
Sprawozdanie z pracy Zarządu i podsumowanie roku 

akademickiego 2015/2016 

 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” 
Zarząd pracował na podstawie Statutu Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku „ w składzie: 
1. Władysław Blicharski - Prezes Zarządu 
2. Anna Pańtak - Wiceprezes Zarządu 
3. Bogusława Wypych - Wiceprezes Zarządu 
4. Leszek Kapcia - Sekretarz Zarządu 
5. Zdzisława Ciećko - Skarbnik Zarządu 
6. Joanna Brzezińska - członek 
7. Barbara Kowalczyk - członek 
8. Halina Olszewska - członek 
9. Stanisława Wydrych - członek 

Walne Zebranie Członków JUTW odbyło się 17 czerwca 2015r. 
Pierwsze posiedzenie Zarządu po Walnym Zebraniu odbyło się 27 sierpnia 2015r., na którym ustalono harmonogram zajęć na I 
semestr roku akademickiego 2015/2016: 

Wykłady: 
Semestr I: 
25.09.2015r. Wykład inauguracyjny „Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego i rola Uczelni w dzisiejszych czasach „ - prowadzący: 
Kazimierz Barczyk 
30.09.2015r. „Zabytki Krakowa” prowadzący: mgr Bernard Suchmiel 
05.10.2015r. „Historia Parlamentaryzmu w Polsce” prowadzący: Mikołaj Kałuszko z Kancelarii Sejmu 
14.10.2015r. „Dyplomacja” prowadzący: dr Stefan Hatys 
16.10.2015r. „Negocjacje” prowadząca: Irena Ścisławska 
21.10.2015r. „Miasta akademickie” prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Makieła 
04.11.2015r. „Filozofia. „- prowadzący: O. dr Jan Strumiłowski 
25.11.2015r. „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w udzielaniu pomocy osobom starszym” prowadzący: mgr Adam 
Brela 
02.12.2015r. „Etyka” prowadzący: ks. dr Michał Pakuła 
13.01.2016r. „Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego z punktu widzenia fizjoterapeuty” prowadzący: mgr Norbert 
Łabędzki 

Semestr II: 
10.02.2016r. „Jak sobie radzić z emocjami” prowadzący: mgr Adam Brela 
17.02.2016r. „Etyka medialna” prowadzący: ks. dr Michał Pakuła 
02.03.2016r. „ Miasta - twierdze” prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Makieła 
06.04.2016r. „Religie świata” prowadzący: O. dr Jan Strumiłowski 
20.04.2016r. „Dyplomacja” prowadzący: dr Stefan Hatys 
27.04.2016r. „1050 lat państwa polskiego” prowadzący: mgr Bernard Suchmiel 
01.06.2016r. „Rok 1916 w dziejach Jędrzejowa i Polski” prowadzący: dr Krzysztof Ślusarek 
08.06.2016r. „Bracia Polscy - Arianie” lekcja muzealna, prowadzący: mgr Maciej Przypkowski 

Oprócz wykładów prowadzone były także inne zajęcia dydaktyczne na których słuchacze realizowali swoje zainteresowania: 

Warsztaty tematyczne - Semestr II: 
14.03.2016r. „Niemcy - moja mała ojczyzna, drugi żywioł” promocja książki o Niemczech, prowadzący: Roman Pankiewicz 
16.03.2016r. „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością i osobami niepełnosprawnymi” prowadzący: mgr Norbert Łabędzki 
29.04.2016r. Spotkanie poetyckie z panią Ireną Kaczmarczyk 
11.05.2016r. „Zagadnienia medyczne” prowadzący: mgr Paweł Musiał 

Seminaria - Semestr I: 
29.10.2015r. „Wybrany temat zagadnienia zdrowotnego” prowadzący: mgr Paweł Musiał 
09.12.2015r. „Pożyteczne mikroorganizmy w służbie zdrowia człowieka” prowadząca: Magdalena Kraska 
16.12.2015r. „Zasady zdrowego odżywiania się” prowadząca: dietetyk Anna Gołdyn 

Seminaria - Semestr II: 
09.03.2016r. „Zdrowe żywienie” prowadząca: dr Katarzyna Chrust 
01.04.2016r. „Fundusze inwestycyjne - ulgi podatkowe” prowadząca: mgr Danuta Musiał 
13.04.2016r. „Prawo pracy” prowadzący: mgr Janusz Czyż 

Konserwatoria - Semestr II: 
18.05.2016r. „Starodruki” prowadzący: mgr Maciej Przypkowski 
24.02.2016r. „Zagrożenia pożarowe” prowadzący: kpt. mgr inż. Krzysztof Piątek 
24.02.2016r. „Skradziona tożsamość” prowadzący: asp. Michał Kowalczyk 
30.03.2016r. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” prowadzący: Daniel Jachimowicz, Ogólnopolska Federacja Stowarzy-
szeń UTW 

Lektoraty - I semestr: 
Kurs komputerowy od 23.09.2015r. do 03.11.2015r., obejmujący: 



szkolenie warsztatowe „Aktywny Senior” podstawowy obsługi komputera 
dodatkowe zajęcia teoretyczne „Aktywny Senior „ - każdy wykład po 4godz. - na tematy: „Uczący się senior” „Asertywny senior” 
„Zdrowy senior” „Jak nie dać się oszukać” „Wizerunek osobisty „. Łącznie zajęcia trwały 64 godziny i uczestniczyło w nich. 40 
osób. 

II semestr: 
Warsztaty komputerowe - 31.03.2016r, I grupa godz. 13:00, II grupa godz. 16:00. 

Zajęcia ruchowe: 
Grupa gimnastyczna, miejsce spotkań: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, prowadzący: Alek-
sander Mazurkiewicz 
Basen - gimnastyka w wodzie - Pływalnia Miejska w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 43 

Grupa literacka - Biblioteka Miejska w Jędrzejowie, ul 11 Listopada 33a, 
I semestr - 2 spotkania: 
20.10.2015r. spotkanie ze Zbigniewem Kasprzakiem, prowadzącym Gawędę pt. „Śladami Henryka Sienkiewicza. Wędrówki po 
Kresach „, 
19.11.2015r. „Kuba oczami turystki „- relacja z pokazem slajdów słuchaczki JUTW. Pani Maria Radziejewska o podróży na 
Kubę. 

Sekcje zainteresowań: 
1. Sekcja artystyczna 
2. W I semestrze zawiązała się sekcja Socjalna - wolontariat, w której liderem jest p. Krystyna Skowronek. 
3. Sekcja kultury fizycznej gimnastyka- lider p. Anna Hajduszkiewicz, od 18.04 - 30.07.2016r. trwa projekt „Aktywny Senior „ w 
ramach, którego odbyło się 10 zajęć ruchowych z trenerem. 
4. Sekcja turystyczna „Poznaj świat” której przewodzi pani Maria Radziejewska. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 11:00, 
w lokalu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie. 
W II semestrze odbyły się 4 spotkania, w terminach 04.03., 08.04., 06.05., 03.06. Tematyka spotkań: 
Zwyczaje, obyczaje - Syria, Niemcy, Włochy. 
Piękno nieznanych zakątków Ziemi Jędrzejowskiej i Ponidzia. 
5. Klub dyskusyjny; 
19.10.2015r. dyskusja na temat „Czy środki unijne są pomocne w rozwoju naszego regionu? „. Dyskusji przewodniczyła pani 
Bogusława Wypych, 
16.11.2015r. odbyło się spotkanie otwarte z członkami JUTW. Było ono wynikiem analizy „Ankiet słuchacza „ sporządzonymi i 
wręczonymi na inauguracji roku akademickiego 2015/2016. 

Imprezy kulturalne: 
Semestr I: 
13.10.2015r, wyjazd tematyczny Kraków - Mogiła, 
27.10.2015r. wyjazd tematyczny Kielce- Wąchock, 
18.11.2015r. -wizyta w klasztorze OO. Cystersów w Jędrzejowie połączona z koncertem organowym Roberta Grudnia, 
26.11.2015r, Wyjazd tematyczny do Krakowa połączony ze spektaklem w Teatrze, 
04.12.2015r, Wizyta w Muzeum Im. Przypkowskich w Jędrzejowie połączone z lekcją muzealną, 
18.12.2015r, Spotkanie Wigilijne 
31.12.2015r. - zakończenie Starego i powitanie Nowego 2016 Roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, 
Semestr II: 
05.02.2016r, Spotkanie karnawałowe w Restauracji „Bar u Pawła „w Jędrzejowie, ul. Reymonta 11, 
18.03.2016r, Spotkanie Wielkanocne, nie odbyło się. 
25.04.2016r, Wyjazd edukacyjny do Warszawy 
19 - 21.05.2016r, Wycieczka Przemyśl - Lwów. 
czerwiec - wyjazd edukacyjno-tematyczny Wiślica - Raków, nie odbył się. 
31.08 - 12.09.2016r, wczasy rehabilitacyjne nad morzem, w Łebie. 
02.09 -08.09.2016r, wczasy w górach, w Karpaczu. 

W czasie obrad Zarządu w dniu 27.08.2015r. ustalono termin posiedzenia Rady Programowej na 15 września 2015r. oraz omó-
wiono kwestię związaną z Inauguracją Roku Akademickiego 2015/2016 w dniu 25 września w Centrum Kultury. Prezes przed-
stawił wstępny harmonogram wykładów na I semestr roku akademickiego 2015/2016 i omówił cykl zajęć i wyjazdów w ramach 
projektu współfinansowanego prze MKiDN „Seniorzy w drodze do kultury. „Poruszono kwestię naboru uczestników i przystąpie-
nia do realizacji projektu. Omówiono sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się wyjazdem na wczasy w Darłówku. 
Zarząd wydelegował Prezesa na posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 15.09.2015r. zaakceptowano harmonogram zajęć do przedstawienia na Radzie Programowej. 
Omówiono przygotowania do Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016. 
Podjęto Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Projektu i powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pod nazwą „Se-
niorzy w drodze do kultury „. W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli: - Przewodniczący - Prezes Zarządu :Władysław Blicharski, 
członek - członek Zarządu: Anna Pańtak, członek - koordynator projektu: Agnieszka Bukowska. 
Podsumowanie wczasów rehabilitacyjnych w Darłówku. 
Prezes poinformował o przyjęciu jego zgłoszenia do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 
Przyjęto 1 osobę na członka Stowarzyszenia JUTW. 

Posiedzenie Zarządu 05.10.2015r. poświęcone było podsumowaniu Inauguracji Roku Akademickiego i Inauguracji Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów. 
Przyjęto 6 osób na członków do Stowarzyszenia JUTW. 

Posiedzenie Zarządu w dniu 04.11.2015r. poświęcone było propozycji powołania Gminnej Rady Seniorów przy Urzędzie Miasta. 
W tym celu zebrani wybrali spośród siebie trzy osoby, które jako delegacja zwrócą się do Burmistrza z prośbą o termin spotka-
nia. 
Podjęto decyzję o wpłatach darowizn na rzecz Stowarzyszenia, przez członków JUTW zakwalifikowanych do projektu „Seniorzy 



w drodze do kultury” w celu uzyskania wkładu własnego, który jest konieczny do jego realizacji. 
Zaplanowano dodatkowe spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego na dzień 16.11.2015r. Spotkanie miało na celu wysłuchanie 
opinii zebranych na temat działalności Stowarzyszenia Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, czego oczekują, co propo-
nują? Informacje mają za zadanie pomóc przy pisaniu kolejnych projektów i w dalszej działalności Uniwersytetu. 
Omówiono Ankiety Słuchacza, które członkowie JUTW mieli rozdane podczas Inauguracji Roku Akademickiego. 
Pani Stanisława Wydrych zaprosiła do Klubu Seniora na dzień 19 listopada 2015r. do Biblioteki Miejskiej na prelekcję pani Mar ii 
Radziejewskiej. 

Na posiedzeniu w dniu 02.12.2015r. Zarząd wyraził zgodę na wystąpienie do Burmistrza z wnioskiem o utworzeniu Rady Senio-
rów przy Urzędzie Gminy. 
Omówiono realizację zajęć programowych w I semestrze 2015/16. 
Pani Agnieszka Bukowska przedstawiła propozycję projektu FIO 2016 obejmującego zakres tematyczny i poinformowała o ko-
nieczności posiadania 10% wkładu własnego. 
Przyjęto 3 nowe osoby na członków Stowarzyszenia Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 18.01.2016r. ustalono program zajęć na II semestr roku akademickiego 2015/2016. Wpro-
wadzono zmianę w sekcjach zainteresowań. Sekcję kultury fizycznej i turystyki rozdzielono na Sekcję kultury fizycznej i Sekcję 
turystyczną - „Poznaj świat „. 
Omówiono realizację zajęć i działalności członków Zarządu za I semestr roku akademickiego 2015/2016. Zadania członków 
Zarządu pozostają bez zmian, dochodzą nowe zadania wynikające z harmonogramu zajęć w II semestrze 2015/2016 roku aka-
demickiego. 
Podjęto Uchwałę Nr 1/2016 dotyczącą rozpoczęcia procedury wdrażania Standardów działania w JUTW. Zarząd wyraził zgodę 
na delegację Prezesa - Władysława Blicharskiego i Sekretarza - Leszka Kapcia, na 3-dniowe szkolenie pn. „Standardy działania 
UTW- w praktyce” w Starym Sączu, w dniach 20 - 22.01.2016r. 
Podjęto Uchwały o przystąpieniu do programu i złożeniu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - ASOS 2016. 
Podjęto decyzję o zatrudnieniu pracownika do obsługi biura od 01.02.2016r., na 1/4 etatu. 
Przyjęto 5 osób na członków JUTW. 
Pani V-ce Prezes Anna Pańtak wywnioskowała, z obserwacji słuchaczy na wykładach, 
iż wynika konieczność weryfikacji posiadania statusu członka JUTW. 
Pani Prezes Bogusława Wypych zaproponowała, aby przy przyjmowaniu nowych członków, w deklaracji widniały dwie osoby 
popierające kandydata. Osobami popierającymi mogą być tylko osoby będące członkami JUTW. 

Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 08.02.2016r. Prezes Zarządu przedstawił pozytywnie zaopiniowany przez Radę Progra-
mową harmonogram zajęć na II semestr roku akademickiego 2015/2016. 
Podjęto Uchwałę Nr 5/2015 o poszerzeniu Rady Programowej o osobę O. Jana Strumiłowskiego. 
Wytypowano opiekunów sekcji zainteresowań ze strony Zarządu: 
- Sekcja Artystyczna - V-ce Prezes Zarządu Bogusława Wypych, 
- Sekcja Socjalna - członek Zarządu Barbara Kowalczyk, 
- Sekcja Zdrowe Żywienie - V-ce Prezes Zarządu Anna Pańtak, 
- Sekcja Kultury Fizycznej - Prezes Zarządu Władysław Blicharski i Sekretarz Zarządu Leszek Kapcia, 
- Sekcja Turystyczna - V-ce Prezes Zarządu Anna Pańtak, Członek Zarządu : Halina Olszewska, Joanna Brzezińska i Barbara 
Kowalczyk, 
- Klub Dyskusyjny - Członek Zarządu Stanisława Wydrych, 
- Sekcja Pływacka - Sekretarz Zarządu Leszek Kapcia. 
Omówiono możliwości przystąpienia do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Prezes Władysław Blicharski zapoznał 
zebranych z wymogami wdrażania Standardów UTW. 
Podjęto Uchwałę Nr 7/2016 o powołaniu zespołu, którego celem jest pozyskiwanie środków finansowych. 
Przyjęto 4 osoby na członków Stowarzyszenia JUTW. 

Na posiedzeniu Zarządu dnia 24.02.2016r. spośród 3 ofert biur podróży wybrano najbardziej korzystną finansowo dla uczestni-
ków. Każda z ofert posiadała bogaty program zwiedzania, ale wyso-kość kosztów miała wpływ na wybór oferty PTTK Przemyśl. 
Pan Sławomir Strzeszkowski wraz z P. Józefem Ciepluchem wyrazili zgodę na prowadzenie grupy chóralnej, w skład której 
wchodzą członkowie JUTW. 
Przyjęto 4 osoby na członków Stowarzyszenia JUTW. 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 02.03.2016r. omówiono program wyjazdu edukacyjnego do Warszawy, wyjazdu do Lwowa, a 
także zapoznano się z propozycją wyjazdu do Karpacza. 
Podjęto decyzję o podpisaniu umowy z Dyrektorem LO im. Reja w Jędrzejowie, Markiem Zyganem, na nieodpłatne wynajęcie 
sali na próby chóru. 

Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 30.03.2016r. Prezes Władysław Blicharski przedstawił projekt uchwały o przystąpien iu do 
realizacji zadania pn. „Aktywny Senior „ dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w kwo-
cie 1000,00 zł, które Zarząd postanowił przeznaczyć na zajęcia ruchowe. 
Podjęto Uchwałę o złożeniu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie w ramach pro-
gramu ASOS 2016. 
Zarząd zapoznał się i przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2015, sporządzonym przez księgową, panią Monikę Pater. 
Do grona członków JUTW wstąpiła 1 osoba. 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 04.05.2016r. wytypowano przedstawicieli do Gminnej Rady Seniorów. W wyniku głosowania 
wybrani zostali - Prezes Władysław Blicharski i V-ce Prezes Anna Pańtak. 
W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie naszej działalności podjęto decyzję o odwołaniu wyjazdu 
do Wiślicy. 
W programie zajęć podjęto decyzję, aby spotkania zaczynały się o 15:45, kiedy to przekazywane będą informacje bieżące doty-
czące naszego Stowarzyszenia, a wykład będzie zaczynał się punk-tualnie o 16:00. 
V - ce Prezes Anna Pańtak zreferowała spotkanie ze Świętokrzyską Radą Pożytku Publicznego. 
Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapoznał się z propozycją Polityki Bezpieczeństwa w zakre-
sie Ochrony Danych Osobowych. 



Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 18.05.2016r. Zarząd rozpatrzył oferty OC 3 Towarzystw Ubezpieczeniowych: Warta, PZU 
i Compensa. 
Poddane zostaną analizie przez kompetentną osobę. V-ce Prezes Bogusława Wypych po konsultacji, wybierze najkorzystniej-
szą ofertę. 
Umowa użyczenia lokalu z dnia 30.04.2016r. § 3, pkt d, od Starostwa Powiatowego, mówi o opłacie 100,00 zł netto/m-c. Zarząd 
Stowarzyszenia JUTW podjął decyzję o ponowne zwrócenie się do Starostwa z prośbą o nieodpłatne użyczenie lokalu. Jeżeli 
nadal pozostanie kwestia opłat, Zarząd zwróci się z podaniem do Burmistrza, który zaoferował nieodpłatny lokal w Centrum 
Kultury. 
Podjęto decyzję, że Walne Zebranie w dniu 22.06.2016r. odbędzie się na Wygodzie o godz. 14:00. Transport autokarowy za-
pewni Stowarzyszenie. 
V-ce Prezes Bogusława Wypych przedstawiła propozycje przedsięwzięć na jakie można składać wnioski. Projekty można bę-
dzie składać do LGD Gryf. 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 13.06.2016r. Prezes przedstawił projekt sprawozdania z realizacji programu nauczania w roku 
akademickim 2015/16. 
Posiedzenie Rady Programowej zaplanowano na 20.06.2016r. o godz. 16:00. Zaproszenia zostały doręczone. 
Prezes przedstawił porządek Walnego Zebrania, które odbędzie się w dniu 22.06.2016r. w Ośrodku na Wygodzie. Wyjazd o 
godz. 13:00 spod Centrum Kultury. 

Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 20.06.2016r. przeczytano i zaakceptowano sprawozdanie merytoryczne za rok akade-
micki 2015/2016. 
Omówiono i zaakceptowano Porządek Walnego Zebrania, jak również pobyt w Ośrodku na Wygodzie podczas obrad Walnego 
Zebrania JUTW. 
Celem utrzymania prawidłowej obsługi biura i słuchaczy JUTW Prezes zaproponował zatrudnienie od 01.07.2016r. pracownika 
na 1/4 etatu. 
V-ce Prezes Wypych Bogusława poinformowała o chęci spotkania się z JUTW Pana Jerzego Pyrek, Pełnomocnika Urzędu Mar-
szałkowskiego ds. Seniora, omówienie wzajemnej współpracy i Karcie Wojewódzkiej Seniora. Termin spotkania zostanie usta-
lony w nowym roku akademickim. 
Prezes Władysław Blicharski poinformował o konieczności przedłużenia terminu poddania się weryfikacji na Certyfikat, do końca 
października 2016r. w związku z jego nieobecnością. 

Łącznie w I i II semestrze roku akademickiego 2015/2016 odbyło się 14 posiedzeń Zarządu protokołowanych z odpowiednim 
kworum, zdolnym, z przeważającą większością do podejmowania prawomocnych decyzji, zgodnie z uprawnieniami statutowymi. 
Wszyscy członkowie Zarządu, w miarę swoich możliwości i czasu byli zaangażowani w pracę Zarządu. Chcę podkreślić rolę i 
znaczenie działań poszczególnych członków Zarządu. 
Pani Anna Pańtak, V-ce Prezes Stowarzyszenia, zgodnie z podziałem obowiązków zajmowała się i nadzorowała: 
- Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, zarówno tej bieżącej, jak potwierdzanie w listach obecności pobytu na wykładach 
członków JUTW, prowadzenie rejestru członków, jak i dokumentacji, która jest fotografią naszej działalności i wynika 
z regulaminu i Statutu Stowarzyszenia. 
- Analiza ankiet związanych z wyrażeniem zainteresowań słuchaczy, która jest następnie podstawą do opracowania programów 
wykładów, oraz organizacji sekcji 
i warsztatów. 
- Kontynuowane były nawiązane w poprzednim roku kontakty z jednostkami nauczania zbiorowego, tj. ZSP Nr 2 - gdzie była 
prowadzona grupa gimnastyczna 
i ZDZ Jędrzejów, który był organizatorem 52 godzinnego kursu „Aktywny Senior” udostępnił także pracownię komputerową do 
przeprowadzenia przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń kurs :Nowoczesne i Bezpieczne Finanse Seniora „. 
- Wspólnie z p. Radziejewską Marią współpracowała w prowadzeniu sekcji „Poznaj świat” której spotkania były prowadzone raz 
w miesiącu. Lokal do spotkań udostępniony był przez Dyrekcję ZDZ. Prelegentami byli zaproszeni goście oraz członkowie Uni-
wersytetu, którzy dzielili się swoimi przeżyciami i obserwacjami. 
- Jako członek Zarządu uczestniczyła w Posiedzeniach. 
Pani Bogusława Wypych, V-ce Prezes Stowarzyszenia, prowadząca Klub Dyskusyjny. Nadzorowała prace nad projektem 
MKiDN „Seniorzy w drodze do kultury „. Dzięki Pani V-Ce Prezes udało się zdobyć dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1000,00 zł, na realizację projektu „Aktywny Senior” które Zarząd przeznaczył na zaję-
cia ruchowe członków JUTW. 
Pan Leszek Kapcia, jako Sekretarz i członek Zarządu w zakresie swoich obowiązków : 
- brał udział w posiedzeniach Rady Programowej i sporządzał Protokoły, 
- obsługiwał zajęcia dydaktyczne dla członków JUTW, 
- wypisywał na bieżąco legitymacje członkowskie, 
- brał udział w szkoleniu wyjazdowym do Nowego Sącza, poświęconym przygotowaniom do Certyfikacji działalności JUTW, 
- załatwiał bieżące sprawy Stowarzyszenia, 
- przygotowywał procedury wdrażania Standardów, 
- brał udział w posiedzeniu wyjazdowym Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Pani Zdzisława Ciećko ma odpowiedzialną funkcję, gdyż odpowiada za finanse Stowarzyszenia. Na bieżąco rozl icza i prowadzi 
rachunki finansowe. 
Panie, Barbara Kowalczyk i Joanna Brzezińska zajmowały się prowadzeniem Księgi Pamiątkowej i organizacją wyjazdów. Wy-
cieczki organizowane w I semestrze były nieodpłatne, ponieważ środki finansowe pochodziły z realizacji programu do projektu 
„Seniorzy w drodze do kultury „. Były to wyjazdy do: 
13.10.2015r, Kraków - Mogiła, Wawel, Skałka, Kazimierz, 
27.10.2015r, Kielce - Wąchock, Karczówka - Klasztor Palotynów, Pałac Biskupów, Muzeum Narodowe, Klasztor w Wąchocku, 
26.11.2015r. -Kraków - Muzeum Historyczne, Teatr Bagatela, spektakl „Mayday”, 
31.12.2016r, wyjazd do Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach na koncert Sylwestrowy. 
Wycieczki w II semestrze finansowali uczestnicy (fundusze zostały wyczerpane 
w I semestrze). 
25.04.2016r. odbyła się wycieczka do Warszawy : zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Pałacu Kultury i Nauki- oglądanie panoramy miasta z tarasu widokowego. 
Zdjęcia z wycieczek wykonywane przez Panią Joannę Brzezińska przekazane zostały Panu Krzysztofowi Maziarzowi, który 



umieszcza je na naszej stronie internetowej. 
Panie redagują artykuły do Gazety Jędrzejowskiej informujące o ważniejszych wydarzeniach z działalności JUTW. 
Pani Halina Olszewska, jako członek Zarządu podpisuje dokumenty Stowarzyszenia, które takiego podpisu wymagają, jest 
opiekunem sekcji turystycznej. 
Pani Stanisława Wydrych śladem lat ubiegłych uczestniczyła aktywnie w bieżących pracach Zarządu. Brała udział we wszyst-
kich posiedzeniach, jak również w wykładach, warsztatach tematycznych, seminariach i konserwatoriach oraz sekcjach zainte-
resowań. 
Niezależnie od tych podstawowych zadań zorganizowała wspólnie z Dyrekcją Miejskiej Biblioteki cztery spotkania literackie o 
następującej tematyce: 
1. Wędrówki po Kresach. 
2. Opowieści w obrazach o Kubie. 
3. Niemcy, moja mała Ojczyzna. 
4. Twórczość literacka Pani Ireny Kaczmarczyk. 
W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 107 członków JUTW. 
Na przełomie miesiąca sierpnia i września br. jest organizowany wyjazd na wczasy do Łeby. Wyjedzie 45 członków Uniwersy-
tetu. Osoby wyjeżdżające nad morze będą mogły odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy w naszym Stowarzyszeniu na nowy rok 
akademicki 2016/2017. 
Prezes Zarządu, Władysław Blicharski pozyskiwał wykładowców, prelegentów 
i prowadzących zajęcia, głównie nieodpłatnie do realizacji programu, jaki został zaplanowany rok akademicki 2015/2016, to 
moje główne zadania jakimi zajmowałem się 
w ciągu roku. Współdziałałem w opracowaniu programu wykładów i seminariów, co zaowocowało opracowaniem informatora na 
I i II semestr. Reprezentowałem JUTW 
na zewnątrz - udział w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w Sejmie RP dnia 1 października 2015r., oraz w IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sejmie RP dnia 14 grudnia 2015r. i odpowiedzialność statutowa za pracę Za-
rządu i Stowarzyszenia. 
Brałem udział w szkoleniu wyjazdowym do Nowego Sącza, poświęconym przygotowaniom do Certyfikacji działalności JUTW, 
Wszyscy członkowie Zarządu w ciągu I i II semestru roku akademickiego 2015/2016 w miarę potrzeb uczestniczyli w dyżurach 
w biurze. 
Pragnę dodać, że praca wszystkich członków Zarządu jest dobrowolna, bez żadnych korzyści materialnych, obciążona kosztami 
finansowymi tak, jak każdego słuchacza JUTW. 
Chcę podziękować członkom Zarządu za bardzo dobrą współpracę i życzyć, by nadal tak dobrze się układała dla dalszego roz-
woju naszego Stowarzyszenia JUTW. 

Pragnę też dodać, że nie tylko członkowie Zarządu, ale też słuchacze, angażowali się do niektórych działań zadaniowych np.: 
pani Maria Radziejewska w ramach spotkań Grupy Literackiej opo-wiedziała, wraz z pokazem slajdów, o podróży na Kubę. 
Pani Krystyna Skowronek prowadzi sekcję socjalną. Była organizatorem i kierownikiem wycieczki Przemyśl - Lwów w dniach 19 
- 21.05.2016r. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali m.in. Cmentarz Orląt Lwowskich, Cmentarz Łyczakowski, Teatr Wielki Opery I Ba-
letu we Lwowie ze spektaklem, zwiedzili Przemyśl, a także wiele innych ciekawych i godnych uwagi miejsc. 
Pani Anna Hajduszkiewicz jest opiekunem grupy gimnastycznej. 

W trzecim roku działalności opierając się na doświadczeniach z I i II roku kontynuowaliśmy cykle wykładów, wzbogacone o 
nowe treści i nowe tematy. Pozyskano nowych wykładowców: dr Kata-rzynę Chrust, Mikołaja Kałuszko z Kancelarii Sejmu i 
Irenę Ścisławską. 
Nadal działają sekcje zainteresowań: artystyczna, zdrowe żywienie oraz kultura fizyczna i turystyka, w ramach wolontariatu sek-
cja socjalna oraz klub dyskusyjny. 
Żaden ze słuchaczy nie zrezygnował z członkostwa w JUTW, nikt nie został skreślony z listy członków, 1 osoba poprosiła o 
urlop, 24 osoby złożyły deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Liczba słuchaczy wzrosła do 207 osób. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy swój czas i energię poświęcili dla dobra Uniwersytetu. 

Sprawna realizacja całego programu mogła się odbywać dzięki wytężonej pracy wielu osób, w tym przede wszystkim całemu 
Zarządowi naszego Stowarzyszenia. 
Serdecznie dziękujemy Radzie Programowej, całej kadrze naukowo- dydaktycznej, która chętnie współpracowała z nami i de-
klarowała dalszą chęć współpracy. 
Serdecznie zapraszamy do dalszej aktywności w kolejnych latach funkcjonowania JUTW. 
Podziękowania składamy Staroście naszego Powiatu Jędrzejowskiego, Edmundowi Kaczmarkowi, za nieodpłatne udostępnie-
nie pomieszczenia na biuro i sali wykładowej, mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Ar-
mii Krajowej 9. 
Składamy podziękowania Burmistrzowi Jędrzejowa, Marcinowi Piszczkowi za pomoc finansową w zorganizowaniu Inauguracji 
Roku Akademickiego 2015/2016, oraz dyrektorowi Centrum Kultury w Jędrzejowie Józefowi Straszakowi, za nieodpłatne uży-
czenie sali widowiskowej w dniu uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 25 września 2015r roku, a także sali wielofunkcyj-
nej na wykłady. 
Serdecznie dziękujemy Opatowi Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie -Edwardowi Stradomskiemu za współpracę, w ramach 
której podpisaliśmy Umowę Partnerską o Współpracy. 
Podziękowania składamy panu Maciejowi Przypkowskiemu, dyrektorowi Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, za współ-
pracę z którym również podpisaliśmy Umowę Partnerską o Współ-pracy. 
Składamy podziękowania Lokalnej Grupie Działania na ręce Pani Prezes, 
Bogusławie Wypych za dobrą współpracę i pomoc w realizacji pracy Zarządu. 
Chcielibyśmy także wyrazić ogromne podziękowanie Dyrekcji ZDZ w Jędrzejowie, która okazała wolę współpracy z nami, co 
zaowocowało już uczestnictwem naszych członków w zorganizowanym 64- godzinnym szkoleniu „Asertywny Senior „. Roz-
mowy przeprowadzone z panią Dyrektor o przyszłości są bardzo obiecujące. Cieszy nas to, ale najistotniejsze, że wnosi dużą 
pomoc w organizacji naszej pracy. 

Wszystkim osobom za pomoc i dobrą współpracę składamy najserdeczniejsze słowa wdzięczności. 

 



Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 

2015/2016 

 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” 
Rok akademicki 2015/2016 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „rozpoczął się uroczystą inauguracją 25 września 
2015r.w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, w obecności słuchaczy JUTW oraz zaproszonych gości. 
W roku akademickim 2015/2016 JUTW odbyło się 18 wykładów, które zostały zorganizowane w następujących cyklach tema-
tycznych: 
Semestr I : 
25.09.2015r, Wykład inauguracyjny „Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego i rola Uczelni w dzisiejszych czasach” prowadzący: 
Kazimierz Barczyk, uczestniczyło 130 słuchaczy, 
30.09.2015r. - „Zabytki Krakowa” prowadzący: mgr Bernard Suchmiel, uczestniczyło 129 słuchaczy, 
05.10.2015r. - „Historia Parlamentaryzmu w Polsce” prowadzący: Mikołaj Kałuszko z Kancelarii Sejmu, uczestniczyło 118 słu-
chaczy, 
4.10.2015r. „Dyplomacja” prowadzący: dr Stefan Hatys, uczestniczyło 115 słuchaczy, 
16.10.2015r. „Mediacje sądowe” prowadząca: Irena Ścisławska, uczestniczyło 120 słuchaczy, 
21.10.2015r. „Miasta akademickie” prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Makieła, uczestniczyło 112 słuchaczy, 
04.11.2015r. „Filozofia, sztuka i religia- trzy drogi odkrywania Tajemnicy” prowadzący: O. dr Jan Strumiłowski, uczestniczyło 111 
słuchaczy, 
25.11.2015r. „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w udzielaniu pomocy osobom starszym” prowadzący: mgr Adam 
Brela, uczestniczyło 110 słuchaczy, 
02.12.2015r. „Etyka” prowadzący: ks. dr Michał Pakuła, uczestniczyło 106 słuchaczy, 
13.01.2016r. „Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego z punktu widzenia fizjoterapeuty”- prowadzący: mgr Norbert 
Łabędzki, uczestniczyło 83 słuchaczy, 

Semestr II : 
10.02.2016r. „Jak sobie radzić z emocjami” prowadzący: mgr Adam Brela, wykład nie odbył się. W zamian asp. Michał Kowal-
czyk poprowadził konserwatorium „Skradziona tożsamość” który planowany był na 24.02.2016r., uczestniczyło 107 słuchaczy. 
17.02.2016r. „Etyka medialna” prowadzący: ks. dr Michał Pakuła, uczestniczyło 102 słuchaczy, 
02.03.2016r. „ Miasta - twierdze” prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Makieła - wykład nie odbył się z powodu nieobecności pro-
wadzącego. W zamian odbył się wykład „Spacer po Wiedniu” który poprowadziła dr Magdalena Makieła, uczestniczyło 95 słu-
chaczy, 
06.04.2016r. „Religie świata” prowadzący: O. dr Jan Strumiłowski, oraz prelekcja nt. „Bezpieczeństwo wspólne” które prowadził 
asp. Michał Kowalczyk z Policji, uczestniczyło 91 słuchaczy, 
20.04.2016r. „Dyplomacja” prowadzący: dr Stefan Hatys - wykład nie odbył się z powodu nieobecności wykładowcy. W zamian 
O. dr Jan Strumiłowski prowadził wykład „Religie świata” który jest kontynuacją rozpoczętego cyklu, uczestniczyło 90 słuchaczy, 
27.04.2016r. „1050 lat państwa polskiego” prowadzący: mgr Bernard Suchmiel, uczestniczyło 87 słuchaczy, 
01.06.2016r. „Rok 1916 w dziejach Jędrzejowa i Polski” prowadzący: dr Krzysztof Ślusarek, uczestniczyło 68 słuchaczy. 
08.06.2016r. „Bracia Polscy - Arianie” lekcja muzealna, prowadzący: mgr Maciej Przypkowski, uczestniczyło 45 słuchaczy. 

Wykłady w semestrze II odbyły się z trzema zmianami w harmonogramie. 
Frekwencja na wykładach w I semestrze roku akademickiego 2015/2016 wyniosła średnio 113 osób. 
Deklaracje przynależności do Stowarzyszenia JUTW w I semestrze złożyło 237 osób. 
Frekwencja na wykładach w II semestrze roku akademickiego 2015/2016 wyniosła średnio 86 osób. 
Deklaracje przynależności do Stowarzyszenia JUTW w semestrze II złożyło 250 osób, zatem średnioroczna frekwencja na wy-
kładach wyniosła 100 osób. 

Oprócz wykładów prowadzone były także inne zajęcia dydaktyczne na których słuchacze realizowali swoje zainteresowania: 

Warsztaty tematyczne - Semestr II: 
14.03.2016r. „Niemcy - moja mała ojczyzna, drugi żywioł” - promocja książki o Niemczech, prowadzący: Roman Pankiewicz, 
uczestniczyło 15 słuchaczy JUTW. 
16.03.2016r. „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością i osobami niepełnosprawnymi”, prowadzący: mgr Norbert Łabędzki, 
uczestniczyło 80 słuchaczy, 
29.04.2016r, spotkanie poetyckie z panią Ireną Kaczmarczyk. Uczestniczyło 20 słuchaczy JUTW. 
11.05.2016r, Zagadnienia medyczne, prowadzący: mgr Paweł Musiał, uczestniczyło 84 słuchaczy. 

Średnio w warsztatach tematycznych w II Semestrze uczestniczyło 50 słuchaczy. 

Seminaria - Semestr I: 
29.10.2015r. „Pierwsza pomoc” prowadzący: mgr Paweł Musiał, uczestniczyło 108 osób, 
09.12.2015r. „Zasady zdrowego odżywiania się. „- prowadząca: dietetyk Anna Gołdyn, uczestniczyło 82 osoby- seminarium 
przełożone z dn. 16.12.2015r. 
16.12.2015r. „Wizerunek osobisty. „- prowadząca: dr Katarzyna Chrust, uczestniczyło 80 osób- seminarium dodatkowe. 

W I semestrze program seminariów przebiegał z jedną zmianą w harmonogramie. Nie odbyło się seminarium „Pożyteczne mi-
kroorganizmy w służbie zdrowia człowieka „dn. 09.12.2015, z powodu nieobecności prowadzącej p. Magdaleny Kraska. 

Średnio w I semestrze w seminariach wzięło udział 90 słuchaczy JUTW. 

Semestr II: 
09.03.2016r. „Zdrowe żywienie” prowadząca: dr Katarzyna Chrust, uczestniczyło 81 osób, 



01.04.2016r. „Fundusze inwestycyjne - ulgi podatkowe” prowadząca: mgr Danuta Musiał, uczestniczyło 83 osoby, 
13.04.2016r. „Prawo pracy” prowadzący: mgr Janusz Czyż, uczestniczyło 77 słuchaczy. 

W II semestrze w seminariach średnio wzięło udział 81 słuchaczy JUTW. 
Zatem średnioroczna frekwencja na seminariach wyniosła 86 słuchaczy JUTW. 

Konserwatoria - Semestr II: 
18.05.2016r. „Starodruki” prowadzący: mgr Maciej Przypkowski - wykład przełożony z 03.02.2016r., uczestniczyło 76 słuchaczy, 
24.02.2016r. „Zagrożenia pożarowe” prowadzący: kpt. mgr inż. Krzysztof Piątek, PSP Jędrzejów, uczestniczyło 87 słuchaczy. 
„Skradziona tożsamość” prowadzący: asp. Michał Kowalczyk KPP Jędrzejów, odbyło się dnia 10.02.2016r. 
30.03.2016r. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” prowadzący: Daniel Jachimowicz, Ogólnopolska Federacja Stowarzy-
szeń UTW, uczestniczyło 81 słuchaczy. 

W konserwatoriach w II semestrze wzięło udział średnio 82 słuchaczy JUTW. 

Lektoraty - I semestr: 
Kurs komputerowy - od 23.09.2015r. do 03.11.2015r., obejmujący: 
- szkolenie warsztatowe- „Aktywny Senior „: zajęcia z zakresu podstawowej obsługi komputera, 
- zajęcia dodatkowe teoretyczne „Aktywny Senior „- na temat: „Uczący się senior” 4 godz., „Asertywny senior” 4 godz., „Zdrowy 
senior” 4 godz., „Jak nie dać się oszukać” 4 godz., „Wizerunek osobisty” 4 godz. 
Łącznie zajęcia trwały 64 godziny i uczestniczyło 40 osób. 

II semestr: 
Warsztaty komputerowe - 31.03.2016r, I grupa godz. 13:00, II grupa godz. 16:00. 
Każda grupa liczyła 10 osób. 

Zajęcia ruchowe: 
Grupa gimnastyczna - miejsce spotkań - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, prowadzący: 
Aleksander Mazurkiewicz. 
Basen - gimnastyka w wodzie - słuchacze w ramach swoich zainteresowań i potrzeb mogą również uczęszczać na zajęcia aqua 
aerobiku, które odbywają się na Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 43. Korzysta 6 osób. 

Grupa literacka - spotkania autorskie z osobami, które są ambasadorami Ziemi Jędrzejowskiej, propagujący jej historię, szcze-
gólne wydarzenia, własne życiorysy wplecione w nasz krajobraz w poezji i prozie, z wykładowcami, podróżnikami dzielącymi się 
swoją rozległą wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas licznych podróży. 
Miejsce spotkań - Biblioteka Miejska w Jędrzejowie, ul 11 Listopada 33a, 
I semestr - 2 spotkania: 
- 20.10.2015r. spotkanie ze Zbigniewem Kasprzakiem, który prowadził Gawędę pt. „Śladami Henryka Sienkiewicza. Wędrówki 
po Kresach” uczestniczących 33 osoby, 
- 19.11.2015r. „Kuba oczami turystki „- relacja z pokazem slajdów słuchaczki JUTW. Pani Maria Radziejewska o podróży na 
Kubę, uczestniczyły 33 osoby. 
Sekcje zainteresowań: 
1. Sekcja artystyczna 
2. W I semestrze zawiązała się sekcja Socjalna - wolontariat, w której liderem jest p. Krystyna Skowronek. 
3. Sekcja kultury fizycznej gimnastyka- lider p. Anna Hajduszkiewicz. Od 18.04 - 30.07.2016r. trwa projekt Aktywny Senior w 
ramach, którego odbyło się 10 zajęć ruchowych z trenerem. 
4. Sekcja turystyczna „Poznaj świat” której przewodzi pani Maria Radziejewska. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 11:00, 
w lokalu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie. 

W II semestrze odbyły się 4 spotkania, w terminach 04.03., 08.04., 06.05., 03.06. Tematyka spotkań: 
- Zwyczaje, obyczaje - Syria, Niemcy, Włochy. 
- Piękno nieznanych zakątków Ziemi Jędrzejowskiej i Ponidzia. 
5. Klub dyskusyjny; 
19.10.2015r. dyskusja na temat „Czy środki unijne są pomocne w rozwoju naszego regionu „. Dyskusji przewodniczyła pani Bo-
gusława Wypych, uczestniczyło 20 słuchaczy. 
16.11.2015r. odbyło się spotkanie otwarte z członkami JUTW. Było ono wynikiem analizy „Ankiet słuchacza „sporządzonymi i 
wręczonymi na inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Człon-kowie mogli podzielić się swoimi opiniami na temat działalno-
ści Uniwersytetu. Propozycje obecnych mają za zadanie pomóc w przygotowywaniu kolejnych projektów dla Stowarzyszenia. 
Uczestniczyło 40 osób. 

W sekcjach może brać udział każdy słuchacz JUTW. 

W I semestrze roku akademickiego 2015/2016 słuchacze uczestniczyli w licznych imprezach kulturalnych: 
31.08.2015r, 12.09.2015r, wczasy rehabilitacyjne w Darłówku w Ośrodku Wypoczynkowym „Diuna 2” uczestniczyło 60 słucha-
czy. 
25.09.2015r. - inauguracja roku akademickiego 2015/2016, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, 
uczestniczyło 128 słuchaczy, 
13.10.2015r, wyjazd tematyczny Kraków - Mogiła, w ramach projektu „Seniorzy w drodze do kultury” KULTURA DOSTĘPNA, 
realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczy 59 słuchaczy, 
27.10.2015r. wyjazd tematyczny Kielce- Wąchock, projekt „Seniorzy w drodze do kultury” uczestniczy 59 słuchaczy, 
18.11.2015r. -wizyta w klasztorze OO. Cystersów w Jędrzejowie połączona z koncertem organowym Roberta Grudnia, uczestni-
czyło 68 osób będących słuchaczami UTW, oraz osoby spoza UTW (wstęp wolny) 
26.11.2015r, Wyjazd tematyczny do Krakowa połączony ze spektaklem w Teatrze, projekt „Seniorzy w drodze do kultury” 
uczestniczyło 59 słuchaczy. 
04.12.2015r, Wizyta w Muzeum Im. Przypkowskich w Jędrzejowie połączone z lekcją muzealną, 44 słuchaczy 
18.12.2015r, Spotkanie Wigilijne w Restauracji „Bar u Pawła „w Jędrzejowie ul. Reymonta 11, uczestniczyło 70 słuchaczy, 
31.12.2015r. - zakończenie Starego i powitanie Nowego 2016 Roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, 74 słuchaczy 



JUTW wysłuchało najpiękniejszych arii z oper i operetek w wykonaniu m. in. Magdaleny Krzysztoforskiej, Agnieszki Rehlis i 
Davida Beuhera, 

Semestr II : 
05.02.2016r, Spotkanie karnawałowe w Restauracji „Bar u Pawła „w Jędrzejowie, ul. Reymonta 11, uczestniczyło 60 osób. 
18.03.2016r, Spotkanie Wielkanocne, nie odbyło się. 
25.04.2016r, Wyjazd edukacyjny do Warszawy - wizyta w Pałacu Prezydenckim, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszaw-
skiego oraz Pałacu Kultury I Nauki, uczestniczyło 55 słuchaczy. 
19 - 21.05.2016r, Wycieczka Przemyśl - Lwów: zwiedzanie m.in. Cmentarza Orląt Lwowskich, Cmentarza Łyczakowskiego, Te-
atru Wielkiego Opery I Baletu we Lwowie ze spektaklem, zwiedzanie Przemyśla, a także innych ciekawych i godnych uwagi 
miejsc. Uczestniczyło 42 osoby. 
czerwiec - wyjazd edukacyjno - tematyczny Wiślica - Raków, nie odbył się. 
31.08 - 12.09.2016r, wczasy rehabilitacyjne nad morzem, w Łebie. Planowana ilość wypoczywających to 45 osób. 
02.09 -08.09.2016r, wczasy w górach, w Karpaczu. Planowana ilość uczestników to 44 osoby. 

W roku akademickim 2015/2016 odbyły się dwa posiedzenia Rady Programowej: 
15.09.2015r, I Posiedzenie Rady Programowej. 
26.01.2016r, II Posiedzenie Rady Programowej. 

Rada Programowa składa się z następujących członków: 
• Krzysztof Ślusarek - Przewodniczący 
• Edmund Kaczmarek 
• Marcin Piszczek 
• Edward Stradomski 
• Marek Zygan 
• Janusz Bidas 
• Zbigniew Makieła 
• Paweł Musiał 
• Krystyna Skowronek 
• Jan Strumiłowski 

Prezes Zarządu Władysław Blicharski 

 


