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Sprawozdanie 

Rady Samorządu Słuchaczy UTW PW 

za rok akademicki 2014/2015 
 

 

Rada Samorządu Słuchaczy działała w składzie 5 członków, wybranych przez 
słuchaczy na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w listopadzie 2014 roku.  
W skład Rady weszły następujące osoby: Pani Irena Chajęcka, Pani Irena 
Drążkiewicz, Pan Eugeniusz Jędrzejewski, Pani Maria Łańcucka, Pani Dorota 
Mańkowska. Na pierwszym posiedzeniu Rady na przewodniczącą Rady 
Samorządu Słuchaczy wybrano Panią Marię Łańcucką. 

W celu zwiększenia aktywności słuchaczy UTW w pracach Samorządu, Rada 
powołała dwie sekcje: turystyczną i imprez kulturalno-artystycznych. Do pracy 
w tych sekcjach zgłosiły się następujące osoby: Pan Gerard Maćkowiak, Pani 
Jolanta Przyszewska, Pani Danuta Stach-Włoszczyńska i Pan Włodzimierz 
Tymowski. Osoby te aktywnie współpracowały z Radą, przygotowując szereg 
wycieczek dla ogółu słuchaczy. Szczególne podziękowania za pracę w 
w.w sekcjach należą się pomysłodawcom i organizatorom wycieczek - Panu 
Gerardowi Maćkowiakowi i Pani Danucie Stach-Włoszczyńskiej.  

Wszyscy członkowie Rady i osoby współpracujące z Radą w obu sekcjach, 
wykonując swoje zadania, pracowały społecznie. 

W celu umożliwienia słuchaczom UTW PW kontaktu z Radą Samorządu, 
wprowadzono stałe dyżury członków Rady, które pełniono w Sekretariacie 
w ostatni czwartek każdego miesiąca. 

Z inicjatywy Rady Samorządu, słuchacze UTW mogli kolejny rok uczestniczyć 
w zajęciach poza Politechniką, a więc: w wykładach prowadzonych w Zamku 
Królewskim, Pałacu pod Blachą, Muzeum Narodowym i Żydowskim Instytucie 
Historycznym. Ponadto, w ramach współpracy z Filmoteką Narodową słuchacze 
obejrzeli filmy z cyklu „Arcydzieła Kina Światowego”, które wyświetlano 
w kinie ILUZJON. Projekcję każdego filmu poprzedzała prelekcja 
wprowadzająca do tematu filmu. 

W roku akademickim 2014/2015 Rada Słuchaczy, z udziałem osób 
współpracujących z obu sekcji, zorganizowała następujące wycieczki:  
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Wycieczki „techniczne” w Warszawie  
— Elektrociepłownia Żerań,  

— Sortownia Paczek i Listów Poczty Polskiej, 

— Metro Warszawskie - zaplecze techniczne stacji Nowy Świat/Uniwersytet, 

— Elektrociepłownia Siekierki, 

— Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, 

— MPO Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (Spalarnia Śmieci), 

— budynek Urzędu Rady Ministrów, 

— zaplecze techniczne Teatru Wielkiego. 

 
Wycieczki sekcji imprez kulturalno-artystycznych w Warszawie 
— Muzeum Narodowe, zwiedzanie z przewodnikiem wystawy malarstwa 

Olgi Boznańskiej, 

— Muzeum Narodowe, zwiedzanie z przewodnikiem Galerii Faras im. prof.   
K.Michałowskiego, 

— zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Historii Żydów Polskich, 

— zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Kolejnictwa, 

— zwiedzanie z przewodnikiem Cmentarza Żydowskiego przy ul. 
Okopowej. 

 
Wycieczki turystyczne poza Warszawę 
— wycieczka  do  Rogowa  (zwiedzanie  Arboretum  SGGW,  Muzeum  

Lasu oraz Drewna, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Rogowie, 
zabytkowego drewnianego kościółka w Boguszycach, a w Rawie 
Mazowieckiej ruin zamku Książąt Mazowieckich), 

— wycieczka 3-dniowa do Wrocławia (dwie grupy w dwóch terminach), 
zwiedzanie m.in.: Wrocławskiej Starówki, Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Muzeum Farmacji i innych zabytków Wrocławia (Hala Targowa, 
Dworzec PKP, katedra, Ostrów Tumski), Panoramy Racławickiej i 
obejrzeniem spektaklu operowego w plenerze (opera R. Wagnera - 
Latający Holender). 

Wszystkie wycieczki zorganizowane w roku akademickim 2014/2015 cieszyły 
się ogromnym powodzeniem słuchaczy UTW PW. Wiele wycieczek było 
organizowanych dwa lub więcej razy w kolejnych terminach.  

Wycieczki i imprezy organizowane przez Radę Samorządu Słuchaczy w roku 
akademickim 2014/2015 zostały opisane i zilustrowane zdjęciami w Kronice na 
stronie internetowej UTW PW, w zakładce Kronika (link do Kroniki 
http://www.utw.pw.edu.pl/kronika/2015/index.html#/1). 
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W ramach działalności w roku akademickim 2014/2015, Rada Samorządu 
Słuchaczy wraz w kilkoma delegatami, wzięła udział w II Kongresie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który odbył się w maju 2015 r. w Teatrze 
Wielkim, a także uczestniczyła w przygotowaniu stoiska UTW na majowym 
Pikniku Politechniki Warszawskiej. 

Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2015/2016 - w okresie do końca 
swojej kadencji - Rada Samorządu Słuchaczy zorganizowała kolejne wycieczki 
do:  
— Rogowa (jesień w Arboretum) i Lipce Reymontowskie, 

— TVP w kilku grupach (zwiedzanie studiów telewizyjnych i sali 
muzealnej),  

— kopalni soli w Kłodawie, ze zwiedzaniem zamku w Łęczycy,  

— Filharmonii Narodowej na próby generalne przed koncertami, połączone  
z wykładem i spotkaniem z artystami (5 grup). 

Na nowy rok akademicki 2015/2016, z inicjatywy Rady Samorządu, w ramach 
kontynuacji zajęć poza Politechniką, zostały przygotowane nowe cykle 
wykładów w Zamku Królewskim i Muzeum Narodowym, zajęcia w Pałacu pod 
Blachą oraz w ramach współpracy z Filmoteką Narodową - nowy cykl filmów 
„Złoty wiek komedii”. 

 

Przewodnicząca Rady Samorządu Słuchaczy UTW PW 

                Maria Łańcucka 

 

 Warszawa, dnia 17.11.2015 r. 


