Sprawozdanie z działalności Samorządu UTW UWR w roku akademickim
2017/2018
9 października 2017r. nastąpiła inauguracja roku akademickiego z nowym z
kierownikiem UTW dr Bogną Bartosz i wybranym na kadencję 2017- 2021 Zarządem UTW w
składzie: Przewodniczący Jerzy Sosnowski, Wice Przewodniczące Teresa Hyżak i Renata
Babac Stencel, Sekretarz Bronisława Strzelecka, Skarbnik Bożena Frankowska , Członkowie :
Halina Cebula, Mieczysław Dąbrowski, Wanda Dziedzic, Grażyna Kubik, Andrzej Wołoszyn i
Janina Żywicka. W trakcie roku koleżanki Bożena Frankowska i Wanda Dziedzic z ważnych
powodów osobistych zrezygnowały z pracy w Zarządzie. W tej sytuacji pełnienie funkcji
skarbnika powierzono Kol. Grażynie Kubik. W trakcie minionego roku Zarząd odbył 30
posiedzeń, na których podjęto 23 uchwały w ważnych sprawach dotyczących słuchaczy
UTW i funkcjonowania Samorządu. W większości posiedzeń uczestniczyła Kierownik UTW dr
Bogna Bartosz oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kol. Alicja Pawlik lub wytypowana
przedstawicielka KR. Nie wdając się w szczegóły ten rok to był trudny czas zbierania
doświadczeń, wsłuchiwania się w oczekiwania słuchaczy i na miarę sił i możliwości
wprowadzania oczekiwanych zmian. Samorząd skoncentrował się na działaniach związanych
z tworzeniem wspólnotowości i uruchamianiu aktywności fizycznej, społecznej i ekspresji
artystycznej. Tak sformułowane cele adresowane były do 770 osób, które spełniły formalne
warunki by być słuchaczami UTW, w tym do 95 osób, które rozpoczęły swoją edukacyjną
przygodę na I roku. Funkcję opiekuna I roku pełniła Kol. Inga Rombalska. W formule
naszego UTW mamy możliwość studiowania po ukończeniu 60 roku do …końca życia. Taka
duża liczba słuchaczy to satysfakcja i duma ale jednocześnie bardzo duży obowiązek i
wyzwanie w organizacji zajęć programowych : wykładów, seminariów, warsztatów .
Funkcjonowanie UTW z tak bogatą ofertą możliwe było dzięki wsparciu i realnej pomocy ze
strony Władz Uczelni, szczególnie naszego opiekuna Prorektora ds. nauczania prof. dr hab.
Ryszarda Cacha. Na stworzenie warunków do edukacji i rozwoju oraz wcielania w życie
założeń programowych złożyła się praca wielu osób począwszy od Kierownik UTW dr Bogny
Bartosz, wykładowców, prowadzących seminaria, warsztaty, lektoraty w ramach umów jak
również słuchaczy prowadzących wykłady i zajęcia w ramach wolontariatu, pracowników
administracyjnych oraz osób działających w strukturach samorządu, prowadzących sekcje,
zespoły i kluby . W naszej działalności otrzymywaliśmy wsparcie i pomoc Rady Naukowej na
czele z współtwórczynią UTW w obecnej formule dr Walentyną Wnuk. Jesteśmy dumni z
tego, że jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego ale też Uniwersytet Wrocławski
może być dumny z wkładu UTW UWR w kształtowanie aktywności poznawczej, fizycznej,
kreatywności studentów – seniorów, otwartości na badania naukowe nad osobami w późnej
dorosłości, w otwieraniu się na środowiska senioralne Wrocławia i Dolnego Śląska oraz
tworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między pokoleniami. Na
udowodnienie powyższego stwierdzenia, w bardzo skrótowym zarysie przedstawiamy
ważniejsze dokonania samorządu w minionym roku akademickim. W UTW działało 13 sekcji,
w pracach których uczestniczyło 205 osób. Praktycznie nie wyobrażalna jest organizacja
codziennego życia, sprawne przeprowadzenie imprez i wydarzeń bez udziału Sekcji
Organizacyjno - Integracyjnej kierowanej od wielu lat przez Kol. Janinę Żywicką. W trakcie
600 godzin dyżurów służono informacjami, pomocą i radami słuchaczom i gościom.
Szczególny wymiar społeczny miało zorganizowanie wspólnie z Instytutem Psychologii Loterii
Fantowej( zbiórka darów wśród słuchaczy UTW), z której dochód w kwocie ponad 5000 zł.

przekazany został na rzecz fundacji „ Troska i życie”. Sekcja Kultury kierowana przez Kol.
Alicję Klein zorganizowała i rozprowadziła wśród słuchaczy 3388 biletów w tym 1112
bezpłatnych na spektakle , koncerty i inne wydarzenia. Warta podkreślenia jest współpraca z
NFM, dzięki której ponad 300 słuchaczy UTW uczestniczyło w spotkaniu świateczno –
noworocznym połączonym z koncertem Orkiestry Salonowej. Również wysoko należy ocenić
współpracę z Akademią Muzyczną, Teatrem Polskim, Teatrem Muzycznym Capitol. 30
słuchaczy UTW uczestniczyło w warsztatach teatralnych w Teatrze Polskim, Współczesnym i
Studium im. Jerzego Grotowskiego. Sekcja Muzyczno – Taneczna kierowana przez Kol. Marię
Parkitną zorganizowała zajęcia nauki tańców standardowych i latyno – amerykańskich,
wyjścia na imprezy muzyczne i wieczorki taneczne. Sekcja „ Przygoda z książką” prowadzona
przez Kol. Stefanię Gorgoń ściśle współpracowała z Biblioteką Publiczną Nr 57, umożliwiając
słuchaczom UTW dostęp do nowości na rynku księgarskim. Sekcja Rękodzieła kierowana
przez Kol. Irenę Łopaciuk zorganizowała 6 wystaw swoich prac w gmachu UWr. i innych
placówkach. W szkołach nr 90 i Niepublicznej Aktywnej Szkole przeprowadzono 4 warsztaty
rękodzielnicze. Członkinie Sekcji Wzajemnej Pomocy kierowanej przez Kol. Elżbietę Pawlik
w ramach 26 dyżurów mierzyli RR, zbierali leki oraz dobrowolne datki na schronisko dla
bezdomnych zwierząt. Odwiedzano osoby potrzebujące pomocy w domach prywatnych i DPS
niosąc stosowną pomoc. Nasze życie utewowskie było podglądane i rejestrowane przez
Sekcje Fotograficzną, kierowaną przez Kol. Alicję Zgrzywę. Praca sekcji to również
doskonalenie umiejętności i warsztatu fotograficznego w formie zajęć plenerowych, udział w
wernisażach , wystawach, prezentowanie swoich prac na plakatach w siedzibie UTW. O nasz
zdrowy tryb życia, prawidłowe odżywianie, radzenie sobie z chorobami i dolegliwościami
poprzez wykłady, spotkania, konsultacje indywidualne dbała Sekcja Medyczna kierowana
przez Kol. Annę Gozdowski. O kondycję fizyczną słuchaczy dbały Sekcje: Kultury Fizycznej i
Turystyczna. Sekcja Kultury Fizycznej kierowana przez Kol. Andrzeja Wołoszyna w bliskiej
współpracy z doc. dr Grażyną Dąbrowską zorganizowała dla 95 osób zajęcia ruchowe w
ramach gimnastyk ogólnousprawniających, schorzeń narządu ruchu i układu krążenia, szkoły
pleców, świadomości przez ruch, Tai Chi . Kilkunastoosobowa grupa regularnie grała w
kręgle. W rajdach, zawodach sportowych wzięło udział 95 osób z UTW, w zorganizowanych
wczasach rehabilitacyjnych 49 osób. Reprezentanci w rajdach i zawodach sportowych
uczestniczyli w koszulkach z logo UWr. i UTW, wykonanych dzięki pomocy Działu Promocji
Uniwersytetu. Sekcja Turystyczna kierowana przez Kol. Teresę Szewiołę zorganizowała 42
wycieczki krajowe i zagraniczne dla 679 słuchaczy UTW oraz 150 osób z Klubu Podróżnika
przy WCS. Warte podkreślenia są wycieczki związane z 100 rocznicą Odzyskania
Niepodległości ( do Krakowa) i Zachować Pamięć ( do Warszawy). Raz w miesiącu
organizowane były pokazy multimedialne z wyjazdów słuchaczy UTW do różnych miejsc na
kuli ziemskiej. Sekcja Scrabble prowadzona przez Kol. Elżbietę Sarek dla wszystkich
chętnych organizowała minimum 4 x w miesiącu zajęcia. Sekcja Brydżowa kierowana przez
Kol. Tadeusza Ździebko skupiająca 34 osoby ok. 8 godzin tygodniowo przeznaczała na
rozgrywki, uczestniczyła w 4 turniejach brydżowych organizowanych przez zaprzyjaźnione
UTW. Pobudzanie Intelektu i dawania upustu dla ekspresji artystycznej to w znacznym
stopniu zadanie 7 klubów i zespołów, w pracach których aktywnie uczestniczyło około 150
słuchaczy UTW. W 48 prezentacjach i występach wzięło udział około 1700 osób. 15 z nich
odbyło się poza siedzibą UTW dla osób nie będących słuchaczami. Bardzo wysokie oceny
wśród odbiorców uzyskały spotkania i prezentacje przygotowywane przez Krąg Dyskursywny
OKNO, kierowany przez Kol. Annę Sokołowską. Autorskie programy dot. m. in. Leona
Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego spełniły swój cel , czyli pobudzenie ciekawości

i otwartości na piękno „ w działaniu” czyli wydarzenia kulturalne w różnych wymiarach.
Gwarancją wysokiego poziomu była współpraca z pracownikami naukowymi Uniwersytetu
Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej m.in. z Panią prof. Marią Straś – Romanowską. .
Kształtowanie wrażliwości i umożliwianie obcowania ze sztuką słuchaczom jako zadanie
stawia sobie Klub Miłośników Sztuki, którym w semestrze zimowym kierował Kol. Zdzisław
Grabowski a od semestru letniego Kol. Anna Budziszewska. Klub zorganizował zwiedzanie
wystaw w wielu muzeach Wrocławia oraz Muzeum Narodowym w Krakowie. Na
podkreślenie zasługuje b. dobra współpraca z Muzeum Narodowym, Muzeum im.
Ossolińskich, Pawilonem Czterech Kopuł, Muzeum Współczesnym i Dolnośląską Biblioteką
Publiczną . Ważniejsze wydarzenia w życiu UTW praktycznie nie mogły odbyć się bez
występów Chóru Sursum Corda, którym dyryguje Pani Beata Krzenciessa, a z ramienia
samorządu kieruje Kol. Halina Leśniak. Chór dał 6 koncertów poza UTW. Na 6 Przeglądzie
Chórów Senioralnych chór zdobył wyróżnienie. Dzięki środkom wydatkowanym z pieniędzy
samorządu chór ma nowe stroje. Teatrzyk Poezji, którym kieruje Kol. Jadwiga Jenczelewska
Teatrzyk Poezji wystąpił z 2 programami „Narodziny Pana” i „ Czy to bajka czy nie bajka”.
Zespół Poetycko Literacki KARMAN kierowany przez Kol. Otylię Kernicką wystawił 2
programy „ Nasze życie” i „ Poezja w życiu i życie w poezji” . Programy oparte zostały o
teksty napisane przez słuchaczki UTW. Ostatni program związany był z Jubileuszem 85
Urodzin słuchaczki – poetki Danuty Koniecznej. Grupa Biesiadna „ Wspomnień czar”,
kierowana przez Kol. Krystynę Nowakowską, w minionym roku obchodziła jubileusz 5 Lecia
istnienia, postawiła sobie za cel aktywny udział i rozśpiewanie widzów – uczestników
spotkań przedświątecznych , z okazji Dnia Kobiet, Andrzejek, czy innych wydarzeń. Liczne
wyjścia do domów opieki, schronisk oraz Centrum Aktywności Lokalnej wnosiły radość do
tych środowisk i pokazywały jacy są mogą być i są seniorzy. Zespół Muzyczno – Poetycki ART.
kierowany przez Kol. Teresę Piturę zaprezentował w auli UTW programy: Bożonarodzeniowy
„Maleńka miłość zbawi świat” oraz „ Ach, życie! – czyli Wiara – Nadzieja i Miłość”. Kabaret
UTWjacy kierowany przez Kol. Jerzego Sosnowskiego, wystawił program „ WY nasi najbliżsi”
w formule opartej o techniki terapii śmiechem. Teatrzyk Poezji, Zespół ART. oraz Kabaret
UTWjacy mają w fazie prób 4 programy, które z przyczyn obiektywnych spowodowanych
chorobami i absencjami występujących wystawią w nowym roku akademickim.. Bardzo
ważnym odcinkiem działalności samorządu zajmuje się Zespół Łączenia Pokoleń kierowany
przez Kol. Wandę Paszke , który od ponad 10 lat współpracuje ze szkołami podstawowymi: nr
90 i 93. Nasi słuchacze uczestniczą w wielu wydarzeniach tych placówek, uczniowie tych
szkół odwiedzają UTW w ramach Święta Wiosny, DNF czy Drzwi Otwartych. Słuchacze
zasiadali w jury konkursów, brali udział w zabawach, organizowali warsztaty rękodzieła czy
zajęcia metodą KLANZA. Byliśmy bardzo atrakcyjnym miejscem dla praktyk studenckich. W
minionym roku kilkanaście studentek wydziału Pedagogiki UWr. o specjalności edukacja
dorosłych odbyło praktyki w wymiarze 50 godzin w semestrze.
Funkcjonujące w ramach samorządu zespoły, sekcje i kluby pracują w oparciu o
zatwierdzone przez Zarząd plany pracy, korzystają ze środków finansowych w ramach
przyjętych budżetów. Działalność samorządu i kierującego jego pracami Zarządu wynikają z
regulaminów obowiązujących w UTW. Ale niezależnie od regulaminów ważne jest
wsłuchiwanie się w głosy i potrzeby słuchaczy a w zakresie zajęć edukacyjnych, współpraca z
Kierownikiem UTW i wspieranie w podejmowanych działaniach. Ważne zadanie to oprócz
budowania wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, kształtowanie
poczucia dumy z bycia słuchaczem UTW w Uniwersytecie Wrocławskim. Temu m.in. służyły
zorganizowane w dniu 17 maja I Drzwi Otwarte UTW , w których z bogatej oferty skorzystało

ok. 300 słuchaczy UTW i ok. 100 gości. W listopadzie ub.r. podsumowaliśmy
współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt „ Uczyć –
Tworzyć – Wspierać” . Jako pomysłodawcy i organizatorzy zaprosiliśmy jako partnerów 7
UTW z Wrocławia i Dolnego Śląska. Oprócz wymiernych korzyści dla partnerów udało się
stworzyć nowy UTW w Gryfowie Śląskim. Dla nas korzyścią było stworzenie przez kol.
Stanisławę Warmuz kilkunastoosobowej grupy superwizorów, którzy dzięki zdobytemu
doświadczeniu wzmocnili grupę liderów UTW. Niezależnie od projektu otwarci jesteśmy na
współpracę z innymi UTW. Dzięki kol. Stanisławie Warmuz , która do 30 września br. pełniła
funkcję Rzecznika UTW oraz kierowała i nadal będzie zespołem redakcyjnym Kuriera UTW,
w maju br. ukazał się Nr 28 Kuriera .Dobrze służył tworzeniu liderów w UTW nasz udział w
pracach Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Bardzo cenimy sobie zaproszenia z
innych UTW na ich uroczystości jubileuszowe, inauguracje lub zakończenia roków
akademickich. Przedstawiciele samorządu uczestniczyli m.in. w uroczystościach
jubileuszowych UTW w Szczecinie, Lesznie, Miliczu, Oławie, Oleśnicy, Świdnicy, Trzebnicy ,
Zgorzelcu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Taki udział to okazja do
wymiany doświadczeń i podpatrzenia dobrych wzorców. Dobrze układała się współpraca z
Wrocławskim Centrum Seniora ,co mamy nadzieję przynosi wymierne korzyści słuchaczom
UTW i seniorom m. Wrocławia. Nasze koleżanki uczestniczą w pracach Stowarzyszenia
Dolnośląscy Seniorzy przy Urzędzie Marszałkowskim, w Obywatelskim Parlamencie
Seniorów. Kol. Emilia Nowaczyk jest w nim przewodniczącą delegacji dolnośląskiej. W
minionym roku odwiedzili nas : posłanka do Europarlamentu Lidia Geringer de Oedenberg,
posłowie do Sejmu RP Pani Aldona Młyńczak i Pan Sławomir Piechota. Kol. Renata Babac –
Stencel we współpracy i współfinansowaniu przez Biuro Pani Poseł Aldony Młyńczak
zorganizowała wycieczkę dla kilkudziesięcioosobowej grupy słuchaczy do Warszawy
połączoną ze zwiedzeniem gmachu Sejmu. Na zaproszenie Pani Europoseł kolejne 2 osoby
otrzymały szansę zapoznania się z pracą Europarlamentu w Brukseli. W latach 2005 – 2018
49 osób , będących słuchaczami UTW na zaproszenie Pani Europoseł wyjechało do Brukseli i
Strasburga. W tym miejscu należy wspomnieć o organizowanych przez Kol. Danutę Szeląg
balach, rejsach statkiem i wyjazdach integracyjnych do niezwykle gościnnej ALBERTÓWKI
kierowanej przez związanego z UTW od kilkunastu lat ks. prof. Franciszka Głoda. W ramach
integracji i wyrażenia w skromnej formie podziękowania liderom działającym w ramach
samorządu Kol. Teresa Hyżak zorganizowała w czerwcu br. dla kilkudziesięciu osób wycieczkę
do Książa, Szczawna Zdroju i Świdnicy. Cenimy sobie wymierną współpracę z Fundacją „
Teraz Życie” kierowaną przez Prezesa Fundacji Pana Ryszarda Krygier. Dyrekcja MEDI –
system” w ramach dobrze układającej się współpracy udostępniła nam swoją siedzibę dla
przeprowadzenia zajęć oraz zapewniła profesjonalną opiekę medyczną w czasie I Drzwi
Otwartych UTW. Dużą wagę przywiązujemy do kontaktów z mediami, które w sposób
obiektywny piszą o naszym UTW, o seniorach. Bardzo cenimy sobie kierowaną przez
Redaktor Lindę Matus Gazetę „ Senior” gdzie bardzo często zamieszczane są artykuły
napisane przez uczestniczki warsztatów dziennikarskich w UTW. Dużym wydarzeniem było
zorganizowanie
dla kilkudziesięciu słuchaczy przez Komendę Miejską Policji Akademii
Bezpieczny Senior, której uroczyste zakończenie miało miejsce 28 maja w Oratorium
Marianum . Uroczystość tą jak i rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego uświetnił
występ Orkiestry Reprezentacyjnej KW Policji.
W zasadzie sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2017/ 2018 , gdyby to
dotyczyło uczelni skupiającej studentów stacjonarnych można byłoby zakończyć ogłaszając
zakończenie roku i rozpoczęcie wakacji. Ale w przypadku UTW w dniu 22 maja br. w sposób

symboliczny zakończyliśmy rok akademicki 2017/2018 – 42 w historii istnienia UTW.
Dlaczego symboliczny? Bo tak naprawdę wytworzona atmosfera wspólnotowości i więzi
między słuchaczami UTW nie znosi przerw i pustki w kontaktach i podjętym procesie
edukacji i rozwoju w okresie późnej dorosłości. Dlatego nasze e zespoły, sekcje i kluby
spotykały się i tak jak w trakcie roku akademickiego uruchamiały w wakacyjnej formule
aktywność intelektualną, fizyczną , społeczną oraz ekspresję artystyczną. W treściach
podejmowanych działań dominowała problematyka 100 – lecia Odzyskania Niepodległości,
przygotowania i udział w przedsięwzięciach związanych z Dolnośląskim Festiwalem Nauki i
Dniami Seniora we Wrocławiu. Kol. Irena Gójska zorganizowała kilkudziesięcioosobową
reprezentację UTW w Marszu Kapeluszy 14.09. Byliśmy barwni, radośni i widoczni w kilkuset
osobowej reprezentacji seniorów Wrocławia i Dolnego Śląska. Wydarzeniem o szczególnym
wymiarze był udział naszego UTW w prezentacjach w ramach XXI Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki. W 6 wydarzeniach zorganizowanych: 21.09 w Klubie Literatury i Muzyki PROZA we
Wrocławiu oraz Bursie Szkół Artystycznych , 24.09 w auli II piętro Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych UWr ul. Dawida 1/3 łącznie wzięło udział ok. 700 osób.
Imprezy organizowane przez we współpracy ze studentami i uczniami przyciągnęły bardzo
wielu odbiorców, w tym uczniów z różnych szkół , również szkół współpracujących z UTW od
wielu lat ( szkoły podstawowe 93 i 90, Zespół Szkół nr 1 – Technikum nr 1, Zespół Szkół
Ekonomiczno – Administracyjnych - Technikum Nr 13 i Liceum Służb Mundurowych. Wśród
widzów również gościliśmy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego we Wrocławiu wraz z grupą
skazanych. Międzypokoleniowa inscenizacja parateatralna o porcie w Gdyni „ Spełnienie –
port i miasto z pragnienia i marzeń” przygotowana została przez Koleżanki Annę Sokołowską
i Teresę Kaufman. W inscenizacji wzięli udział uczestnicy Kręgu Dyskursywnego OKNO,
uczniowie i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół. Bardzo atrakcyjna forma inscenizacji z
ciekawymi rozwiązaniami scenografii i kostiumów, wzbogacona elementami muzycznymi i
pieśniami, fragmentami utworów literackich i prezentacją obrazów związanych z
powstaniem i rozwojem Gdyni spotkała się z bardzo żywym odbiorem publiczności. Miłymi
akcentami podkreślającymi wymiar ponad regionalny była obecność wśród gości
przedstawicieli władz i seniorów miasta Gdynia, udzielenie przez Prezydenta Gdyni zgody na
umieszczenia na dyplomach wizerunku medalu „ Civitas e mari” oraz obdarowanie przez
Akademię Morską w Gdyni uczniów występujących w inscenizacji koszulkami ze swoim logo.
W Bursie Szkół Artystycznych przy ul. Trzemeskiej słuchacze UTW , młodzież i zaproszeni
goście mieli możliwość uczestniczyć w koncercie młodzieży szkół artystycznych pt.” 100 lat
Niepodległości”. Koncert zorganizowały Kol. Alicja Klein Przewodnicząca Sekcji Kultury oraz
Pani Małgorzata Kosowska – nauczycielka bursy. Młodzież zaprezentowała utwory muzyki
klasycznej na fortepian i wokalne. Miłym akcentem było obdarowanie gości kotylionami z
biało- czerwonymi wstążeczkami oraz podzielenie się okolicznościowym tortem. W auli przy
ul. Dawida Sekcja Fotograficzna pod kierunkiem Kol. Alicji Zgrzywy przygotowała wystawę
pt. „ Odzyskanie Niepodległości w starej fotografii – prezentacja plakatów”. Koleżanki Anna
Budziszewska i Zofia Sokołowska z Klubu Miłośników Sztuki UTW we współpracy z
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich przygotowały pokaz, wykład „ Fałat, Wyczółkowski,
Sichulski i inni …. Artyści a Legiony Polskie - sztuka w służbie Niepodległej „ Wykład wygłosiła
Pani Anita Soroko z ZN im Ossolińskich. Pokaz bardzo interesujący o najbardziej inteligentnej
armii świata gdzie wraz ze studentami Akademii Sztuk Pięknych walczyli profesorowie tych
uczelni pozostawiając po sobie dokumentację w formie obrazów.
Spektakl
międzypokoleniowy „Św. Urszula Ledóchowska . Jeszcze Polska nie zginęła dopóki kochamy”
przygotowany został przez Kol. Jagodę Jenczelewską wraz ze słuchaczkami z Teatrzyku Poezji

UTW i Kol. Wandę Paszke liderkę Zespołu Łączenia Pokoleń we współpracy z Panią Dorotą
Wilczek pedagogiem szkolnym Szkoły Podstawowej nr 93. Słuchaczki UTW wraz z uczniami
w pięknych strojach stworzyli interesujący spektakl połączony z prezentacją multimedialną.
Widzowie zostali wciągnięci do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Sekcja
Turystyczna zorganizowała w okresie wiosenno – letnim 3 wycieczki do Krakowa, których
tematem przewodnim było „ Magiczny Kraków – Stanisław Wyspiański i Józef Piłsudski” . Z
tych wycieczek organizowanych i prowadzonych przez Kol. Teresę Szewiołę Przewodniczącą
Sekcji Turystycznej, zrodził się pomysł na ich prezentację w ramach DFN. Prezentację
multimedialną przygotował Kol. Michał Dębiński z WCS, który towarzyszył z kamerą
uczestnikom wycieczek. Przygotowany pokaz filmowy wzbogacony został o komentarz i
zdjęcia Kol. Teresy Szewioły. Generalnie tegoroczny udział UTW w XXI Dolnośląskim
Festiwalu Nauki można uznać za duży sukces edukacyjny i frekwencyjny znakomicie
wpisujący się w obchody 100 Lecia Odzyskania Niepodległości. Efekty naszego udziału w XXI
DFN można zobaczyć w gablotach UTW dzięki osobom zaangażowanym w przygotowane
prezentacje a szczególnie Koleżanek: Alicji Zgrzywy, Ireny Kawczyńskiej i Teresy Kaufman. W
trakcie minionego roku sprawą dokumentowania wydarzeń z życia UTW szczególnie w
Kronice zajmowały się Koleżanki : Teresa Dźwigałowska ( reportaże) i Łucja Dydyna (
fotografie).
Sprawozdanie byłoby niepełne gdyby nie wspomnieć o bardzo dużej aktywności w okresie
wakacyjnym szczególnie Sekcji :Turystycznej, Kultury Fizycznej, Kultury oraz Grupy Biesiadnej
„ Wspomnień Czar”. Zorganizowano wycieczki zagraniczne i krajowe m.in. do Szwecji,
Portugalii, Kutnej Hory , Katowic , Gostynia, Dusznik Zdroju, Oleśnicy. Wycieczki cykliczne po
Wrocławiu pozwalały odkrywać nowe miejsca nawet osobom z długim stażem mieszkańca
naszego miasta. Liczny udział w Igrzyskach Seniorów w Ziębicach i Wrocławiu, w Rajdzie
Dolina Baryczy, Święcie Ceramiki w Bolesławcu i wielu innych imprezach aktywizujących
seniorów, poprawiających kondycję fizyczną służył integracji naszych słuchaczy oraz poprzez
otwartą formułą dla środowiska senioralnego Wrocławia pokazywanie dobrych wzorców i
nawiązywaniu kontaktów. Ważne wydarzenia kulturalne we Wrocławiu były przez Sekcję
Kultury nagłaśniane wśród słuchaczy, a organizowanie zniżkowych biletów umożliwiało
udział w nich licznej reprezentacji naszego UTW. Spotkania Grupy Biesiadnej w Domach
Opieki i Schroniskach Brata Alberta niosły radość widzom tak bardzo jej potrzebujących.
Sekcja Scrabble kontynuowała przez cały okres wakacyjny swoją działalność. Grupa
kilkunastu osób miała szansę podnosić swoje umiejętności językowe w ramach grupy Język
Angielski w Zabawie. Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć o przeprowadzonym w
okresie czerwiec – lipiec remoncie pomieszczeń UTW dzięki przychylności służb Kanclerza
UWR. Remont na miarę sił i możliwości przeprowadzony został również dzięki
zaangażowaniu wielu osób spośród słuchaczy UTW od fazy projektowej, koncepcji
architektoniczno – wizualnej po odbiór wykonanych prac przez firmę budowlaną. Tu
szczególny zaangażowaniem wykazały się koleżanki Iwona Gajda i Izabela Superson. Dużą
pracę w okresie wakacyjnym wykonali Członkowie Zarządu: Teresa Hyżak, Renata Babac –
Stencel, Bronisława Strzelecka, Grażyna Kubik, Halina Cebula , Janina Żywicka, Mieczysław
Dąbrowski i Andrzej Wołoszyn we współpracy z Koleżankami z Sekcji Organizacyjno –
Integracyjnej w uporządkowaniu materiałów archiwalnych i zaplecza auli, ewidencji
wyposażenia będącego na stanie samorządu oraz zagospodarowaniu pomieszczeń po
remoncie. Praca przy rekrutacji kandydatów na słuchaczy UTW, dokonywaniu zapisów na
zajęcia dodatkowe, regulowanie spraw związanych z potwierdzaniem statusu
dotychczasowych słuchaczy ,to praca wielu osób od 15 sierpnia do inauguracji nowego roku.

Mamy świadomość, że nie sposób napisać o wszystkim czego dokonaliśmy w ciągu
minionych12 miesięcy. W imieniu Zarządu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli
swoją cegiełkę do budowy tego NASZEGO UTEWOWSKIEGO DOMU. Z nadzieją patrzymy w
przyszłość mając na względzie ogromny potencjał tkwiący w słuchaczach UTW i mając
wsparcie w wielu naszych wypróbowanych przyjaciołach.
Załącznik : Sprawozdanie z wykonania planu wydatków – do wglądu u Skarbnika Zarządu kol.
Grażyny Kubik
Wrocław, dnia 29października 2018 r.
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