prezes wpłynęło pismo pani Krystyny Jurewicz w którym zrezygnowała
z członka zarządu W-M UTW. Pomimo prób nakłonienia pani Krystyny
Jurewicz do zmiany zdania, nie wycofała swojej rezygnacji. Wobec takiej
sytuacji na wakujące miejsce w Zarządzie na następnym posiedzeniu pani
Prezes po konsultacji z Prezydium, zaproponowała na członka Zarządu panią
Wandę Wawer. Niestety po miesiącu pani Wanda Wawer, złożyła pismo
rezygnując z członka zarządu jako powód rezygnacji podała chorobę matki.
Sekretarz Zarządu pani Elżbieta Wodzińska zgłosiła zmiany do Sądu,
zmiany zostały zarejestrowane w KRS.
Zarząd tradycyjnie spotykał się na posiedzeniach raz w miesiącu w drugi
poniedziałek miesiąca. Prezydium Zarządu zbierało się kiedy wymagała tego
potrzeba. Prezydium Zarządu omawiało bieżące sprawy i przygotowywało
materiały na zebrania zarządu.
Zarząd w 2017 roku zbierał się dziesięć razy, w trakcie posiedzeń podjęto
20 uchwał. Uchwały dotyczyły ważnych spraw dla działalności Uniwersytetu i
słuchaczy, min było to:
- rozpatrzenie podań słuchaczy o zwolnienie z opłat za semestr,
- skreślenie z listy 240 słuchaczy z powodu nie opłacenia dwóch semestrów,
- podjęcie decyzji o zakupie komputera w kwocie do 3000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów majowego ogniska,
- zgoda na zakup strojów dla Chóru „Pasjonata”,
- przedłużenie licencji antywirusowej na okres 3 lat w kwocie 720,00 zł,
- pokrycie kosztu naprawy kserokopiarki w kwocie 400,00 zł
- pokrycie kosztów uczestnictwa zaproszonych siedmiu gości na Wigilii.
- dofinansowania kosztów wyjazdu Zespołu „BHAWO” na przegląd do Elbląga.

Podstawowym przedmiotem działalności naszego stowarzyszenia jest
edukacja prowadzona poprzez:
- wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki,
- lektoraty języków obcych,
- sekcje zainteresowań – zgodnie z potrzebami i celami UTW
- wycieczki turystyczno – krajoznawcze.
Wykłady prowadzone są w większości przez nauczycieli akademickich z:
- Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie,
- Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im prof. Tadeusza Kotarbińskiego
w Olsztynie,
- Olsztyńskiej Wyższej Szkoły im dr Józefa Rusieckiego w Olsztynie.
Program zajęć każdego semestru zatwierdzany jest przez Radę
Programową UTW w Olsztynie. W skład Rady Programowej wchodzą,
nauczyciele akademiccy pracujący w szkołach wyższych w Olsztyna oraz
specjaliści z różnych dziedzin i instytucji Olsztyna, a także kilku członków
zarządu. Koleżanka

Eugenia Barcz współpracuje z członkami Rady

Programowej i przewodniczy sekcji dydaktycznej, która w każdym semestrze
opracowuje plan wykładów. W komisji dydaktycznej pracuje obecnie z kol.
Eugenią Barcz, kol Jerzy Czerepowicki,

kol. Aleksandra Kuczyńska i kol.

Feliks Muraszko.
Dzięki uprzejmości J.M. Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
w Olsztynie prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego wykłady prowadzone były na
Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie w Auli im. Mariana
Gotowca.
W 2017 roku odbyło się 47 wykładów średnia frekwencja słuchaczy na
wykładzie wynosiła: w pierwszym semestrze 131 osób natomiast w drugim 88
osób.
Wykłady obejmowały następujące obszary zainteresowań słuchaczy:
- człowiek i medycyna - 18 wykładów;

- prawo, polityka i historia – 10 wykładów;
- prawoznawstwo – 13 wykładów;
- kultura i sztuka – 3 wykłady;
- filozofia – 3 wykłady
W planie wykładów

umieszczono następujące spotkania Zarządu ze

słuchaczami:
- 29 marcu 2017 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze, w Sali im
Mariana Gotowca w Kortowie,
- „Majówka” tradycyjnie w stadninie koni w Kortowie,
- w czerwcu uroczystość zakończenia roku akademickiego 2016/2017, w Sali im
Mariana Gotowca w Kortowie, w części artystycznej wystąpił solista tenor
Damian Romuald Borkowski.
- w październiku uroczysta Inauguracja roku akademickiego, w Urzędzie
Wojewódzkim,
- 9 listopada 2017 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Urzędzie
Wojewódzkim,
- w grudniu 2017 roku tradycyjna „Wigilia”, w Restauracji „Zakątki Europy”
przy ul Żołnierskiej.
W 2017 roku prowadzone były grupy językowe, uczestniczyło w nich od
7 do 15 osób. Ogółem brało udział w tych zajęciach około 200 osób. Zajęcia
odbywały się w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w
Olsztynie przy ul Żołnierskiej. Słuchacze uczyli się:
- w ośmiu grupach języka angielskiego – lektorem była pani Angelika Stadnyk,
- w sześciu grupach – lektorem była pani Agnieszka Kuleta,
- w jednej grupie języka angielskiego – lektorem była pani Karina Nizik,
- w dwóch grupach języka włoskiego – lektorem była pani Hanna Dziubińska,
- w dwóch grupach języka niemieckiego - lektorem była pani Aleksandra
Sarnowska
- w grupie języka rosyjskiego – lektorem była pani Karolina Święcko,

Języka francuskiego uczy się około 30 słuchaczy – lektorem była pani
Barbara Dolecka – zajęcia prowadzone są w Centrum Polsko-Francuskim.
Słuchacze nasi w 2017 roku uczestniczyli w zajęciach nauki obsługi
komputera: - trzy grupy zajęcia odbywały na Wydziale Matematyki
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie - zajęcia prowadził pan
Krzysztof Śmiarowski – uczestniczyło w zajęciach około 60 osób.
Koleżanka Lucyna Kaźmierczak w 2017 roku organizowała zajęcia dla
słuchaczy na basenie „Aquasfera” i na basenie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
im J. Rusieckiego w Olsztynie.
Na zajęcia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej uczęszczało dwa razy w tygodniu
około 50 osób. Również dwa razy w tygodnia 140 osób korzystało z pływalni
„Aquasfera”. Przez godzinę

instruktor prowadził ćwiczenia aqua aerobiku,

natomiast druga godzina przeznaczona była na relaks w wodzie.
Na „Aquasferze” 19 listopada 2017 roku zorganizowano „III Aqua
Aktywny Senior” odbyły się: pokaz mody, występy zespołów wokalnoinstrumentalnych, tanecznych i teatralnych, profilaktyka prozdrowotna, zajęcia
„zdrowy kręgosłup”, pierwsza pomoc, Aqua animacja, wystawa rękodzieła i
fotografii. W imprezie udział wziął nasz chór „Pasjonata” i zespół artystyczny
„BHAWO”, osobą odpowiedzialną z ramienia naszego Uniwersytetu była
koleżanka Lucyna Kaźmierczak.
Uniwersytet nasz otrzymał podziękowania z Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Olsztynie za udział w tej imprezie.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul Głowackiego
zorganizował w swoich pomieszczenia zajęcia jogi – ćwiczy ponad dwudziestu
naszych słuchaczy w dwóch grupach, zajęcia odbywają się dwa razy w
tygodniu, a prowadzi je pani Joanna Podolak.
W dniach 1-3 czerwca 2017 roku

odbyła się „III Seniorada

Uniwersytetów Warmii i Mazur”. Organizatorem w 2017 roku był Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Ełku. Reprezentowali nas na „Senioradzie” słuchacze:

Mikołaj Baczyński, Bronisław Furgat, Jan Graczyk, Krystyna Jurewicz, Lucyna
Kaźmierczak, Irena Kózka, Hanna Przybysz, Barbara Pieczkin, Elżbieta
Wodzińska,
Złote medale zdobyły kobiety i mężczyźni w konkurencji pływackiej na
dystansie 25 i 50 metrów, srebrne w bowlingu - kręgle – indywidualnie i
drużynowo, oraz trzecie miejsce w konkursie wiedzy o Ełku, Warmii i
Mazurach. Pierwszy kontakt z kręglami w Ełku tak się spodobał, że od kilku
miesięcy grupa słuchaczy spotyka się raz w tygodniu i przez godzinę bawi się
rzucając kulą.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie wspólnie z Radą Olsztyńskich
Seniorów, naszym Uniwersytetem i Akademiami Trzeciego Wieku w Olsztynie
w ramach projektu „Aktywny Senior” zaproponował seniorom spotkania ze
zdrowiem czyli wykłady o zdrowiu i comiesięczne spacery. Obie propozycje
cieszą się popularnością w spacerach uczestniczy średnio około 80 seniorów.
Koleżanka Alicja Wołodkiewicz w 2017 roku organizowała wyjazdy na
spektakle do teatrów i oper. Wszystkie zaproponowane spektakle cieszyły się
powodzeniem:
- w styczniu spektakl „Pierwsza Randka” - Teatr Komedia Warszawa;
- w marcu „Ożenek” - Teatr VI Piętro Warszawa,
- w maju „Szabasowa dziewczyna” – Teatr Żydowski Warszawa,
- ponownie w maju „Wieczór włoski” – Teatr Buffo Warszawa,
- w czerwcu „Koncert na zakończenie sezonu” w Teatrze Muzycznym w Gdyni,
- w listopadzie udział w spektaklu „Jezioro Łabędzie” w Operze Narodowej w
Warszawie.
Alicja Wołodkiewicz organizuje też

naszym słuchaczom zabawy w

restauracji „Zakątki Europy”. W balach „Andrzejkowym”, „Karnawałowym”,
czy z okazji Świętego Walentego, uczestniczy każdorazowo prawie 100 osób. W
2017 roku słuchacze nasi bawili się na ośmiu zabawach wszystkie odbyły się w

„Zakątkach Europy”. W styczniu 2017 roku odbył się kulig w Ośrodku „U
Kojrysa”.
Koleżanka Barbara Pieczkin corocznie organizuje wyjazdy do ośrodka
„Zdrowotel Łeba” w Łebie. W 2017ponownie prawie 100 słuchaczy naszego
uniwersytetu odpoczywało w tym ośrodku. W zeszłym roku był to już dziesiąty
wyjazd grupy do Łeby. Nasi słuchacze mówią że Łeba to magiczne miejsce, a
Załoga „Zdrowotelu” kiedy przyjeżdżamy wita nas jak członków rodziny.
Koleżanka Zofia Rakowska co roku organizuje słuchaczom naszego
uniwersytetu dalsze wyjazdy w 2017 roku były to wycieczki:
- w lutym do Emiratów Arabskich wybrało się 88 osób,
- w kwietniu - do Rumunii pojechało 39 osób
- w maju – Londyn zwiedzało 35 osób,
- w czerwcu Chorwację, Bośnię, Hercegowinę, Albanię i Czarnogórę –
zwiedzało 46 osób,
- w październiku – do Hiszpanii i Portugalii wybrało się 96 osób.
Klub Krajoznawców PTTK przy UTW – w roku 2017 obchodził 20 lecie
istnienia. Organizatorzy włożyli bardzo dużo pracy, aby przedstawić 20 lat
działalności koła, przygotowano pokaz multimedialny, zaprezentowano dużo
zdjęć. Uhonorowano członków i wspominano tych którzy niestety odeszli z
naszych szeregów.

Jubileusz 20 Lecia w lokalu EraNowa w Olsztynie

prowadziła z wielką kulturą, Prezes koła pani Barbara Borawska.
Na co dzień członkowie koła spotykają się raz w miesiącu, podczas
spotkań prezentowane są min. filmy krajoznawcze. Organizowane są: Rajdy
Trzech Króli, Rajd na Dzień Kobiet, Bal Przebierańców, Wigilia w Jakubowie,
Sylwester w Jakubowie, wyjazdy na Niedziele Palmową, Ogólnopolski Marsz
Nordic Walking. Organizowane są również wycieczki zarówno po Polsce jak i
za granicę. Koło współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Lasu „Las
Kudybski” organizując min. Dzień Drzewa i Święto Niezapominajki.

Organizowane są wycieczki rowerowe w okolice Olsztyna, Natomiast dwa razy
w tygodniu członkowie koła odbywają piesze wycieczki po Lesie Miejskim liderem grupy jest niezmordowany pan Stanisław Rusowicz.
Koło Miłośników Astronomii istniejące od 2008 roku, działa pod
patronatem Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w
Olsztynie. Liderem koła jest kol. Aleksandra Kuczyńska, koło skupia około 25
członków, spotykają się co dwa tygodnie w czwartki poznając tajniki
astronomii.
Grupa Teatralna „BHAWO” – prowadzona przez panią Martę Guściorę
prezentuje się słuchaczom naszego Uniwersytetu na różnego rodzaju
uroczystościach i uczestniczy w przeglądach.
Chór „Pasjonata” pod batutą pani Anny Bułakowskiej, prezentuje się na
uroczystościach naszego Uniwersytetu i uczestniczy w różnego rodzaju
przeglądach i konkursach i tak:
- w styczniu w galerii im Hieronima Skurpskiego Pasjonata Kolędowała na
Okopowej,
- w maju chór brał udział w XV Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów
Śpiewaczych „Kurlantka”,
- 12 maja w Galerii Sztuki Synagoga Chór wystąpił na zaproszenie Wójta
Barczewa,
- w lipcu uczestniczył w Festiwalu Chórów „Wydminy 2017”,
- w grudniu uczestniczył w Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Chórów i
Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku „Hej
Kolęda”
Członkowie naszego stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w 2017 roku
w różnego rodzaju imprezach kulturalnych.
Byliśmy widzami spektakli teatralnych w Teatrze im Stefana Jaracza w
Olsztynie. Do listopada 2017 roku z teatrem im Stefana Jaracza współpracowała

z ramienia Zarządu koleżanka Bożenna Saniewska, obecnie zadanie to w
zakresie czynności otrzymała koleżanka Barbara Pieczkin.
Korzystaliśmy również z repertuaru kin w Olsztynie, dzięki koleżance
Aleksandrze Kuczyńskiej byliśmy na bieżąco z premierami filmowymi.
Zarząd bardzo dziękuje pani Aleksandrze Kuczyńskiej za pomoc przy
obsłudze wykładów. To pani Aleksandra dba o wiązanki kwiatowe, jakimi
dziękujemy za wygłoszone wykłady wykładowcom.
Współpraca naszego Uniwersytetu z Warmińsko-Mazurską Filharmonią
datuje się od wielu lat. Słuchacze nasi mają możliwość nabywania biletów po
promocyjnych cenach. Od lat zaproszeniami i biletami zajmuje się koleżanka
Halina Kujawska. Zgromadziła wokół siebie wielu melomanów, którzy na
bieżąco

uczestniczą w

wydarzeniach

muzycznych

organizowanych

w

Filharmonii.
W roku 2017 malujący słuchacze Uniwersytetu prezentowali swoje prace
między innymi w Galerii im Hieronima Skurpskiego mieszczącej się na ul
Okopowej, wernisaż grupy „To My” zorganizowano w Galerii Zamkowej.
W grudniu 2017 roku członkinie sekcja artystycznej której przewodzi
Krystyna Jurewicz – uczestniczyły w akcji „Szalik dla seniora” jako
Mikołajkowy

prezent

–

dla

podopiecznych

CARITAS

Archidiecezji

Warmińskiej. Przekazały ręcznie wydziergane szaliki, czapki dla potrzebujących
i kominy dla dzieci.
Akcja ta została zauważona przez Telewizję Olsztyn, i w lokalnym paśmie
poinformowano o tym mieszkańców Olsztyna, informacja ta pokazana została w
Teleekspresie i to obejrzało dużo więcej osób.
Prezydent Olsztyna w 2016 roku powołał Olsztyńską Radę Seniorów. W
pierwszej dwu letniej kadencji przedstawicielem naszego Uniwersytetu w
Radzie była kol. Wanda Zrajkowska. Zarząd bardzo dziękuje Koleżance
Wandzie Zrajkowskiej za dwa lata pracy w Radzie.

Obecnie przedstawicielem Uniwersytetu w Radzie Olsztyńskich Seniorów
przy Prezydencie Olsztyna w kadencji 2017-2019, jest koleżanka Barbara
Nikołajuk-Liberna.
Tradycyjnie jak co roku uczestniczyliśmy

w

inauguracjach

roku

akademickiego: w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania im Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyńskiej Szkole
Wyższej im Józefa Rusieckiego.
Zapraszani byliśmy na konferencje i spotkania organizowane przez organizacje i
stowarzyszenia uczestniczyliśmy min:
- w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Starzenie się i późna dorosłość
w dyskursie międzypokoleniowym” zorganizowanej przez Wydział Nauk
Społecznych UWM w Olsztynie,
- w Konferencji Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
której organizatorem był Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Od kilku lat nasz Uniwersytet w grudniu uczestniczy w zbiórce żywności
i zabawek jaką organizuje FOSA. Słuchacze wkładają do kartonów stojących w
biurze to co każdy uważa. Otrzymaliśmy podziękowanie dla słuchaczy W-M
UTW w Olsztynie za udział w XI edycji programu „FOSA dzieciom i seniorom”
w ramach której powstały paczki świąteczne dla dzieci i osób starszych
najbardziej potrzebujących pomocy. FOSA pisze „Serdecznie dziękujemy za
udaną współpracę”.
Od dwóch lat Rada Olsztyńskich Seniorów przy Prezydencie Olsztyna
organizuje konkurs po nazwą „Miejsca Przyjazne Seniorom” w roku 2017
Kapituła tego Konkursu przyznała taki Certyfikat - Warmińsko-Mazurskiemu
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Olsztynie uznając że nasz Uniwersytet jest
miejscem przyjaznym seniorom..
W nowej kadencji w składzie Zarządu mamy dwóch panów. Pan
Krzysztof Krause ma w zakresie czynności min. współpracę z miesięcznikiem
„Wiadomości Uniwersyteckie”. Od kilku miesięcy zarówno nasi słuchacze jak i

pracownicy Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego otrzymują bardzo dużo
informacji o tym co robimy, gdzie bywamy, co planujemy. Pan Krzysztof
Krause nie tylko pisze artykuły, ale też ubarwia je zdjęciami które sam robi.
Pan Jerzy Czerepowicki jest nie tylko członkiem sekcji dydaktycznej jak
wcześniej pisałam. Pewnie państwo już zauważyli, że pomaga naszym
wykładowcą

przy

sprzęcie

multimedialnym

podczas

wykładów.

Ale

najważniejsza praca jaką wykonuje to prowadzenie naszej strony internetowej.
To jak wygląda i co jest na niej umieszczone, co można przeczytać i obejrzeć t
praca pana Jerzego Czerepowickiego.
Idziemy z duchem czasu umieszczamy informacje w Internecie, ale nie
zapominamy o osobach które nie korzystają z techniki. Dla nich przenieśliśmy
z ul Głowackiego tablicę informacyjną. Na niej umieszczamy tradycyjnie
wiadomości w formie papierowej.
Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie sporządziła:
Barbara Nikołajuk-Liberna

