
Sprawozdanie z Pracy Zarządu Stowarzyszenia 

„Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” za rok 2019 
 

Szanowni Państwo 

 

Na przestrzeni 2019 roku Zarząd pracował w poniższym składzie: 

1. Anna Pańtak - Prezes Zarządu, 

2. Bogusława Mazur - V-ce Prezes Zarządu, 

3. Andrzej Ślizowski - V-ce Prezes Zarządu, 

4. Krystyna Skowronek - Sekretarz, 

5. Zdzisława Olesińska - Skarbnik 

6. Barbara Rzymkiewicz - Członek Zarządu, 

7. Leszek Kapcia - Członek Zarządu, 

8. Marianna Rosół - Członek Zarządu, 

9. Stanisława Wydrych - Członek Zarządu, 

10. Bogusława Wypych - Członek Zarządu. 

 

Zarząd wykonywał swoje obowiązki zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz ustaleniami przyjętymi na 

posiedzeniach Zarządu: 

– Prezes Zarządu odpowiada za całokształt pracy Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie JUTW, 

– V-ce Prezes Zarządu, Bogusława Mazur odpowiada za sprawy finansowe, pozyskiwanie środków, 

– V-ce Prezes Zarządu, Andrzej Ślizowski - kultura fizyczna i sport oraz nawiązywanie kontaktów 

zewnętrznych, 

– Sekretarz, Krystyna Skowronek - sprawy organizacyjno-biurowe, gromadzenie akt związanych z 

działalnością Stowarzyszenia, ewidencja członków, RODO, Wolontariat, 

– Skarbnik, Zdzisława Olesińska - prowadzenie dokumentacji kasowej, przyjmowanie opłat 

wpłacanych gotówką, bieżąca współpraca z osobą prowadzącą księgowość Stowarzyszenia. 

Obecnie funkcję tę pełni Pani Monika Pater, 

– Pozostali członkowie Zarządu mają przypisane sprawy związane z opieką i prowadzeniem Sekcji 

Kulturalnych, Turystycznych, spraw Skarg i Wniosków, kontakty zewnętrzne m. in. związane z 

mediami, instytucjami współpracującymi, zawieranie umów o współpracy. 

 

Praca Zarządu na przestrzeni 2019 r. przedstawiała się następująco: 

Posiedzenie 11.01.2019 r.: tematy: 

1. Omówienie realizacji programu za I semestr roku akademickiego 2018/2019. 

2. Przygotowania do programu II semestru 2018/2019, który trwał będzie od 11 lutego do 17 

czerwca 2019 r. Zaplanowano 17 wykładów. 

3. Od 11 lutego 2019r. wykłady odbywają się w poniedziałki a nie środy. Zmianom ulega również 

praca biura: poniedziałki od 12:00 do 18:00, środy od 8:00 do 12:00. Dyżury członków Zarządu 

pozostają we wtorki, dyżur Pani Prezes w piątki, w godzinach 10:00 - 13:00. 

4. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zaplanowano na dzień 17 czerwca 2019r. 

5. Wolontariat: kontynuowane będą zagadnienia z I semestru, a po uzyskaniu środków finansowych, 

rozpoczną się warsztaty: ”Trening pamięci”dla słuchaczy JUTW. Ponadto, w kwietniu członkowie 

naszego Wolontariatu udadzą się w ramach rewizyty, do UTW w Starachowicach na spotkanie z 

wolontariuszami, z którymi nawiązali współpracę. 

6. Omówiono wydarzenie, jakim był udział Pani Prezes Anny Pańtak, wiceprezesa Andrzeja 

Ślizowskiego i sekretarz Krystyny Skowronek w audycji Radia Kielce. 

7. Wytypowano Panią Prezes Annę Pańtak i wiceprezesa Pana Andrzeja Ślizowskiego jako 

przedstawicieli JUTW do Gminnej Rady Seniorów. 

8. Omówiono potrzebę opracowania projektu na kwotę 10.000 zł., które chcemy pozyskać ze 

Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. O zabezpieczeniu takich środków dla JUTW w budżecie 

powiatu mówił oficjalnie w roku 2018 poprzedni i potwierdził obecny Starosta. 

 

Posiedzenie 11.02.2019 r.: tematy: 



1. Przedstawienie programu działalności na II semestr roku akademickiego 2018/2019. 

2. Prezes Anna Pańtak poinformowała o konieczności przeanalizowania Regulaminu Rady 

Programowej i jej składu. 

 

Posiedzenie 01.04.2019 r.: tematy: 

1. Przedstawienie stanu konta JUTW na dzień 31.03.2019 r. 

2. Rozliczenie projektu 5 - lecia JUTW. 

3. Złożenie wniosku do Zarządu Powiatu o przyznanie środków (10 000 zł), które przeznaczone 

zostaną na: Projekt pod tytułem „Senior się edukuje, kondycję ciała i umysłu utrzymuje” i rajdy 

rowerowe „Szlakiem historii powiatu jędrzejowskiego - trening ciała i umysłu”. 

4. Omówienie wyjazdu do Łaz na Olimpiadę, która ma się odbyć w dniu 25.05.2019 r., którego 

pokrycie kosztów zadeklarował Burmistrz Miasta Jędrzejowa. 

5. Ustalono, że wyjazd Grupy Wolontariuszy JUTW, do Starachowic do UTW, w ramach wymiany 

doświadczeń, sfinansuje JUTW. 

6. Pani Prezes zaproponowała złożenie wniosku do Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu 

o przyznanie Certyfikatu JUTW wyższego stopnia. 

 

Posiedzenie 06.05.2019 r.: tematy: 

1. Przygotowanie materiałów i ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków JUTW, na dzień 

10.06.2019 r. 

2. Podjęcie decyzji o zmianach w składzie Rady Programowej.  

3. Informacja Pani Krystyny Skowronek, na temat przygotowań do VII Marszu Nordic Walking 

Studentów UTW 2019 w dniu 11.05.2019 r. 

4. O przygotowaniach do Ogólnopolskiej Olimpiady w Łazach – 25.05.2019 r. wypowiada się Pan 

Andrzej Ślizowski. 

5. Pani Barbara Rzymkiewicz przekazuje wiadomości o wycieczce do Pragi oraz innych 

organizowanych wyjazdach. 

 

Posiedzenie 05.06.2019 r.: tematy: 

1. Omówienie przygotowanych materiałów na Walne Zebranie Członków JUTW, odczytanie 

Sprawozdań: finansowego, merytorycznego, z pracy Zarządu, i podjęcie stosownych uchwał. 

 

10.06.2019 r. Zebranie Sprawozdawcze 

 

Posiedzenie 07.08.2019 r.: tematy: 

1. Omówienie przebiegu projektu Sekcji Turystyka Rowerowa – Rajdy. 

2. Przedstawienie przygotowań do wyjazdów, do Truskawca i Pogorzelicy. 

3. Opracowanie planu wykładów i spotkań w I semestrze roku akademickiego 2019/2020 i projekt 

przebiegu Inauguracji Roku Akademickiego, która odbędzie się w dniu 01.10.2019 r. 

4. Ustalenie posiedzenia Rady Programowej na 17 września 2019 r. 

 

Posiedzenie 16.09.2019 r.: tematy: 

1. Informacje dotyczące planowanego w dniu 17 września 2019 r. posiedzenia Rady Programowej, 

na które zaproszono obecnych i nowych członków. 

2. Pani Prezes Anna Pańtak konkretnie omówiła sposób przebiegu dnia inaugurującego nowy rok 

JUTW. 

3. Relacje z przebiegu Kongresu Ekonomicznego z Krynicy Zdroju złożyli: Pan Leszek Kapcia, 

który był delegowany przez Zarząd JUTW i Pani Krystyna Skowronek, która tym razem 

reprezentowała Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" z Warszawy. 

4. Pan Andrzej Ślizowski zapowiedział w dalszym ciągu aktywizację Sekcji Strzeleckiej i Pływackiej, 

ale i organizację, jesienią 2019 r., mistrzostw w warcabach. 

 

Posiedzenie 21.10.2020 r.: tematy: 

1. Pani Krystyna Skowronek zapoznała zebranych z realizacją projektu „Senior się edukuje, kondycję 



ciała i umysłu utrzymuje”. Projekt o temacie trening pamięci i aktywność ruchowa 

Zaplanowane są zajęcia z ćwiczeń pamięci, turniej gier planszowych i wyjazd do Centrum Nauki 

Leonardo da Vinci w Podzamczu. 

2. Pani Prezes Anna Pańtak poinformowała, że projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego w Kielcach jest po podpisaniu umowy i oczekujemy na Panią Małgorzatę Krawczyk - 

Blicharską celem omówienia dalszej realizacji projektu, pt. „Aktywny Senior” i „Ze sztuką na Ty”. 

3. Pani Barbara Rzymkiewicz poinformowała o przebiegu wyjazdu do Truskawca i konieczności zmiany 

organizatora na kolejny wyjazd. 

Wycieczka do Włoch jest ostatecznie przygotowana - wyjazd od 7 do 12 listopada 2019 r. 

Pani Barbara Rzymkiewicz zaproponowała zaproszenie kabaretu z Łaz na przyszły rok na naszą imprezę 

okolicznościową. 

 

Posiedzenie 02.12.2020 r.: tematy: 

1. Omówienie bieżących spraw związanych z działalnością uniwersytetu:  

 - ilość członków - 110 osób, 

 - finanse, 

 - podziękowanie za udział w projektach - przygotowanie dyplomów i wręczenie wraz z upominkiem w 

postaci książek na jednym z wykładów 

 - spotkanie opłatkowe ustalono na dzień 19 grudnia 2019 o godz. 16:00 w Restauracji „Gracja”. 

2. Pani Prezes omówiła wykładowców na II semestr, tzn. z większością wykładowców się 

skontaktowała i uzgodniła z nimi terminy. 

3. Pani Barbara Rzymkiewicz przedstawiła oferty, które dotyczą wyjazdów zagranicznych: 

Czarnogóra i Truskawiec. 

 

Jak przedstawiłam, Zarząd na przestrzeni 2019 roku odbył 9 Protokółowanych posiedzeń oraz 2 

Protokółowane spotkania, tj: Walne Zebranie Członków i Rada Programowa. Frekwencja na 

posiedzeniach Zarządu wyniosła 88 %, za co wszystkim członkom Zarządu serdecznie dziękuję, bo to 

przecież od nich zależała sprawna realizacja całego zakładanego Planu Pracy. To ich czas i energia 

poświęcona dla dobra nas wszystkich.  

Jak wspominałam Zarząd przygotowywał Plany Wykładów, natomiast Prezes Zarządu pozyskiwał 

wykładowców, prelegentów prowadzących zajęcia. Trzeba stwierdzić z ogromną przyjemnością, że 

wszyscy wykładowcy, którzy nas zaszczycają wykładami, robią to jak Państwo wiecie, nieodpłatnie. 

Nigdy nie odpowiadają negatywnie na nasze sugestie. 

Przypomnę Państwu jak na przestrzeni 2019 roku przebiegały wykłady, kto je prowadził, jaka była 

frekwencja. 

Otóż wykładów w ciągu roku 2019 było 31, prowadziło je 26 wykładowców, uczestniczyło w nich 2451 

osób, co stanowi średnio 79 osób na wykładzie. 

Dziękujemy Państwu za taką obecność. 

Teraz przypomnę naszych wykładowców, ilość wykładów przez nich przeprowadzonych i ilość osób ich 

słuchających. 

 

 

Lp Temat wykładu Wykładowca Ilość 

Wykła

d  

Słuchac

z 

1.  “Procesy pamięci w okresie późnej dorosłości” mgr Bogusława Supierz - Nowińska 1 95 

2.  “Prace Urzędu Marszałkowskiego na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych” 

 

Dr Karolina Jarosz 

1 86 

3.  “Zagrożenia wynikające z nieostrożności osób 

starszych 

”Insp. Marzena Piórkowska 1 85 

4.   “Medycyna chińska”, cz. II Rehabilitant Robert Dudek 1 84 

5.  “Radzieckie i rosyjskie służby specjalne”,    



6.  „Radzieckie i rosyjskie służby specjalne. Cz. II”  

Dr Stefan Hatys 

 

2 

 

180 

7.  “Jędrzejów na kartach historii”  

Mgr Marcin Piszczek 

 

2 

 

165 
8.  „Miejsce Jędrzejowa w historii” 

9.  Spotkanie z pisarką Mgr Jadwiga Szyszka 1 79 

10.  “Rola mediów lokalnych” red. Radia Kielce, Pani Magdalena 

Sitek 

1 88 

11.  “Ziemia Jędrzejowska”  

dr Krzysztof Ślusarek 

 

3 

 

 

234 12.  “Mieszkańcy Jędrzejowa A. D. 1870” 

13.  „Polonica we Lwowie” 

14.  “Przemoc wobec seniorów - dwukierunkowość 

zjawiska” 

 

 

prof. Agata Chabior 

 

 

 

2 

 

 

 

161 
15.  Wykład inauguracyjny: „Kilka refleksji o 

starości - starość to też młodość tylko trochę 

później” 

16.  “Działania integracyjne eliminujące 

marginalizację i wykluczenie społeczne” 

prof. ośw. dr n. hum. Ryszard Bielak 1 63 

17.  “Profilaktyka i leczenie układu kostnego - 

opieka sanatoryjna” 

dr n. med. Grzegorz Gałuszka 1 49 

18.  “Powiat - problemy i osiągnięcia” mgr Paweł Faryna 1 75 

19.  “Polskie militaria” prof. Michał Baczkowski 1 66 

20.  “Od kontestacji do afirmacji. Drogi do wolności 

w sztuce PRL” 

mgr Jan Przypkowski 1 62 

21.  „Edith Piaf. Pieśniarka miłości” Barbara Zawodnik 1 49 

22.  „Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie 

Maj” 

Jolanta Szwalbe 1 83 

23.  „Hirudoterapia. Leczenie pijawką” mgr Norbert Łabędzki 1 88 

24.  „Kultura i sztuka ludowa” Czesław Syrek i Zdzisław Purchała 1 87 

25.  „Pieniądz, cz. II” prof. dr hab. Zbigniew Makieła 1 99 

26.  „Telefony komórkowe - rodzaje, sposoby 

obsługi zagrożenia.” 

Michał Sobczyk 1 86 

27.  Spotkanie z Policją z KPP w Jędrzejowie na 

temat zagrożeń, które niesie za sobą zażywanie 

środków psychoaktywnych 

 

sierż. szt. Michał Kwieciński 

 

1 

 

82 

28.  „Podologia. Dbanie o stopy” Joanna Zardzewiały 1 79 

29.  Gminna Rada Seniorów - jej zadania  

i cele 

Władysław Blicharski 1 77 

30.  „Gawędy o języku” mgr Anna Wielińska 1 76 

31.  Prezentacja zrealizowanego projektu „Senior się 

edukuje, kondycję ciała i umysłu utrzymuje” 

Mgr Krystyna Skowronek 1 73 

Podsumowanie 31 2451 

 

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

swoje zainteresowania: 



Warsztaty tematyczne 

W ramach warsztatów tematycznych działa Grupa Literacka - są to spotkania autorskie z osobami, które 

są ambasadorami Ziemi Jędrzejowskiej, propagujących jej historię, szczególne wydarzenia, własne 

życiorysy wplecione w nasz krajobraz w poezji i prozie. Ci wykładowcy, często byli podróżnikami i 

dzielili się swoja rozległą wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas licznych podróży. Miejscem 

spotkań jest Biblioteka Miejska w Jędrzejowie. Liderem Grupy jest Pani Stanisława Wydrych. W roku 

2019 spotkań odbyło się 4 przy frekwencji średnio 20 osób na spotkaniu. 

 

Seminaria i Wolontariat 

Lider Krystyna Skowronek. Do Sekcji zadeklarowało udział 18 słuchaczy JUTW.  

Działalność Grupy Wolontariatu: 

1. Realizacja projektu pn. „Senior się edukuje, kondycję ciała i umysłu utrzymuje”. 

2. Warsztaty pn. „Trening pamięci”. Prowadząca mgr Bogusława Supierz - Nowińska - wg 

harmonogramu. 

3. Koordynacja i organizacja Turnieju gier planszowych „Zostań mistrzem”. 

4. Kontynuacja współpracy z Przedszkolem Nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie. 

5. Współpraca z Gminną Radą Seniorów. 

6. Organizowanie „wypadów”do kina. 

7. Organizowanie zajęć ruchowych. 

 

Zajęcia ruchowe: 

1. Grupa Gimnastyczna - Slavica Dance Fitness - spotkania w Centrum Kultury w Jędrzejowie raz w 

tygodniu. 

2. Zajęcia w wodzie - Pływalnia Miejska, ul. Przypkowskiego 43, 28-300 Jędrzejów, realizacja 

projektu, w którym brało udział 30 uczestników (II grupy po 15 osób) 

3. Nordic Walking - Amfiteatr nad Zalewem jeden raz w tygodniu. 

 

Sekcja Turystyczna „Poznaj Świat”:  

Lider Sekcji Maria Radziejewska 

Sekcja ta organizuje raz w miesiącu spotkania, które odbywają się w ZDZ Jędrzejów. Lektorami na 

spotkaniach były osoby, które są ciekawe świata, dużo podróżują, dokumentują swoje wojaże slajdami, 

filmami, zdjęciami, które to materiały razem z opisem słownym prezentują na spotkaniach. Osobami, 

które dzieliły się z nami swoimi wrażeniami to: Pani Maria Radziejewska, Beata Znojek, Maciej 

Przypkowski, Jan Stawski. 

W prelekcjach Sekcji Turystycznej „Poznaj Świat” łącznie w 2019 r. uczestniczyło 143 osoby. 

 

Sekcja Kultury Fizycznej i Sportu:  

Lider Andrzej Ślizowski.  

 - W roku 2019, grupa brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Trzeci Wiek na Start”. Która 

odbywała się w Łazach. Uczestniczyło 9 zawodników i 11 kibiców. Członkowie sekcji spotykają się 

systematycznie, trenują, walczą o zdrowie, poprawiają swoją kondycję. Przełożyło się to na fakt, że 

występ naszej reprezentacji w Łazach był dla Uniwersytetu bardzo 

satysfakcjonujący.  

42 osoby wzięły także udział w VII Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2019”. 

 

Imprezy kulturalne: 

W roku 2019 słuchacze uczestniczyli w licznych imprezach kulturalnych i spotkaniach. Organizatorem 

była grupa tzw. „Miłośnicy Teatru i Filmu”. Grupa ma na celu bieżące śledzenie wydarzeń kulturalnych, 

repertuarów najbliżej położonych teatrów, filharmonii i kin. Liderem tej Grupy jest Pani Barbara 

Rzymkiewicz i z ramienia Wolontariatu Pani Zdzisława Olesińska.  

Dzięki pracy tych Pań pozyskujących informacje, członkowie nasi mogą wyrażać swoje zainteresowanie i 



ewentualną chęć korzystania z oferowanych imprez. 

– Rok 2019 rozpoczęliśmy Noworoczną Galą Operetkową, kolejnym wydarzeniem był: 

– Koncert charytatywny „Dzielmy się miłością”, 

– udział w Święcie Miasta w Centrum Kultury w Jędrzejowie, 

– wyjazd do Kieleckiego Centrum Kultury na spektakl Teatru Komedii pt. „Fredro dla dorosłych - 

mężów i żon”, 

– wyjazd na spektakl Teatru TeTaTeT pt. „Umrzeć ze śmiechu”, 

– Wycieczka do Pragi, 

– coroczne wczasy rehabilitacyjne, w tym roku był to wyjazd do Pogorzelicy, 

– a także wczasy rehabilitacyjne w Truskawcu, 

– wyjazd do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim oraz zwiedzanie zamku 

w Chęcinach, w ramach projektu “Senior się edukuje, kondycję ciała i umysłu utrzymuje”, 

– wycieczka do Włoch. Zwiedzanie Wenecji, Rzymu i Florencji, 

– wyjazd na spektakl “Prywatna klinika”, 

– Spotkanie Wigilijne, 

– zakończenie roku Koncertem Noworocznym, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 

z siedzibą w Katowicach. 

 

Organizacją letniego wypoczynku zajmowała się Barbara Rzymkiewicz. 

Jeszcze niewymienieni członkowie Zarządu to: Bogusława Wypych, Bogusława Mazur. Są bardzo 

aktywnie pracującymi na rzecz dobrostanu naszego Uniwersytetu. Pani Bogusława Mazur jak 

wspominałam na wstępie odpowiada za sprawy finansowe, a wspólnie z Panią Bogusławą Wypych za 

pozyskiwanie środków finansowych, których wykorzystanie urozmaica nasz podstawowy kierunek 

działalności, tj: pozyskiwanie wiedzy. 

Muszę jeszcze wspomnieć o Pani Krystynie Skowronek, która jako Lider Grupy Wolontariatu wspólnie z 

członkami tej grupy przyczynia się do integracji naszego środowiska z wieloma grupami senioralnymi z 

naszego miasta. 

Mało powiedziałam o Pani Zdzisławie Olesińskiej, która stanowi jako skarbnik Zarządu jego trzon. To z 

nią Państwo najczęściej rozmawiacie, to jej wiedza i empatia nas wspomaga. 

 

Realizacja wniosków z Walnego Zgromadzenia (załącznik Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 

10.06.2019 r. z WZC) 

 

Ad. 1. Dotyczy uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 

Zarząd wystosował pismo do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

z zapytaniem, czy rezygnuje ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Otrzymaliśmy pismo 

z informacją, że obecnie jest chory, jak wróci do zdrowia to będzie uczestniczył w pracy Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Ad. 2. Organizacja wyjazdów do Solca Zdroju. 

Osoby wyznaczone do zajęcia się ta kwestią zrobiły rozeznanie dotyczące kosztów wyjazdów i osób 

chętnych. Koszty wysokie - brak osób chętnych. Z ramienia Zarządu rozmowy i rozeznanie prowadziła  

Pani Marianna Rosół. 

 

Ad. 3. 

Zweryfikowano listę członków Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” pod kątem 

opłaty czesnego. Nie stwierdzono osób, które podpisują listę obecności a nie płacą czesnego. 

 

Ad. 4. Monitorujemy możliwości pozyskiwania środków.  

Pozyskaliśmy 7000,00 zł z Funduszu Pracy i 9500,00 zł na naukę języków. Nie zabiegamy o większą 

wartość środków z programu, ponieważ nie stać nas wnosić udziały własne. 

 

Ad. 5. Zacieśnić współpracę z innymi UTW -  

Dotyczy to zawodów sportowych w roku 2019 - W miesiącu czerwcu uczestniczyliśmy w zawodach 



sportowych w Łazach. 

W roku bieżącym 09 marca gościła u nas Grupa artystyczna UTW Łazy. 

 

Ad. 6. Powołać Lidera do każdej sekcji sportowej. 

Wniosek nie zrealizowany, brak chętnych, będziemy prowadzić starania, aby go w przyszłości 

zrealizować. 

 

 

Na zakończenie sprawozdania serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swój czas i energię poświęcali 

dla dobra Uniwersytetu, a Państwu serdecznie dziękuję, że jesteście, że tak licznie uczestniczycie we 

wszystkich organizowanych zajęciach, że jesteście wyrozumiali dla nas, kiedy nie zawsze realizujemy, z 

różnych poważnych względów wasze prośby i sugestie. 

 

 

Dziękuję za uwagę 


