
    Sprawozdanie merytoryczne 

   Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

   im. Janiny Czaplickiej  w Płocku za rok 2021 

 

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 

Wanda  Maria Drzewoszewska               - Wiceprezes 

Irena Halina Obrębska    - Wiceprezes 

Roma Manista                                   - Sekretarz 

Anna Trzcińska                                     - Skarbnik 

Urszula Małgorzata Bejger                              - członek 

Jerzy Kolasiński                 - członek 

Bożena  Jolanta Jasińska                                           - 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 do maja 2021  

roku  zorganizowano  wykłady on-line popularno-naukowe.         

        1. Słynni Polacy i ich koniki „Koń jaki jest każdy widzi, czyli alfabetyczny zbiór 300 komizm ów” 

        2. Język polski okuty na 4 kopyta 

         3. Damy w siodle 

         4. Śladami Mozarta Austria 

         5. Czeski Film 

         6. Na literackim szlaku - Lubelszczyzna 

         7. Parki narodowe 

         8.Perły Morza Bałtyckiego 

 

  17 maja odbył się wykład na żywo zorganizowany przez Stowarzyszenie w Płockiej Galerii Sztuki pt.” 
Dadaizm- szeroko pojęta podstawa życiowa”, który to dofinansowaliśmy z funduszu SUTW dla 
naszych członków. 

06.10.2021r wykład Grzegorza Gołębiewskiego „Relacja Państwo-Kościół w czasach PRL 

03.11.2021r wykład Joanny Banasiak „Miłość w cieniu apokalipsy – Krzysztof Kamil Baczyński. 

01.12.2021 r. Urszula Kowalczuk „ Wieniawa – pierwszy ułan Rzeczpospolitej” 

Ponadto organizowano wykłady w ramach realizowanych projektów ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego: 

1. Wspólnota seniorów wokół twórczości Fryderyka Szopena 

2. Apetyt na życie.  

   W ramach tych projektów  odbyło się 7 wykładów przy 183 słuchaczy: 



- 01.09.2021 – dr Andrzej Leleń   Polski Romantyzm „Sztuka i literatura –twórczość Fryderyka Szopena 
29 osób 

-15.09.2021 – dr Andrzej Leleń „Śladami Fryderyka Szopena” – 25 osób 

- 29.09.2021 Waldemar Smarszcz „Polski Romantyzm – sztuka i literatura” – 25 osób 

- 20.10.2021 dr Andrzej Leleń „Twórczość i muzyka Fryderyka Szopena na tle epoki”- 37 osób 

- 27.10.2021 Waldemar Smarszcz „ Pozytywizm – bohaterzy polskiej literatury  - 27 0sob 

-17.11.2021 r. dr Andrzej Leleń  „Twórczość  i muzyka Fryderyka Chopina na emigracji – 21 osób 

- 24.11.2021 r.  Waldemar Smarszcz „Życie kulturalne w Polsce w okresie międzywojennym” – 19 
osób. 

       W ramach projektu „   tanecznie po kraju z Tadeuszem Sygietyńskim” wykład Małgorzaty 
Grabowskiej Panek „Nasze Mazowsze”  27 słuchacz  oraz w ramach projektu „Secesja wciąż inspiruje 
twórców” wykład Zofii  Samusik  Zaręby „Cechy charakterystyczne dla sztuki secesji”  19 osób. 

   Ponadto w ramach współpracy z Płocką Galerią Sztuki  swój udział mieliśmy w wykładzie Pani 
Małgorzaty Kwiatkowskiej „Znakomite płockie rodziny”, który odbył się w SDK w Płocku. 

 

W wykładach uczestniczylo185 osoby, koszty poniesione na opłacenie wykładowców wyniosły 

1550 zł. 

 

Klub dyskusyjny filmowy w 2021r nie realizował się z powodu pandemii. 
Sekcja brydża sportowego  - 22osóby-spotkania od m-ca października br. raz w tygodniu w 

czwartek w Domu Broniewskiego zmusza do niezwykłej koncentracji i ćwiczenia umysłu. 

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 2021r. zrealizowano 5 projektów dofinansowane przez Urząd gminy- Miasta Płock: 

1. Tanecznie po kraju z Tadeuszem Sygietyńskim – grupa „Tańce Polskie” 

2. Uciechy Staropolskie- kontynuacja grupa teatralna Remedium 

3.Co śpiewana w Płocku 100 lat temu-wieczór piosenek i pieśni chór VOX MAIORUM 

4. Secesja wciąż inspiruje twórców- sekcja plastyczno-malarska 

5. Na szlaku płockiej kultury grupa Tańce w kręgu 

    oraz 3 projekty sfinansowane w 100% przez Urząd Miasta Płocka 

1. Sprawne ciało – lepsze życie grupa gimnastyki rehabilitacyjnej. 

2. Jak nie my to kto – Grupa Old Country 

3. Mobilny senior w sieci – sekcja informatyki 

      Dwa projekty sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „Apetyt na 

życie” – kontynuacja oraz Wspólnota seniorów wokół twórczości Fryderyka Szopena. 

 
 W roku 2021 zajęcia  nauki języków obcych rozpoczęły się w miesiącu październiku w 

Domu Broniewskiego i korzystały z nieodpłatnego użyczenia sal dydaktycznych .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 były finansowane ze środków własnych uczestników. 

 

Ponadto słuchacze realizowali  się w : 

 Sekcja Informatyki - 3 grupy, około 30 uczestników. W pierwszej połowie roku 24 godz.,  zajęć 

odbywały się on-line przy użyciu programu Meet Google i były kontynuacją zawieszonych zajęć z 

2020r, ze względu na pandemię Covit-19 i sfinansowane ze środków własnych uczestników zajęć. 

    W drugiej połowie 2021r, realizowano projekt sfinansowany przez Urząd Miasta Płock  

„Bezpieczny senior w sieci” Zajęcia odbywały się w sali komputerowej Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. Odbyło się 30 godz. dla 3 grup. 

.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  100 osób  , .Zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej odbywały 

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

ze środków projektu Sprawne ciało lepsze życie. 

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 2021. 

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 „Tanecznie po kraju z Tadeuszem Sygietyńskim” 

dofinansowany przez Urząd Miasta Płock w wysokości 7000 zł .Liczy 20 członków, próby 

odbywały się raz w tygodniu w siedzibie HZPiT „Dzieci Płocka z przerwą wakacyjną. Koncert 

finałowy odbył się 10 listopada w siedzibie HZPiT „Dzieci Płocka”  Grupa brała udział w  dwóch 

charytatywnych piknikach – rodzinny organizowany przez  Radę Mieszkańców osiedla 

Łukasiewicza z akcją charytatywną dla Julii oraz przez Hufiec ZHP zorganizowany na terenie 

kościoła Mariawitów dla chorego Filipka 

04.09.2021r, udział w festynie w Soczewce na zaproszenie  Mazowieckiego Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowanej wspólnie z gminą Nowy Duninów. 



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

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

roku pandemia ograniczyła działania. 

 

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

tysięcy zł na projekt „Uciechy Staropolskie” - kontynuacja 

Grupa teatralna występowała  dla mieszkańców Płocka w finałowym spektaklu projektu w 

dniu20 listopada 2021r,  premiera oraz dwa spektakle w dniu  27.11 i 04.12. 2021r. 

Ponadto brali udział w  kuchni literackiej 01.10 i 03.12 .2021r , w czytaniu narodowym w 

dniach 04.09 oraz  14.09. czynny udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa w Książnicy 

Płockiej. 07.10.2021r Senior w świecie finansów. 

Kolejna grupa taneczna „Taniec w Kręgu”. Grupa  w 2021r. została 

dofinansowana kwotą 7000 zł  w ramach projektu  Upowszechnianie kultury wśród 

mieszkańców Płocka pt. „Szlakiem płockiej kultury  ” a koncert finałowy pt. Magia tańca” 

odbył się  02.10. w siedzibie HZPiT „Dzieci Płocka” . Jest jedną z najmłodszych grup 

artystycznych, liczy 22 członków,  działa dopiero 4 lata a ma już swoje osiągnięcia. Brała 

udział  w dwóch piknikach z akcją charytatywną dla Julii na osiedlu Łukasiewicza w dniu 

11.09  oraz na terenie kościoła Mariawitów dla  chorego Filipka w dniu 01.10. 2021r. 

W dniu 04.09.. czynny udział w Mazowieckim Festynie w Soczewce 

pt „Zdrowy i aktywny senior”. 

Grupa taneczna „Old Country” w roku 2021 grupa realizowała 

projekt „Jak nie my to kto” sfinansowany w 100% przez Urząd Miasta Płocka w kwocie 

11632,30zł . , który zakończył się koncertem  w dniu 25 listopada w siedzibie HZPiT „Dzieci 

Płocka”. Od kilku lat grupa korzysta z porad tanecznych i chorografii nauczyciela tańca 

Michała Milewskiego. Liczy  22 uczestników, próby odbywają się  w siedzibie HZPiT 

„Dzieci Płocka” Wzięła udział w dwóch piknikach z akcją charytatywną na osiedlu 

Łukasiewicza dla Julii w dniu  10.09. oraz w dniu 01.10.  piknik organizowany przez  

Chorągiew Mazowiecką wspólnie z Kościołem Starokatolickim Mariawitów w Płocku dla  

chorego Filipka. 

Ponadto 04.09. grupa występowała na Mazowieckim Festynie w 

Soczewce na zaproszenie Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

wspólnie zorganizowanym z Gminą Nowy Duninów. 

09,10 2021r  Old Country wzięło udział  w Europejskim Turnieju 

Tanecznym WADF  w Warszawie, na którym to zdobyła złoty medal. Koszty za uczestnictwo  



w tej imprezie  dla uczestników  grupy uchwałą zarządu SUTW  zostały pokryte środkami 

Stowarzyszenia. 

Sekcja plastyczno- malarska  

Sekcja liczy  15 członków. Opiekunem organizacyjnym jest Maria 

Bukowska a artystycznym Zofia Samusik –Zaremba. Zajęcia odbywają się w siedzibie POKiS 

przy ul. Jakubowskiego na postawie podpisanego porozumienia. 

Sekcja realizowała projekt „Secesja wciąż inspiruje twórców” dofinansowany przez Urząd 

Miasta Płocka w kwocie 3000  zł   28.01.2021r, w Książnicy Płockiej zorganizowana została 7 
wystawa obrazów naszej sekcji plastyczno-malarskiej pt. Moje malowanie” którą można było 
obejrzeć on-line a także na naszej stronie internetowej. 

09.12.2021 r.  zorganizowana została  8  wystawa obrazów naszej sekcji plastyczno malarskiej w 
Mediotece Książnicy Płockiej. 

Ponadto sekcja korzystała z warsztatów malarskich w Sannikach sfinansowanych projektem 
„Wspólnota seniorów wokół twórczości Fryderyka Chopina”  Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.  Przy współpracy  z Książnicą Płocką w dniu 11.09.członkowie sekcji wzięli udział w 
„Happeningu w strofach i kolorach”  i na nabrzeżu Wisły malowano obrazy z młodzieżą ze szkoły 
plastycznej. 

Sekcja wokalna chór Vox Maiorum 

  W roku 2021 chór został dofinansowany z funduszy Gminy-Miasto 

Płock w wysokości 6000 zł.   Projektem „Co śpiewano w Płocku 100 lat temu – wieczór 

piosenek i pieśni”, który to zakończył się koncertem  finałowym w dniu. 22.10. w siedzibie 

HZPiT „Dzieci Płocka”.  dla mieszkańców miasta Płocka. 

Próby  chóru odbywają się w siedzibie POKiS przy ul. Jakubowskiego na podstawie 

podpisanego porozumienia. 

 Chór VOX MAIORUM wystąpił  na pikniku charytatywnym dla Julii na osiedlu 

Łukasiewicza w dniu 10.09. oraz dla  chorego Filipka na terenie kościoła Mariawitów w dniu 

01.10.2021r 

 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 2021 skupiła się na wykonywaniu 

wszelkich   ozdób  bożonarodzeniowych,  którymi to Zarząd obdarował naszych sponsorów .  

Liczy 14 osób, opiekunem grupy jest Teresa Dołowa, zajęcia odbywają się w domu 

Władysława Broniewskiego .Zorganizowany został wyjazd na warsztaty „ Na fiołkową nutę” 

do Sannik w dniu 14.07 w ramach projektu „Wspólnota seniorów wokół twórczości 

Fryderyka Szopena”. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Uchwałą Zarządu grupa otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 

300 zł. Celem pokrycia kosztów zakupu materiałów. 

 

Sekcja turystyczno - rekreacyjna 

W dniach 15-25 czerwca turnus wczasowy w Rowach odpłatny w  100% przez uczestników 

imprezy. 

30.06.2021r. zostało zorganizowane dla członków Stowarzyszenia zakończenie  roku 

akademickiego 2020/2021 na terenie ośrodka MOSiR przy ul. Dąbrowskiego i zostało 

sfinansowane ze środków SUTW w 78%. 

W Hotelu  Tumskim odbyła się kolacja wigilijną dla członków Stowarzyszenia i 

zaproszonych gości z częścią artystyczną, w której wziął   udział Chór VOX MAIORUM  

oraz część grupy teatralnej Remedium . Koszty wigilii w wysokości około 55% pokryte 

zostały ze środków SUTW. 

Ponadto w ramach projektu sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego  odbyły się 2 koncerty szopenowskie w Sannikach – 6 czerwca  25 osób i 1 sierpnia 

br.- 25 osób. 

29.06 warsztaty malarskie w Sannikach pt. Muzyka na płótnie- 12 osób 

14 lipca warsztaty sekcji rękodzieła w Europejskim Centrum Artystycznym im F. Chopina w   

     Sannikach-  12 osób. 

21,08 wycieczka do Warszawy śladami ławeczek multimedialnych F. Chopina oraz Łazienki 
Warszawskie  - 25 osób 

28.08 wycieczka do Twierdzy Modlińskiej, Brochowa i Żelazowej Woli – 29 osób 

   15.09. wycieczka do muzeum motoryzacji w Otrębusach, pałac w Wilanowie oraz klasztor w        
Czerwińsku – 25 osób. 

 19.09. biesiada w Europejskim Centrum im. F. Chopina w Sannikach 26 osób ,  22.09.zakończenie 
lata. w Ośrodku Rekreacyjno –Szkoleniowym w Cierszewie 26 osób ,  



   oraz 2 warsztaty:10.09 Jestem Eco 12 osób  oraz 30.09.br warsztaty podróżnicze do różnych kręgów 
kulturowych – udział wzięło  12 osób. 

 

24 lipca –piesza wycieczka po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym zakończona obiadem w 

restauracji w Cierszewie – 25 osób 

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

26osób zakończona biesiadą przy grillu. 

09.12.2021r w CAS przy ul. Oto lińskiej odbył się koncert  Macieja Domagały zakończony 

poczęstunkiem. 

22 lipca 2021r . Stowarzyszenie wzięło udział w akcji edukacyjno-profilaktycznej pt. IX Wakacyjna 
Przygoda z Bezpieczeństwem” zorganizowana przez Straż Miejską w Płocku dla dzieci i młodzieży 

spędzających wakacje w płockich placówkach typu świetlice miejskie czy kluby profilaktyki 
środowiskowej. 

24 września odbyła się  uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022. 

SUTW im. Janiny Czaplickiej w 2021r otrzymał dyplom od Prezydenta Miasta Płocka „Godni 
naśladowania  w XIV –ej edycji konkursu za  działania przeciwdziałające skutkom pandemii  dla 

mieszkańców miasta Płocka .        

 

III. 

 Personel organizacji. 

Wszyscy członkowie władz organizacji pracują społecznie. 

W 2021r przyjęto    23   nowych członków, wykreślono z powodu nieopłacenia składki 

rocznej za rok akademicki  2020/2021r 105, 2 osoby poprosiły o wykreślenie z rejestru 

członków oraz   5 osób zmarło. Stan członków na dzień 31 grudnia 2021r wynosi 286 osób.  

Zarząd pracował w ograniczonych warunkach, gdyż z dniem 15.XI. 2020r.  zostało 

rozwiązane porozumienia w sprawie zajmowanych lokali biurowych przez MUP a ponownie 

zawarte  dopiero z dniem 01.06.2021r. Zarząd w pierwszej połowie roku miał ograniczony 

dostęp do biura a także dokumentów.  

IV. Wynagrodzenia. 

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

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 2021. 

Wpłaty z tyt. składek członkowskich i wpisowego w 2021r. wyniosły 41.920 zł co stanowi 

174% wpłat z roku poprzedniego. 

Sprawozdanie przyjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku w dniu    20.04. 2022r. 

 

                                                                                          Prezes Urszula Lewandowska 

 

 

 

 

 

 

 


