
I N F O R M A C J A

ZARZĄDU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W DZIAŁDOWIE 
ZA OKRES OD 15.10.2013r. DO 16.06.2014r.

Szanowni goście, członkowie uniwersytetu, w imieniu Zarządu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie mam zaszczyt przedstawić Państwu 
informację z działań zarządu w roku akademickim 2013/2014.

W ciągu ostatniego roku Zarząd obradował 10 razy ( 15 razy w 
analogicznym okresie 2012/2013). Jedno posiedzenie odbyło się w dniu 10 
października 2013 roku i miało ono na celu omówienie stanu przygotowań do 
rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

Ciała statutowe w postaci Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego oraz Rada Programowa działały w składzie wybranym na Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Uniwersytetu dnia 27 lutego 
2012 roku. 

W trakcie mijającego roku akademickiego na posiedzeniach zarządu 
przyjęto łącznie 18 uchwał. Najwięcej uchwał podjęto w sprawie przyjęć nowych 
członków (łącznie przyjęto 27 członków), i skreśleń członków uniwersytetu 
( skreślono 26 członków). Najwięcej członków (18 ) skreślono z powodu nie płacenia 
składek członkowskich. 6 osób skreślono na własną prośbę a 2 osoby zmarły.

Na dzień prezentowania informacji uniwersytet liczy 242 członków, z 
czego 59 członków to mężczyźni a 183 to kobiety.

Ponad to podejmowano uchwały w sprawie:
- przesunięcia środków finansowych w preliminarzu budżetowym na 2013r, 
- przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na 2014r.,
- przyjęcia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego za 2013r.,
- wpłaty kwoty 25 zł dokonanej przez P.Ewę Wilkowską,
- dofinansowania spotkania andrzejkowego (52 zł),
- pokrycia kosztów spotkania opłatkowego (558, 78 zł),
- przeksięgowania środków finansowych pozostałych z wyjazdu do Gdyni na 
  cele statutowe (146 zł),
- pokrycia kosztów wyjazdu na basen (97,06 zł),
- przeksięgowania kwoty 34 zł pozostałych z wyjazdu do Teatru „Komedia” w 
  Warszawie na cele statutowe, 
- przekazania kwoty 1,74 zł pozostałej z wyjazdu do Filharmonii w Olsztynie na 
  cele statutowe,



- dofinansowania spotkania karnawałowego ( 31 zł),
- przeksięgowania na cele statutowe środków finansowych pozostałych z 
  wyjazdu do Gdyni ( 673 zł).

W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przyjęto łącznie 6 uchwal, w tym uchwały o udzieleniu zarządowi 
absolutorium i zmian w statucie.

W okresie informacyjnym zrealizowano następujące wykłady:
- 06.11.2013r. „ Czarna i biała legenda Zakonu Krzyżackiego”, wygłoszony przez
                        dr hab. Kazimierza Grążawskiego, 
- 02.12.2013r. „ Sztuka wystąpień publicznych”, prezentowany przez mgr Ewę Gutowską,

     - 06.12.2013r. „ Potrzeby ludzi starszych – między teorią a praktyką”, wygłoszony przez
                            dr Katarzynę Białobrzeską,

- 13.01.2014r. „ Syberia i związane z nią losy Polaków”, wygłoszony przez prof.dr hab.
                       Elżbietę Kaczyńską, 
- 11.02.2014r. „Tkanka młodości – jakość i długość naszego życia, prezentowany przez 
                       dr Krystynę Kuberską – Przekwas i dr Dorotę Bartnicką,
- 24.02.2014r. „ Skąd się wzięli w Działdowie Cieszyniacy”, wygłoszony przez kol.
                       Mariana Odachowskiego,
- 11.03.2014r. „Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem”, wygłoszony przez mgr
                       Henrykę Kołaszewką,
- 07.04.2014r. „ Poeci na kresach: Krasiński, Mickiewicz, Słowacki, Syrokomla i Miłosz”,
                       prezentowany przez dr Katarzynę Węglicką, 
- 13.05.2014r. „Czy boimy się feminizmu”, wygłoszony przez Prorektora WSI i E TWP
                       w Olsztynie dr Dariusza Człapińskiego.

Szanowni Państwo, działalność uniwersytetu nie ograniczała się tylko do
 wykładów . Uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach, obchodach i konferencjach. I tak:

W okresie od 1 do 4 lipca 2013 roku przedstawiciele naszego uniwersytetu 
brali udział w VII spotkaniu integracyjnym Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z zza 
wschodniej granicy. Dwoje członków uniwersytetu po raz pierwszy wzięło udział w całym 
spotkaniu integracyjnym. Wymieniali doświadczenia, nawiązywali kontakty i współpracę 
oraz integrowali się z delegacjami ze wschodu.

09 października 2013 roku Jerzy Giezek wziął udział w VI Wojewódzkiej 
Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia osób Starszych, zaś 29 października 2013 
roku w Konferencji Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski.

Dnia 03 grudnia 2013 roku delegacja uniwersytetu wzięła udział w 
spotkaniu Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Ostródzie, 
gdzie dokonano wyboru nowych władz porozumienia.



W dniach 09 stycznia 2014 roku i 29 styczna i 2014 roku kol. Jerzy Giezek i 
Antoni Furtak brali udział w konferencjach na temat polityki senioralnej 
organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Od 29 stycznia do 23 kwietnia 2014 roku przedstawicielka naszego 
uniwersytetu kol. Agnieszka Smolisz – Pytli brała udział w Zespole Roboczym 
Starostwa Powiatowego do spraw opracowania programu na rzecz osób starszych w 
latach 2014-2020 na terenie naszego powiatu.

W tym miejscu należy wspomnieć, że kol. Antoni Furtak wielokrotnie 
uczestniczył w pracach Rady do spraw Polityki Senioralnej, która stanowi organ 
pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Plonem rady było opracowanie 
długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. 24 grudnia 2013 roku 
uchwałą Rady Ministrów zostały przyjęte „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej 
w Polsce na lata 2014-2020”.

Analogiczny program współtworzył kol. Antoni Furtak i Jerzy Giezek na 
szczeblu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W dniach 05- 06 czerwca 2014 roku delegacja naszego uniwersytetu w 
składzie:
Jerzy Giezek, Antoni Furtak i Zenobia Bartnicka brali udział w Wojewódzkiej 
Konferencji Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Giżycku. 
Debatowaliśmy o problemach seniorów, potrzebie przekształcenia Porozumienia UTW 
Warmii i Mazur w Federację oraz wymienialiśmy wzajemne doświadczenia. J.Giezek 
omówił dokonania naszego uniwersytetu w prezentacji multimedialnej. 

W drugim roku naszej działalności organizowaliśmy także imprezy służące 
podniesieniu naszej kondycji. W tym miejscu należy wspomnieć o rajdach pieszych. I 
tak: w dniu 11 sierpnia 2013 roku zorganizowano rajd na trasie Działdowo – Kisiny – 
Kurki – Księży Dwór – Działdowo. W dniach 20 - 21 września 2013 roku braliśmy 
udział w V Powiatowym Rajdzie Pieszym „ Po zloty liść jesieni”, dzięki wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Działdowie. Dnia 19 maja 2014 roku 19 członków naszego 
uniwersytetu wzięło udział w II Marszu Nordick Walking organizowanym przez 
Akademię Złotego Wieku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie pod patronatem 
Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nasz odcinek 
liczył około 7 kilometrów na trasie Działdowo - Malinowo - Działdowo. Krótki 
odpoczynek odbył się w Zajeździe „Pod koniem” w Malinowie.

Każdego roku braliśmy udział w wycieczkach jedno i wielodniowych. W 
okresie informacyjnym odbyły się one w niżej wymienionych dniach:
- 03 - 09.09.2013r. do Budapesztu, Wiednia i Zakopanego. Ponownie należy wspomnieć, 
że   wycieczka doszła do skutku dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w 
                               Działdowie.
- 18 -22.05.2014r. na ziemię Lubuską z jednodniowym wyjazdem do Berlina.



Byliśmy także obecni: 10 sierpnia 2013 roku na XVII Festiwalu Kultury 
Kresowej w Mrągowie. Był to piąty z rzędu nasz finał festiwalu. 21 listopada 2013 roku
54 osoby wzięły udział w wycieczce do Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie 
podziwialiśmy musical „Chłopi”, zaś 15 sierpnia 2014 roku odwiedziliśmy Teatr 
„Komedia” w Warszawie oglądając musical „Zorro”. 14 lutego 2014 roku „zmieniliśmy 
front” i udaliśmy się do Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie na koncert 
walentynkowy pod tytułem „Berlin, Brodway, Hollywood”. Natomiast 28 marca 2014 
roku postanowiliśmy pozostać w Działdowie gdzie na scenie Miejskiego Domu Kultury 
ponownie gościliśmy Kwartet „Les Femmes” w spektaklu „ Wino, kobiety i śpiew”. 
Miesiąc później udaliśmy się do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical „Klub 
kawalerów”. 14 i 22 maja 2014 roku znowu pozostaliśmy w domu by w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia im. Arno Kanta wysłuchać zapierającego dech w piersiach 
koncertu wiosennego i spotkać się z autorem książek historycznych Sławomirem 
Koprem.

Zaszczyciliśmy swoją obecnością inne atrakcyjne imprezy i spotkania:
- 09.08.2013r. na II Wieczorze Piosenki Biesiadnej przy fontannie i recitalu Andrzeja 
Skały,
- 21.12.2013r. na spotkaniu Bożonarodzeniowym na dziedzińcu zamku, gdzie chór  
                       „Cantiamo” śpiewał kolędy i pastorałki,
- 22.01.2014r. Giełdę Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego.

Nie sposób nie wspomnieć o udziale naszych członków w kolejnej 
spartakiadzie seniora organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Działdowie dnia 25 września 2013 roku. Nasi studenci po raz kolejny nie mieli sobie 
równych i zdobyli większość wyróżnień.

12 stycznia 2014 roku nasi studenci po raz drugi wzięli udział w zbiórce 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast członkowie sekcji „Zumby” dali 
pokaz swych umiejętności przed działdowską publicznością. Wystąpili oni także w 
dwóch imprezach charytatywnych połączonych ze zbiórką pieniężną na rzecz dzieci 
ciężko chorych.

Już tradycyjnie odbyły się zabawy:
-  28.11.2013r. andrzejkowa,
-  20.02.2014r. karnawałowa.

Po raz trzeci z rzędu dnia 12 czerwca 2014 roku chór „Cantiamo” wziął 
udział w 
III Przeglądzie Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Iławie. Do 
przeglądu chór nasz przygotowała studentka ostatniego roku Wydziału Artystycznego 
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – P. Kinga Musiał. Zajęcia 
odbywały się w ramach „warsztatów chóralnych”, na które otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Urzędu Miasta w Działdowie. 



W bieżącym roku akademickim dużo miejsca i czasu poświęciliśmy 
doskonaleniu naszych umiejętności. I tak w dniach: 
- 12-31.03.2014r. 13 studentów wzięło udział w kursie komputerowym organizowanym 
przez 
                             Centrum Edukacji w Działdowie,
- 13.03.2014r. - nadal 12 studentów uczestniczy w nauce języka angielskiego 
organizowanej 
                          przez Federację Organizacji Socjalnych w Olsztynie, 
- 22-23.03.2014r. 5 studentów wzięło udział w szkoleniu z pisania projektów. 
Szkolenie 
                           mogło się odbyć dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w 
Działdowie. 
- 31.03 – 02.04.2014r. Jerzy Giezek wziął udział w szkoleniu o sposobach 
„wdrażania 
                           standardów w opiece nad seniorami” organizowanym przez 
Federację 
                           Organizacji Socjalnych w Olsztynie.

W kwietniu i maju 2014 roku Jerzy Giezek i Antoni Furtak brali czynny 
udział w pracach nad statutem i powołaniem Rady Seniorów. 

19 marca 2014 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z 
opiekunami sekcji, lektoratów i klubów. W trakcie spotkania zapoznano się z 
problemami, wymieniono doświadczenia i wystosowano apel do członków 
stowarzyszenia o aktywny udział w pracach sekcji, lektoratów i klubów.

W roku akademickim 2013/2014 przy tutejszym uniwersytecie działało 
17 sekcji, lektoratów i klubów, których opiekunami są:
- lektorat języka niemieckiego                                       - Aleksandra Odachowska,
- literacka                                                                        - Bogumiła Stachowiak,
- dyskusyjny klub ksiązki                                               - Ewa Sotomska,
- gimnastyczna                                                                - Anna Rutkowska,
- krajoznawczo – turystyczna                                         - Marian Odachowski,
- nordick walking                                                            - Marian Odachowski,
- plastyczna                                                                     - Emilia Wołejszo,
- robótek ręcznych                                                           - Hanna Szewczak,
- chór „Cantiamo”                                                           - Agnieszka Smolicz – Pytlik,
- zielarska i medycyny naturalnej                                    - Ludwik Wierzbowski,
- wolontariat Caritas                                                        - Agata Pstrągowska,
- brydżowa                                                                       - Bogdan Ulatowski,
- klub miłośników teatru, opery i operetki                       - Antoni Furtak,
- lektorat języka rosyjskiego                                            - Barbara Stokłos,
- wzajemnej pomocy                                                        - Jerzy Giezek,
- zumby                                                                            - Jerzy Giezek,



- turnusy rehabilitacyjne                                                  - Zenobia Bartnicka,

Od maja 2013 roku zawieszono działalność sekcji pływackiej „Delfin” z 
powodu znacznego zmniejszenia liczby osób biorących udział w zajęciach.

         Ponad to członkowie zarządu pełnili dyżury w każdy czwartek, w godz. 
10:00-13:00  w  pokoju  33a  budynku  Starostwa  Powiatowego.  Podczas  dyżurów 
przekazywano informacje dotyczące działalności  uniwersytetu,  sekcji  i  lektoratów. 
Informowali  
o terminach, tematyce i wygłaszającym wykłady.

         Kol. Antoni Furtak, Marian Odachowski i Jadwiga Smółka prowadzili 
i  aktualizowali  stronę  internetową  uniwersytetu.  Natomiast  Elżbieta  Kulczyńska 
prowadziła  księgowość  uniwersytetu,  zaś  Barbara  Chądzyńska  w  kronice 
uniwersytetu  dokumentowała  wszystkie  wydarzenia  z  życia  uniwersytetu,  sekcji  i 
poszczególnych członków.

        W tym miejscu składam serdeczne podziękowania koleżankom i kolegom 
z  Zarządu  Uniwersytetu,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego,  którzy 
nieodpłatnie poświęcają swój czas. To Państwo organizują działalność, opracowują 
dokumenty, piszą projekty i prowadzą zbiórki pieniężne aby pozostali nasi słuchacze 
mogli  
się samorealizować, doskonalić i rozwijać.

                 Wyrazy uznania i podziękowania należą się naszym opiekunom sekcji i  
lektoratów. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, aktywności i życzliwości słuchacze 
chętnie biorą udział w zajęciach a nasz uniwersytet rozwija się tak dynamicznie.

                 Szczere słowa podziękowania i wdzięczności kieruję do:

- Radnej Sejmiku Województwa War. – Maz.        - Teresy Nowakowskiej,
- Rektora WSI i E  TWP w Olsztynie - JM dr Anny Strzeleckiej-Ristow,
- Prorektora WSI i E TWP w Olsztynie                  - dr Dariusza Człapińskiego,
- Pełnomocnika Rektora ds. UTW                          - mgr Doroty Duchniewicz-
Człapińskiej, 
- Starosty Działdowskiego - mgr inż. Mariana Janickiego,
- Wicestarosty Działdowskiego                               - Witolda Ostrowskiego,
- Burmistrza Miasta Działdowo -  mgr  Bronisława 
Mzurkiewicza,
- Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo         - Mariana Odachowskiego,
- Wójta Gminy Działdowo                                       - Pawła Cieślińskiego,
- Dyrektor OR TWP w Olsztynie  - mgr Bogny Kamińskiej,
- Wiceprezes Dział.Agencji Rozw. w Działdowie  - mgr Anny Kraśniewskiej,
- Dyrektora „Caritas” - ks. Zdzisława Syldatk,



- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej           - Justyny Lytvyn,
- Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - Dariusza Maćkowiaka,
- Dyrektora ZSZ w Działdowie                               - Dariusza Chełmińskiego,
- Dyrektora ZS w Malinowie                                  - Michała Struzika,
- Prezesa OR Polskiego Czerwonego Krzyża - Bogdana Ulatowskiego,
- Kierownik Biura Dział.Centr.Kszt.Ustaw.             - Ewy Kamińskiej,
- Komendanta Hufca ZHP  - dh Andrzeja Umińskiego,
- Instruktorów tańca zumby                                     - Joanny Berestowskiej, 
                                                                                  - Hanny Berestowskiej.

  Podziękowania  kieruję  również  do  redakcji  Gazety  Działdowskiej  i 
Tygodnika Działdowskiego za nieodpłatne publikowanie komunikatów i artykułów 
przybliżających czytelnikom działalność uniwersytetu. To dzięki Państwa wsparciu 
mogliśmy tak wiele osiągnąć.

  Mając  na  uwadze  aktywny wypoczynek przygotowaliśmy  dla  Państwa  w 
okresie przerwy wakacyjnej wiele imprez integracyjnych. I tak w dniach:

-  26-28.06.2014r.  10  osobowa  reprezentacja  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  w 
Działdowie   udaje się na Warmińsko – Mazurską Senioradę 2014 w Olsztynie 
                             organizowaną przez trzy uniwersytety olsztyńskie,
-  01.08.2014r.       50  osobowa  grupa  studentów wyjeżdża  na  Festiwal  Kultury 
Romskiej do  Ciechocinka,
-  16.08.2014r.        I  Drużynowy  Turniej  Brydża  Sportowego  Uniwersytetów 
TrzeciegoWieku w Działdowie,
- 10 - 17.08.2014r.imprezy towarzyszące kolejnej rocznicy urodzin naszego miasta,
- wrzesień 2014r.  Spartakiada Seniora organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i 
                              Rekreacji w Działdowie.

Szanowni Państwo, kończąc pragnę wspomnieć, że zaprezentowałem tu 
tylko część informacji i wydarzeń, których uczestnikiem był Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  w  Działdowie.  Zawarcie  całokształtu  dokonań  przekraczałoby  zakres  tej 
informacji.

                                                                   
                                                                   Dziękuję Państwu za uwagę.

                                                                 / Jerzy Giezek/


