
    Sprawozdanie merytoryczne 

   Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

   im. Janiny Czaplickiej  w Płocku za rok 2020 

 

I. Dane organizacji: 

 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku 09-402 

Płock Plac Dąbrowskiego 2 KRS 0000226736, status OPP uzyskano w kwietniu 2008 r. 

Członkowie władz: 

Zarząd: 

Urszula Lewandowska    - Prezes 

Elżbieta Danuta Kozłowska    - Wiceprezes 

Irena Halina Obrębska    - Wiceprezes 

Maria  Halina Zwierz                          - Sekretarz 

Anna Trzcińska                                     - Skarbnik 

Kazimierz Stanisław Kornacki               - członek 

Jerzy Kolasiński                 - członek 

 

Komisja Rewizyjna 

Jerzy Nowakowski     - Przewodniczący 

Halina Aleksandra Ponczkowska   - Sekretarz 

Maria Teresa Kolbicz                                      - Członek 

 

Sąd Koleżeński 

Zofia Nowakowska     - Przewodnicząca 

Zenobia Skutnik     - Sekretarz 

Maria Mikulska                          - Członek 

    

Nowy Zarząd został wybrany na Walnym Zgromadzeniu członków SUTW im. Janiny 

Czaplickiej w dniu 30.09.2020r. 

 

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/ 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. 

Ze względu na pandemię covit-19 działania organizacji zostały ograniczone i w  roku 2020 

zorganizowano do 02  marca 3 wykłady popularno-naukowe. 

W wykładach uczestniczylo182 osoby, koszty poniesione na opłacenie wykładowców wyniosły 

1500 zł. 

W czwartym kwartale zorganizowano 2 wykłady związane z realizacją projektów dofinansowanych 

przez Urząd Gminy Miasta Płocka: 1.Grupa Tańców Polskich projekt „Piękna nasza Polska Cała” 

wykład pt.” Co nas może jeszcze zaskoczyć”, który odbył się 19.10.2020r. 2. Grupa teatralna 

Remedium projekt „Uciechy Staropolskie” wykład online w m-cu grudniu. 

W m-cu listopadzie i grudniu odbyło się 6  wkładów każdy po 2 godz. on-line w ramach projektu 

„Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” 

Klub dyskusyjny filmowy w 2020r nie realizował się z powodu pandemii. 
Sekcja brydża sportowego  - 27 osób-spotkania raz w tygodniu w czwartek w Domu Broniewskiego 

od m-ca marca nie miała możliwości spotykania się. 

Sekcja Fotograficzna-  w pracach sekcji działa  7 osób ,w siedzibie POKiS. SUTW tylko tam może 

korzystać z  nieodpłatnych zajęć, które obejmują teorię fotografii i przygotowanie praktyczne. 

Pracownia fotograficzna „Pralnia” prowadzona jest przez p. Artura Krasa i zaczęła funkcjonować 

od 24 października 2019r. 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.  

W 2020r. zrealizowano cztery projekty dofinansowane przez Urząd gminy- Miasta Płock: 

1. Piękna nasza Polska cała – grupa „Tańce Polskie” 

2. Uciechy Staropolskie- grupa teatralna Remedium 

3.Spiew łączy pokolenia- chór VOX MAIORUM 

4.Mobilny Senior-kontynuacja –grupa informatyczna  

oraz jeden projekt sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „Apetyt na 

życie” 

 
 W roku 2020  naukę kontynuowało  11 grup języków obcych i tak: 

język angielski   -7 grup, poziom zaawansowany, średnio zaawansowany i początkujący 



język rosyjski     -1 grupa; 

język niemiecki  -1 grupa; 

język francuski   -1 grupa; 

język włoski       - 1 grupa 

 

. . Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach MUP przy Pl. Dąbrowskiego 2, oraz w budynku Domu 

Broniewskiego ul. Kościuszki 21do m-ca marca 2020r. 

 

Ponadto słuchacze realizowali  się w : 

 Sekcja Informatyki - 2 grupy, około 30 uczestników została dofinansowana ze środków Urzędu 

Miasta Płock  w ramach projektu „Mobilny senior cz II kontynuacja”  Od m-ca marca sekcja 

pracowała on-line .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 ,Gimnastyka 

rehabilitacyjna -   4 grupy. 

Z gimnastyki rehabilitacyjnej korzystało  110 osób  , .Zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej odbywały 

się w Sali MOSiR przy Pl. Dąbrowskiego wynajmowanych za pośrednictwem SUTW, odpłatne  z 

funduszy własnych grup. Zajęcia zawieszono 8 marca 2020r. 

Kontynuujemy współpracę z : 

Muzeum Mazowieckim, 

Książnicą Płocką, 

Mazowiecką Uczelnią Publiczną, 

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, 

Spółdzielczym Domem Kultury , 

Chorągwią Mazowiecką ZHP, 

Płocką Strażą Miejską , 

 
 

 

- Grupy artystyczne w roku 2020. 

Przy SUTW działa 7 grup artystycznych ;grupa taneczna „Tańce Polskie” ,grupa taneczna „Tańce w 

Kręgu” ,grupa taneczna „Old Country” ,sekcja teatralna” Remedium”, sekcja wokalna chór „Vox 

Maiorum „ sekcja Plastyczno- malarska oraz sekcja Rękodzieła artystycznego  

 

Grupa „Tańce Polskie” realizowała projekt „Piękna nasza Polska cała” dofinansowany przez 

Urząd Miasta Płock w wysokości 7000 zł .Liczy 20 członków, próby odbywały się do m-ca marca z 

przerwą do m-ca sierpnia. Koncert finałowy odbył się 20 listopada w siedzibie HZPiT „Dzieci 

Płocka” przy ograniczonej ilości widzów ale  też był do obejrzenia on-line. Grupa brała udział w 

WOŚP, Rewii talentów, dwóch pikników – rodzinny organizowanych przez  Radę Mieszkańców 

osiedla z akcją charytatywną pt.”Biegnij z Zosią” oraz przez Hufiec ZHP. 

2020 rok to dziesięciolecie powstania grupy ,Były zamierzone przedsięwzięcia w celu uczczenia 

rocznicy, jednak z powodu pandemii nie odbyła się z tego tytułu żadna uroczystość. 

We wcześniejszych latach grupa występowała w uroczystościach takich jak :Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy .Święto Flagi, Jarmark Tumski, Senioriadzie, Juwenaliach ale w bieżącym 

roku pandemia pokrzyżowała plany. 



 

Sekcja  teatralna „Remedium” otrzymała dofinansowanie z Gminy-Miasto Płock  w kwocie 10 

tysięcy zł na projekt „Uciechy Staropolskie” 

Grupa teatralna występowała  dla mieszkańców Płocka w finałowym spektaklu projektu w 

dniu05 grudnia 2020r, który odbył się przy ograniczonej ilości widzów ale był też do 

obejrzenia o-line.’ Współpracowała z Muzeum Żydów Mazowieckich gdzie odtwarzała 

sztukę „Każdemu Swoje”  w dniu 20,02,2020r oraz 13.10.2020r. 

Ponadto brali udział w WOŚP ,  Rewia talentów organizowana przez  OZEiR w Płocku Pokaz 

mody senioralnej,  03,03,2020r   4,XI ,23,X. 04,11 2020r  kuchnia literacka w Książnicy 

Płockiej oraz 05,09,czytanie narodowe Balladyna w Książnicy Płockiej. 

Kolejna grupa taneczna „Taniec w Kręgu”. Grupa  w 2020r. 

sfinansowana została ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach 

projektu „Apetyt na życie” i przedstawiła koncert pt „Kraina Uśmiechu ”w HZPiT „Dzieci 

Płocka” w dniu 10.12.2020r przy zachowaniu reżimu sanitarnego, przy ograniczonej ilości 

widzów i koncert nagrywany i do obejrzenia online. Jest jedną z najmłodszych grup 

artystycznych, liczy 26 członków,  działa dopiero 3 lata a ma już swoje osiągnięcia. Brała 

udział  w dwóch piknikach z akcją charytatywną „Biegnij z Zosią” i w rewii talentów. 

Grupa taneczna „Old Country” w roku 2020 pracowała bez 

projektu ,opracowała 4 nowych choreografii, a 43 choreografii udoskonaliła . Grupa została 

dofinansowana  w kwocie 60 zł na swoją działalność z funduszy SUTW. Grupa występowała  

dla mieszkańców Płocka brali udział w WOŚP ,dwóch piknikach z akcją charytatywna 

„Biegnij z Zosią” i rewii talentów. 

Ze względu na pandemię próby grup tanecznych odbywały się w 

miarę możliwości w HZPiT „Dzieci Płocka” w siedzibie Organizacji Pozarządowej UMP oraz 

w Aktywny Senior przy ul. Otolińskiej. 

Sekcja plastyczno- malarska  

Sekcja liczy  15 członków. Z powodu pandemii członkowie nie 

spotykali się regularnie ale malowali w domach. Pięciu członków  sekcji wzięło udział  w 

happeningu poetycko-malarskim na bulwarach wiślanych urządzonym w dniu 19.09.2020r 

przez Książnicę Płocką pod nazwą” Wisła w strofach i kolorach. 

Sekcja wokalna chór Vox Maiorum 



  W roku 2020 chór został sfinansowany z funduszy Gminy-Miasto 

Płock w wysokości 10 000 zł.  na projekt „Pieśń łączy pokolenia „  Połączono  dwa chóry: 

VOX MAIORUM działający przy SUTW  i  VOX SINGERS przy POKiS .dla celów 

koncertowych. Odbyły się dwa koncerty dla mieszkańców miasta Płocka- jeden przy 

ograniczonej ilości widzów 02 października, drugi przez nagranie wideo i był emitowany 

online w dniu 18.12.2020r w nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Próby odbywały się w 

pomieszczeniu POKiS-u. Chór ma wiele osiągnięć we wcześniejszych latach zajmował 

czołowe miejsca na konkursach, zdobywał  nagrody a liczy 26 członków. 

 

 

Sekcja Rękodzieła Artystycznego 

Grupa Rękodzieła w roku 2020 skupiła się na wykonywaniu 

wszelkich ozdób i przedmiotów  np.  ozdób  bożonarodzeniowych wielkanocnych jak również  

maskotek szytych własnoręcznie Rok 2020 na pewno byłby  jeszcze bardziej owocny we 

wszystkie prace które wykonują członkinie sekcji gdyby nie COVID-19. 

Sekcja turystyczno - rekreacyjna 

 

W roku 2020r. zorganizowaliśmy jedynie zabawę karnawałową na której bawiły sie 64 osoby. 

Dalsze nasze plany zostały zahamowane przez pandemie COVID 19. 

Pomimo tego udało nam się  : 

16 lipca 2020r. zorganizować  pieszą wycieczkę po Płocku 

01 sierpnia –piesza wycieczka po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym 

08 września grupy: „Tańce Polskie”, Old Canrty i Taniec w Kręgu wzięły  udział w Rewii  

talentów Przegląd Artystyczny Mikrofon Seniora w Zielonym Ogródku MOSiR 

12 września – udział w Pikniku Rodzinnym dla mieszkańców osiedla Łukasiewicza 

połączony z akcją charytatywną „Biegnij z Zosią” organizowanym przez Rad Mieszkańców 

tegoż osiedla / występy 3 grup tanecznych z aukcją obrazów sekcji  plastyczno-malarskiej i 

stoiskiem z pluszakami. Zlicytowano 4 obrazy. 

14-24 września wczasy w OSW Hajduczek w Krynicy Zdrój. 



 

 

17 września –wycieczka krajoznawcza Ciechanów- Opinogóra-Pułtusk –udział wzięło 30 

osób 

25 września piknik Zegnaj lato na rok- w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie, 

gdzie wzięło  udział 40 osób 

27 września –piknik zorganizowany przez Hufiec ZHP w Płocku połączony z akcją 

charytatywną „Biegnij z Zosią”. Udział wzięły 3 grupy taneczne oraz  sekcja plastyczno 

malarska ofiarowała 3 obrazy na aukcje. Uzyskano za sprzedaży ogólnie 535 zł. 

7 października –piesza wycieczka po Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym dla 

32 osób. 

09 października –udział w pokazie Mody Senioralnej w CAS  przez PZEiR w Płocku udział 7 

osób. 

09 października –warsztaty podróżnicze ”Wirtualne podróże do różnych kręgów 

kulturowych” dla 15 osób. 

15 października wycieczka krajoznawcza –Nieborów- Czersk-Góra Kalwaria  dla 37 osób. 

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia POKiS z udziałem SUTW 

zorganizował drobne upominki z życzeniami dla seniorów z Płocka, którzy wyjątkowo 

potrzebowali troski w tym niezwykłym czasie a były sfinansowane przez płockich partnerów. 

III. 

 Personel organizacji. 

Wszyscy członkowie władz organizacji pracują społecznie. 

Z powodu pandemii nie można było zorganizować uroczystej inauguracji roku akademickiego 

2020/2021 dlatego tez w formie wideoklipu zamieszczonego na stronie internetowej SUTW w 

dniu 29.11.2020r otworzono rok akademicki. 

W 2020r nie było naboru nowych członków, Zarząd pracował w ograniczonych warunkach, 

gdyż z dniem 15.XI, 2020r.  została rozwiązana umowa najmu lokali biurowych przez MUP 

w Płocku z powodu pandemii i Zarząd miał ograniczony dostęp do biura a także 

dokumentów. Praca Zarządu ograniczała się do wcześniej ustalonego przez telefon  czasu i 



miejsca spotkania celem załatwiania pilnych spraw koniecznych do dalszej działalności 

statutowych. 

IV. Wynagrodzenia. 

Członkowie władz SUTW nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. 

Stowarzyszenie zatrudniło poprzez Miejski Urząd Pracy w m-cu czerwcu stażystkę na okres 6 

miesięcy.. 

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 2020. 

Wpłaty z tyt. składek członkowskich w 2020r. wyniosły 24100 zł co stanowi 53.5% wpłat z 

roku poprzedniego. 

Sprawozdanie przyjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku w dniu 08 września 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


