
   

 

  

 

   Sprawozdanie merytoryczne 
     Stowarzyszanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
   im. Janiny Czaplickiej w Płocku za 2018/2019 rok. 
 

 

 

I. Dane organizacji: 

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku 09-402 Płock 
Plac J. Dąbrowskiego 2  KRS 0000226736 ,status OPP uzyskano w kwietniu 2008r. 
 

Członkowie władz 
 

Zarząd: 

Elżbieta Chaleńska- Rurka    - Prezes 

Grażyna Baran     - Wiceprezes 

Irena Halina Obrębska     - Wiceprezes 

 

Anna Kobylarz     - Sekretarz 

 zrezygnowała z pracy w zarządzie  10 października 2018 r. 
 

Agnieszka Sylwia Jankowska   - Skarbnik 

Maria Zalewska-Mikulska    - członek 

Jolanta Pajewska     - członek 

Czesława Wodowska     - członek 

Edyta Bednarzewska- Naskręt   - członek 
 

Komisja Rewizyjna 

Halina Ponczkowska     - Przewodnicząca 

Maria Teresa Kolbicz     - Sekretarz 

Anna Nowakowska-Olszewska   - Członek 

 

Sąd Koleżeński 
Zofia Nowakowska     - Przewodnicząca 

Zenobia Skutnik     - Sekretarz 

Kazimierz Stanisław Kornacki   - członek 

 

SUTW im. Janiny Czaplickiej w Płocku prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej 
na rzecz osób starszych,poprzez udzielanie im pomocy w celu przezwyciężenia trudnej 
sytuacji życiowej,wynikającej ze starszego wieku. 

 W celu wykonania powyższych zadań  SUTW: 
1/ prowadzi różne formy działalności edukacyjnej,zdrowotnej,kulturalnej twórczej i    
turystyczno-krajoznawczej; 

 

2/ włącza osoby starsze do systematycznego kształcenia ustawicznego w     celu stymulowania  
sprawności intelektualnej i fizycznej; 
 

3/ aktywizuje społecznie i poprawia  jakość życia seniorów; 



 

4/ upowszechnia profilaktykę gerontologiczną; 
 

5/ stwarza warunki godnego starzenia się. 
 

Powyższe cele realizowane są poprzez: 
1/ wykłady,seminaria,dyskusje,konferencje naukowe prowadzone przez 
    specjalistów  różnych dziedzin nauki; 

2/ kontynuowanie nauki języków obcych; 
3/ spotkania z ludźmi kultury i nauki; 
4/ prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej; 

5/ rozwijanie działalności w sekcjach ,zespołach i grupach zainteresowań 

    prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z 
    potrzebami SUTW w Płocku; 

6/ wydawanie zbiorów własnej twórczości,opracowań i wspomnień. 
 

II. Charakterystyka działalności organizacji. 
 

W roku 2018 zorganizowano : 

27 wykładów popularno-naukowych, w tym : 

16 wykładów związanych z realizacją projektów dofinansowanych przez Urząd Miasta Płocka w 
 których uczestniczyło 1 503 osoby 

 

Klub Dyskusyjny filmowy  -    8 spotkań w Nowym Kinie "Przedwiośnie"w których wzięło 

udział ok. 800  osób 
Klub Dyskusyjny Literacki -     9  spotkań w zajęciach uczestniczyło  15 osób 

Płocka Galeria Sztuki         -       Spotkania odbywały się od m-ca stycznia do czerwca 2018r.  z 
udziałem  około 200 osób. 

Wykłady z historii sztuki dla seniorów organizowane z inicjatywy dyr. PGS Alicji Wasilewskiej 

 prowadził Mirosław Cegłowski wspomagany przez innych pracowników Galerii. 

Sekcja brydża sportowego – 31 spotkań ,wspotkaniach tych bierze udział 27 osób . 

Sekcja Fotograficzna- 3 spotkania, w pracach sekcji działa 7 osób,z uwagi na to iż POKiS zmienił 
swoją siedzibę z ul. Sienkiewicza i przeniósł się na ul. Jakubowskiego  wystąpił problem lokalowy: 
brak nieodpłatnego pomieszczenia na zajęcie grupy, problem ten trwa nadal. 

Pomimo powyższych trudności członkowie sekcji fotograficznej obsługiwali różne ważne 
wydarzenia odbywające się w ramach działalności SUTW,np: 
występy grup artystycznych,wystawy,zabawy,wycieczki,zebrania i wykłady,zajęcia rożnych sekcji , 
prowadzenie strony internetowej. 

  

 W roku 2018 naukę kontynuowało  14 grup języków obcych i tak: 
język angielski -8 grup, poziom zaawansowany,średnio zaawansowany i początkujący 

język hiszpański -2 grupy;   
język rosyjski - 1 grupa; 

język niemiecki-1 grupa; 

język francuski - 1 grupa; 

język włoski- 1 grupa. 
Od stycznia do grudnia 2018r. każda z grup uczestniczyła w 25 zajęciach wybranego języka. 
 Od maja do grudnia każda grupa skorzystała z dodatkowych 10 godzin w ramach projektu 
"SENIOR  POLIGLOTA " dofinansowanego przez UMiG Płock. 
W projekcie wzięło udział 157 osób, w tym 20 % spoza SUTW / część z tych osób jest obecnie 

członkami naszego Stowarzyszenia/. 



Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach PWSZ przy Pl. Dąbrowskiego 2, oraz w budynku Domu 
Broniewskiego ul. Kościuszki 21 i Akademii języka hiszpańskiego. 
Ogółem lektoraty liczą 131  słuchaczy. 

W dniach 10.04-13.04.2018r. odbyła się wycieczka do Londynu dla słuchaczy języków obcych   / 
 w 100 % finansowana przez uczestników wycieczki/ . 

Ponadto słuchacze realizowali  się w : 
 sekcja Informatyki - 2 grupy, Sekcje taneczne - 3 grupy:Tańce Polskie,Old Country,Taniec w  
kręgu, Chór Vox Maiorum -1 grupa, Teatralna - 1 grupa, Rękodzieła artystycznego - 1 grupa, 
Plastyczno-malarska - 1 grupa, Fotograficzna - 1 grupa, Brydżowa - 1 grupa, Turystyczna - 1 grupa, 
, Spływ kajakowy -1 grupa ,Gimnastyka rehabilitacyjna -   4 grupy. 
Z gimnastyki rehabilitacyjnej korzystało  102 osoby ,pięć  razy w tygodniu- 6 grup. 

W ramach realizacji projektu "Zdrowa kobieta zdrowe społeczeństwo " dofinansowanego ze 
środków Urzędu Miasta Płocka w miesiącach  luty -grudzień 2018 r.zajęcia były nieodpłatne. 

Kontynuujemy współpracę z : 
Muzeum Mazowieckim, 

Książnicą Płocką, 
Płocką Galerią Sztuki,Domem Darmstadt, 

Młodzieżowym Domem Kultury, 
Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, 
Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" 
Płocką Orkiestrą Symfoniczną, 
Pałacem w Sannikach-koncerty Chopinowskie, 

Teatrem Muzycznym w Łodzi, 

Spółdzielczym Domem Kultury , 

Chorągwią Mazowiecką ZHP, 
Płocką Strażą Miejską , 
Domami Pomocy Społecznej w Brwilnie, Goślicach i ul. Krótkiej w Płocku. 
 

Członkowie, a w większości członkinie naszego stowarzyszenia, ponieważ panowie niechętnie biorą 
udział w zajęciach sekcji artystycznych /wolą lektoraty języków obcych, brydż / występowali na 
różnych uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz  dla społeczności lokalnej i 
tak: 
-w miesiącu styczniu: 
 -udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy: Old Country, Tańce Polskie,Chór Vox 
Maiorum,sekcja teatralna REMEDIUM 
- w miesiącu lutym : 

-występ dla chorych z okazji Dnia Chorego ul. Tysiąclecia ,oraz udział w kuchni literackiej 
organizowanej przez Książnic Płocką-  sekcja teatralna REMEDIUM 
-w miesiącu marcu : 
-udział sekcji teatralnej REMEDIUM w : czytaniu Fredry w Ratuszu Płockim z udziałem 
Prezydenta i z-cy Prezydenta; 

-udział grupy tanecznej OLD Country w uroczystym otwarciu Centrum Aktywności Seniora ; 
-udział w Happeningu:wybory do Sejmu na rzecz młodzieży szkoły katolickiej; 
-produkcja kart świątecznych przez Sekcję Rękodzieła Artystycznego dla SUTW,które zostały 
przesłane zaprzyjaźnionym stowarzyszeniom itp. ; 

-spotkanie Wielkanocne-pieśni wielkopostne i recytacja poezji - chór Vox Maiorum 

- -w miesiącu kwietniu:  

-udział w Happeningu "Młodzi idą. jak Broniewski z kolegami ruszał...."organizowane przez 
Książnicę Płocką- sekcja teatralna REMEDIUM 
-udział w Kuchni Literackiej  organizowanej przez Książnicę Płocką sekcja teatralna 
-Piknik Rozmaitości w Zespole Szkół Budowlanych -sekcja Rękodzieła Artystycznego 



- miesiącu maju: 
-Dzień Bibliotekarza, udział w projekcie "Babciu  wnusiu", Razem rozsmakujmy się w Chopinie-
warsztaty w Sannikach organizowane przez Książnicę Płocką sekcja teatralna  Remedium 

-w miesiącu czerwcu : 
X Jarmark Tumski: 
-Chór Vox Maiorum, Old Country,Tańce Polskie,Taniec w kręgu, sekcja teatralna,sekcja plastyczno-
malarska 
-Europejski Dzień Sąsiada w SDK - Old Country,sekcja teatralna Remedium; 
-Sobota w Soplicowie-czytanie Pana Tadeusza w Książnicy Płockiej, Kuchnia literacka -sekcja 

teatralna REMEDIUM 

-występ w Caritas Diecezji Płockiej - grupa taneczna OLD  COUNTRY,TANIEC  W  KREGU, 
TAŃCE  POLSKIE; 
-kwadrans dla Niepodległej-czytanie poezji i prozy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości w 

 Domu Broniewskiego- sekcja teatralna REMEDIUM,członkowie Zarządu SUTW; 
w miesiącu lipcu: 
Udział SUTW w akcji "Bieg po wiedzę" organizowanej w ramach  „VI Wakacyjnej Przygody z 
Bezpieczeństwem” przez Płocką Straż Miejską-  członkowie SUTW i zarząd. 
w miesiącu sierpniu: 
bez występów 

-w miesiącu wrześniu:  

-piknik integracyjny Centrum Organizacji Pozarządowych -grupy taneczne:Tańce Polskie, Old 
Country, oraz wernisaż obrazów sekcji Plastyczno-malarskiej 

-Od Przedszkola do Seniora -Targi wolnego czasu- sekcje taneczne: Old 
Country,Tańce Polskie, Taniec w kręgu , chór Vox Maiorum oraz stoisko obsługiwane przez 
członków Zarządu SUTW; 
-Narodowe czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego organizowane przez Książnice Płocką- 

sekcja teatralna REMEDIUM,Prezes SUTW; 

-Kuchnia literacka, Debata międzypokoleniowa w Płockim Ratuszu pt. Niepodległość jak ją 
rozumiem"- sekcja teatralna REMEDIUM 
-Juwenalia III Wieku w Warszawie 

Old Country,chór Vox Maiorum, Tańce Polskie,Taniec w kręgu ,sekcja teatralna Remedium,-I 
miejsce Jadwiga Winiarek - wyróżnienie Cecylia Żebrowska,chór Vox Maiorum -III miejsce 

-XI Żoliborski Festiwal Seniorów- sekcja teatralna REMEDIUM-Zofia Pepłowska zajęła I miejsce, 
chór Vox Maiorum- II miejsce 
-Inauguracja Roku Akademickiego SUTW- chór Vox Maiorum,sekcja plastyczno-malarska 

-Dyplomatorium Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ-chór Vox Maiorum" 
-Caritas Diecezji Płockiej -15 lecie Domu Dziennego Pobytu i Terapii dla osób chorych na 
Alzheimera: Tańce Polskie, Old Country,Taniec w kręgu 

-koncert kończący projekt "Piosenka jest dobra na wszystko-Niepodległa" chór Vox Maiorum 
,Tańce Polskie, chór Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Trzecia Młodość" 

-Warsztaty kulinarne w Sannikach organizowane przez Książnicę Płocką  sekcja teatralna 
REMEDIUM 

- wyjazd sekcji plastyczno-malarskiej na plener malarski sfinansowany z Nagrody Prezydenta 
Miasta Płocka 
w miesiącu październiku : . 
-Płockie Targi  Seniora- Targi Zdrowego Żywienia: stoisko SUTW-dyżury członków zarządu, udział 
w występach brali udział: 
chór Vox Maiorum-nagroda publiczności; 
sekcja plastyczno-malarska, sekcja Rękodzieła Artystycznego, 

 Old Country- nagroda publiczności, 
Tańce Polskie,Taniec w kręgu 



sekcja teatralna Remedium- nagroda publiczności; ponadto udział w pokazie mody koleżanek z 
sekcji; 
-Koncert kończący projekt „Piosenka jest dobra na wszystko,niepodległa”z udziałem  grup 
tanecznych SUTW " -chór Vox Maiorum 
-Koncert kończący projekt Kobieta źródłem inspiracji - Taniec w kręgu 

z udziałem sekcji plastyczno-malarskiej,sekcja rękodzieła artystycznego; 

-dwukrotne występy przed Ratuszem Miejskim-prezentacja pieśni Niepodległościowych -chór Vox 
Maiorum 

-występ w Caritasie Diecezji Płockiej dla osób chorych na Alzheimera-Tańce Polskie, Old Country, 

- udział w konkursie "Kolorowy Trzeci Wiek"- sekcja plastyczno-malarska 

w miesiącu listopadzie : 
-Muzeum Mazowieckie "Wieczór patriotyczny - chór Vox Maiorum 

-udział w Kuchni literackiej organizowanej  przez Książnicę Płocką-sekcja teatralna REMEDIUM 
-Koncert z okazji 100 -lecia odzyskania Niepodległości przez Polską -projekt "Polonezem po 
niepodległej Polsce " z udziałem gości (dzieci z Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci 
Płocka") 
-Spektakl -widowisko teatralne-”Za wolność ludów”- projekt sekcji teatralnej REMEDIUM 
w miesiącu grudniu:  

-Międzynarodowy Festiwal Pieśni Adwentowych  i Bożonarodzeniowych w Pradze Czeskiej- chór 

Vox Maiorum- bronzowe pasmo/ brązowa wstęga/ dla chórów jednorodnych. Pobyt w całości 
sfinansowany z funduszy Miasta i Gminy Płock-wydz. Promocji Miasta  Płocka dla 25 uczestników 
chóru,oraz dyrygenta i akompaniatora. Uczestnicy pokrywali jedynie koszt  dojazdu do Pragi w 
wys.150 zł./osobę , oraz dopłata za pokoje 1 osobowe dla 4 uczestników w wys,. 4 Euro za 
dobę/osobę. 
-Koncert  projekt "Pejzaż tańcem malowany-śladami Polaków walczących na obczyźnie- grupa 
taneczna OLD  COUNTRY 
-2 i 3 -ci spektakl p.t " Za wolność ludów"  -sekcja teatralna REMEDIUM kończący projekt 
-spotkanie opłatkowe-chór Vox Maiorum, przedstawiciele lektoratów języków obcych z 
 przygotowanymi kolędami , 
-wystawa kończąca  projekt Jak zmieniał się Płock .......- sekcja plastyczno-malarska 

W grupach artystycznych bierze udział : 

Chór Vox Maiorum             - 26 osób 

Old Country                                     - 25 osób 
Tańce Polskie                                      - 20 osób 
Taniec w kręgu           - 12 osób 
sekcja teatralna Remedium             - 11 osób 

sekcja plastyczno-malarska             - 15 osób 

sekcja Rękodzieła Artystycznego         - 11 osób 

Ogólna liczba korzystająca z zajęć w sekcjach artystycznych 120 osób,wygląda to imponująco, ale 
w większości w tych sekcjach biorą udział te same osoby. 

Jak co roku zorganizowano : 

-spotkanie Wielkanocne w którym wzięło udział 131  osób -członków SUTW 
-spotkanie Wigilijne  w którym wzięło 208 osób osób łącznie z zaproszonymi gośćmi- 5 osób. 
 

Projekty realizowane w roku 2018 przez sekcje SUTW: 

        

1-sekcja plastyczno- malarska „Jak zmieniał się Płock przez 100 lat niepodległości-impresie 
malarskie"        4 000. zł. 

2-sekcja teatralna REMEDIUM - "Za wolność ludów" -dofinansowanie z UMiG Płock 
             8 000 zł. 

3-grupa taneczna Tańce Polskie- Polonezem po niepodległej Polsce-dofinansowanie z UMiG Płock



                 8 000 zł. 

4-grupa taneczna Old Country- "Pejzaż tańcem malowany-drogi do niepodległości,śladami Polaków 
walczących na obczyźnie " dofinansowanie z UMiG Płock      
           8 000 zł. 

5-Taniec w kręgu " Kobieta źródłem inspiracji" dofinansowanie z UMiG Płock   
         6 520..zł. 
6-chór Vox Maiorum " Piosenka jest dobra na wszystko-niepodległa dofinansowanie z UMiG Płock
         8 000.zł. 
7-lektoraty języków obcych-"Senior poliglota"- dofinansowanie z UMiG Płock  

         12 600. zł. 

 

8-Wykłady z zakresu zdrowie "Zdrowy trzeźwy senior" dofinansowanie z UMiG Płock  
            2 100.zł 

9-Sekcje gimnastyczne "Zdrowa kobieta zdrowe społeczeństwo" dofinansowanie z UMiG Płock 
         16 850.zł. 

 

co dało nam kwotę dofinansowania z UMiG Płock  73 590 zł. 
dofinansowanie z funduszy SUTW wynosiło             17 375 zł. 
 

W roku 2018  sekcja plastyczno-malarska otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w zakresie 
upowszechniania kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta 

Płocka w wysokości                           4 000 zł. 

. 
Dofinansowania z funduszy SUTW w roku 2018: 

1.W roku   2018  podjęto uchwałę  142 z 3.01.2018 r.  o dofinansowaniu 75 % 
wyjazdu w ramach podziękowania za pracę  społeczną na rzecz naszego Stowarzyszenia  w 
Ośrodku Wypoczynkowym "Poznanianka " w Kołobrzegu. Z wyjazdu skorzystało 20 osób . 

2.Zabawa karnawałowa - dofinansowanie z funduszy SUTW w wysokości 35 % dla 65 osób. 

3.Spotkanie Wielkanocne -dofinansowanie z funduszy SUTW w wysokości 50 % dla 131 osób 
4.Zakończenie Roku Akademickiego -dofinansowanie w wysokości 50% dla 119 osób 
5. Zabawa Andrzejkowa - dofinansowanie z funduszy SUTW w wysokości 50 % dla 48 osób. 

6.Spotkanie Wigilijne- dofinansowanie z funduszy SUTW w wysokości 50 % dla 208 osób. 

ogółem dofinansowanie imprez i wydarzeń wynosiło kwotę  22 866,95 zł. 
Najciekawsze wydarzenia  za rok akademicki 2017/2018 uniwersytetu opisane są w zeszycie nr 14 
"Informacje SUTW w Płocku "wydane we wrześniu 2018r. , które sfinansowane były  w całości 
z funduszySUTW. 
Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego stowarzyszenia było: 

Otrzymanie Statuetki "GODNI  NA ŚLADOWANIA" w miesi ącu maju 2018r. i tym samym 
jesteśmy w"  Kapitule" przyznaj ącej to szczególne wyróżnienie dla organizacji pozarządowej 
 w danym roku  kalendarzowym. 
Sekcja Turystyczna : 

Zorganizowała  17 wyjazdów turystyczno-krajoznawczych , kulturalnych oraz  wczasy 
wypoczynkowe : 
Termy Uniejów i Baseny Termalne , Zamek w Oporowie,Muzeum Pracy Radziejowiczance,Teatr 

ROMA spektakl "Piloci",Małopolska -Szlakiem Orlich Gniazd, rejs statkiem" Marianna"  po 
Wiśle,Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Żniwa w Skansenie w Sierpcu,Atrakcje 

Litwy i Suwalszczyzny-Litwa:Troki,Wilno i Druskienniki,Kolegiata w Tumie w Łęczycy,Muzeum 
Powstania Warszawskiego i Palmiry,Praga Czeska , 10-cio dniowe wczasy we Włoszech -Bellaria 

Igea Marina,  oraz wczasy w Świnoujściu,Lądku Zdroju  i Węgierskiej Górce. Każdy z wyjazdów 
połączony był ze zwiedzaniem ciekawych miejsc i muzeów. 

Ogółem z w/w propozycji skorzystało ok. .880. osób. 



 

III. Personel organizacji. 

Wszyscy członkowie władz organizacji pracują społecznie. 
 

IV. Wynagrodzenia. 
Członkowie władz SUTW nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. 
Stowarzyszenie nie zatrudniało w roku 2018 pracowników etatowych. 
 

V. Informacja o pożyczkach. 
Stowarzyszenie nie udziela żadnych pożyczek. 
 

Wszelkie dokumenty o rachunkowości/zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzi nieodpłatnie 

 p. Ewa Raczyńska,która przedstawi bardziej szczegółowo rodzaje kosztów za rok 2018. 

 

Wpłaty członków dotyczą roku 2018/2019, natomiast bilans i inne dokumenty finansowe dotyczą 
okresu  I-XII 2018r. 
Sprawozdanie przyjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Płocku im. Janiny Czaplickiej w dniu 1 kwietnia 2019 r. 
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