
1  
  

Sprawozdanie  

Rady Samorządu Słuchaczy UTW PW  

za rok akademicki 2015/2016 

  

Rada Samorządu Słuchaczy działała w składzie 5 członków, wybranych przez słuchaczy 
na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w listopadzie 2015 roku. W skład Rady wchodzą:  
Maria Łańcucka - przewodniczącą Rady,  Dorota Mańkowska - sekretarz, Irena Chajęcka - 
skarbnik,  Gerard Maćkowiak - sekcja turystyki, Danuta Stach-Włoszczyńska - sekcja imprez 
kulturalnych,  

Z obu w/w sekcjami współpracowali: Pani Jolanta Przyszewska (sekcja kultury) i Pan 
Marek Kobus (sekcja turystyki). Na rzecz ogółu słuchaczy pracowała także Pani Irena 
Drążkiewicz przygotowująca ofertę wykładów poza Politechniką. Rada dziękuję Pani Irenie 
Drążkiewicz za ciekawą ofertę tych wykładów.  

W roku akademickim 2015/2016 słuchacze UTW kolejny rok uczestniczyli 
w wykładach  w Zamku Królewskim, Pałacu pod Blachą i Muzeum Narodowym. Wykłady były 
prowadzone w kilku cyklach rocznych: Dzieje Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Królowe i 
wielcy wodzowie, Wielcy twórcy, Wielkie religie świata oraz cykl Wykłady z Aktorem.  
W Muzeum Narodowym odbywały się wykłady na tematy malarstwa.   

W ramach kontynuacji współpracy z Filmoteką Narodową, słuchacze obejrzeli nowy 
cykl filmów p.t. „Złoty wiek komedii”. Filmy z tego cyklu były wyświetlane w kinie ILUZJON 
od października 2015r. do maja 2016r. Projekcję każdego filmu poprzedzał wykład związany  
z tematyką filmu i przybliżający widzom postać reżysera i aktorów.  

Sekcja turystyczna Rady Samorządu Słuchaczy w roku akademickim 2015/2016, 
przygotowała następujące wycieczki  techniczne i turystyczne:   

• Wycieczka jesienna do Rogowa i Lipiec Reymontowskich  17.10.2015 

• Zwiedzanie Centrum Telewizji Polskiej 23.10.2015 

• Wycieczka do kopalni soli w Kłodawie, zamku w Łęczycy  
i zabytkowej kolegiaty w Tumie   20.11.2015 

• Zwiedzanie Huty Arcelor-Mittal  (dawna  Huta Warszawa) 27.11.2015 

• Wycieczka do Centrum Zarządzania Zintegrowanym   
 Systemem Sterowania Ruchu w Warszawie 15.01.2016  

• Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku 12.03.2016 

• Wycieczka do zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach  
do Zamku Tarnowice Stare 19.03.2016 
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• Tygodniowa wycieczka do Niemiec i Szwajcarii  

 (Europejskie Centrum Badań  Jądrowych  CERN)  od 17.04.2016 

• Zwiedzanie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim  28.04.2016 

• Wycieczka do Wytwórni Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych w Warszawie   20.05.2016 

• Wycieczka  do Radiowo-Telewizyjnego   
 Centrum Nadawczego Raszyn  3.06.2016 

• Wycieczka  do  Muzeum Sił Powietrznych   
twierdzy  carskiej w Dęblinie  15.06.2016 

• Wycieczka  trzydniowa do Wrocławia „Wrocław Muzyczny”  18-20.06.2016 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie słuchaczy wycieczkami, kilka z nich było 
organizowanych dwa lub więcej razy. Największą popularnością cieszyła się wycieczka do 
Centrum Telewizji Polskiej organizowana 6 razy, do Centrum Zarządzania Zintegrowanym 
Systemem Sterowania Ruchem - 3 razy, do Huty Arcelor Mittal (dawna Huta Warszawa)  - 

2 razy, do  Wytwórni  Filmów  Dokumentalnych  i  Fabularnych  w  Warszawie - 2 razy.  
Pomysłodawcą i organizatorem wycieczek organizowanych przez Radę Samorządu 

Słuchaczy był Pan Gerard Maćkowiak, prowadzący sekcję turystyczną.   

Bardzo dużym przedsięwzięciem w roku akademickim 2015/2016 była organizacja 
wycieczki do CERN Europejskiego Centrum Badań Jądrowych w Genewie w dniach  17-23 
kwietnia 2016 roku, z programem turystycznym w Niemczech i Szwajcarii. Wycieczka do 
CERN odbyła się dzięki pomocy w jej organizację Wydziału Fizyki PW, a szczególnie Pana 
Profesora Jana Pluty oraz Kierownika UTW PW Pana Profesora Bohdana Utrysko.   

Rada Samorządu Słuchaczy wyraża serdeczne podziękowania obu Panom Profesorom. 
Słowa podziękowania należą się pomysłodawcy i współorganizatorowi tej wycieczki Panu 
Markowi Kobusowi.  Przygotowanie pierwszej wycieczki poza granice kraju wymagało dużo 
wysiłku  i pracy ze strony Rady. Wielki wkład w przygotowanie i organizację tej wycieczki 
włożyła  

Pani Irena Chajęcka. Słuchacze uczestniczący w tej wycieczce docenili pracę Pana 
Marka Kobusa i Pani Ireny Chajęckiej i po powrocie wręczyli im dyplomy uznania za dobrą 
organizację wycieczki.   

 Sekcja imprez kulturalnych Rady Samorządu Słuchaczy, prowadzona przez Panią 
Danutę Stach-Włoszczyńską, przygotowała w roku akademickim 2015/2016 bardzo ciekawą 
ofertę, w ramach której słuchacze UTW PW mogli uczestniczyć, po raz pierwszy, w próbach 
generalnych w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej. Próbę poprzedzał wykład 
wprowadzający do muzyki związanej z koncertem, a po jej zakończeniu słuchacze mieli 
możliwość spotkania i rozmowy z dyrygentem orkiestry i solistą. Słuchacze uczestniczyli 
w próbach generalnych przez cały rok akademicki 2015/2016.   
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Sekcja imprez kulturalnych przygotowała także trzydniową wycieczkę do Wrocławia, 
stolicy europejskiej kultury w 2016 roku. Wycieczka odbyła się w dniach 18 - 20 czerwca, 
w ramach programu wycieczki słuchacze uczestniczyli w różnych imprezach kulturalnych 
”Wrocław Muzyczny”. Wycieczka do Wrocławia, przygotowana przez Panią Danutę Stach-
Włoszczyńską, cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy.  

Poza działalnością turystyczno-kulturalną w roku akademickim 2015/2016, bardzo 
ważną inicjatywą było zorganizowanie spotkania Rady Samorządu Słuchaczy, z udziałem 
Kierownika UTW Pana Bohdana Utrysko, ze starostami grup zajęć na PW. Spotkanie odbyło 
się w dniu 14 grudnia 2015 r. Nawiązany kontakt ze starostami umożliwiał Radzie dotarcie do 
szerokiego grona słuchaczy z ofertą różnych imprez i inicjatyw zewnętrznych, napływających 
do Rady poprzez Sekretariat UTW.  

W związku ze zbliżającym się jubileuszem inauguracji działalności Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej została opracowana Kronika Jubileuszowa UTW 
PW, w której opisano ważniejsze wycieczki i wydarzenia kulturalne organizowane przez Radę 
Samorządu Słuchaczy od semestru letniego roku akademickiego 2008/2009 do końca roku 
akademickiego 2015/2016. Kronika zawiera opis wycieczek wraz ze zdjęciami i będzie 
umieszczona na stronie UTW PW.  

Rada Samorządu Słuchaczy wyraża zadowolenia z faktu, że wszystkie jej inicjatywy 
w roku akademickim 2015/2016 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy UTW 
PW.   

Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2016/2017, przygotowano dla 
słuchaczy kolejną ofertę zajęć poza Politechniką. W Zamku Królewskim wykłady prowadzone 
są w kilku cyklach: Sławni dowódcy, Islam, Architektoniczne oblicza Europy, Historyczne 
związki Rzeczpospolitej z krajami Europy, Teatr wielkich aktorów i aktorzy wielkiego teatru. 
W Pałacu pod Blachą prezentowane są historyczne techniki plastyczne,  a w Muzeum 
Narodowym - wykłady na tematy malarstwa.   

Przygotowano także nową ofertę - wykłady w Muzeum Warszawy, obejmujące cykl 
„Pałace Warszawy”. Wykłady odbywają się w budynku Muzeum Pragi na ul. Targowej.  

Słuchacze mają także możliwość oglądania filmów w nowym cyklu „Wielcy twórcy 
francuskiego kina”. Projekcję każdego filmu, podobnie jak w latach poprzednich, poprzedza 
wykład wprowadzający do tematu filmu. Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 
2016/2017 zostały przygotowane wycieczki do: Torunia, Ciechanowa i Opinogóry, a także 
zwiedzanie warszawskiej Opery, Centrum Pieniądza NBP. Niektóre z wycieczek, z uwagi na 
bardzo duże zainteresowanie słuchaczy, przygotowano dla dodatkowych grup.  

W roku akademickim 2016/2017 słuchacze mają nadal możliwość uczestniczenia 
w próbach generalnych w Filharmonii Narodowej i będą uczestniczyli w tych próbach przez 
cały rok akademicki 2016/2017.  

Przewodnicząca Rady Samorządu Słuchaczy  

               (-)  Maria Łańcucka  

 Warszawa, dnia 30 listopada 2016 roku  


