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SPRAWOZDANIE  

z działalności Rady Samorządu Słuchaczy UTW PW  

od roku akademickiego 2018/19 do 2021/22 

            Rada Samorządu Słuchaczy UTW PW została wybrana przez słuchaczy na zebraniu 

sprawozdawczo-wyborczym 14 listopada 2018  roku w 5 osobowym składzie, który 

ukonstytuował się następująco: Gerard Maćkowiak – przewodniczący Rady, Anna Grabarek – 

sekretarz, Irena Chajęcka – skarbnik, Hanna Sztrantowicz – zajmująca się organizacją imprez 

turystycznych i Jolanta Przyszewska - zajmująca się organizacją imprez kulturalnych. 

           Zgodnie z Regulaminem UTW Rada Samorządu Słuchaczy pracuje w kadencjach 

dwuletnich i ta powinna zakończyć się w listopadzie 2020 roku. Wobec niemożności, 

wynikającej z ograniczeń przeciw epidemicznych COVID, zorganizowania zebrania 

sprawozdawczo-wyborczego, kadencja Rady została przedłużona, aż do czasu powrotu do 

normalnych warunków pracy. 

 Koleżanka Anna Grabarek – sekretarz Rady, zmarła (po długiej chorobie) wiosną 

bieżącego roku. W czerwcu br Rada dokooptowała do swojego składu słuchaczkę UTW kol. 

Agnieszkę Afek, będącą członkiem Sekcji Turystyki Rady. 

W okresie kończącej się kadencji Rady Samorządu Słuchaczy, w latach akademickich 

2018/2019 i 2019/2020, słuchacze mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach 

poza Politechniką – organizowanych przez Radę. W ramach tej oferty odbywały się wykłady 

w Zamku Królewskim, zajęcia w Pałacu pod Blachą w ramach cyklu techniki plastyczne, 

w Muzeum Narodowym - wykłady na tematy malarstwa, w Muzeum Warszawy wykłady 

w ramach 2-letniego cyklu „Dzielnice Warszawy”. Słuchacze mieli także możliwość 

oglądania cykli filmów w Kinie Iluzjon oraz w roku akademickim 2018/2019 - cykl filmów 

dokumentalnych w Instytucie Audiowizualnym Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej.  

Słuchacze mieli również możliwość uczestniczenia w wycieczkach o charakterze 

turystycznym i kulturalnym, organizowanych przez Sekcję Turystyki i Sekcję Kultury. 

W latach akademickich 2018/19 i 2019/20 zorganizowano 50 wycieczek (niektóre 

powtarzające się) dla 2400 osób. 

W tym:  

• wycieczkę zagraniczną – po Litwie, Łotwie i Estonii;  

•  3 dłuższe wycieczki z noclegami (Szlak Piastowski, Małopolski Szlak Architektury    

Drewnianej i po Podkarpaciu); 

• 4 wycieczki autokarowe jednodniowe (zabytki Płocka, Niedziela Palmowa  

w Sierpcu, Pałac Puławskiego i browar w Warce, „Świdermajer” w Otwocku); 

• tygodniowy pobyt w Sarbinowie (ośrodek PW) 

• 32 spacery tematyczne z przewodnikiem po Warszawie (9 – Pałace (z powtórzeniami), 

13 – obiekty religii mniejszościowych, 4 – parki, 6 – dzielnice Warszawy) 

• 2 spacery po lasach około warszawskich; 

• 3 wycieczki do obiektów technicznych (stacja filtrów, zaplecze Szybkiej Kolei Miejskiej). 

Spacery po Warszawie były powtarzane dopóki byli chętni do uczestnictwa.  
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Zorganizowano również 17 zbiorowych wyjść do obiektów kultury dla ok. 450 osób:  

• 3 na sztuki teatralne (do Teatru Żydowskiego i Teatru Narodowego); 

• 2 na imprezy muzyczne („Moniuszko for the Word” – w Pałacu Wilanowskim; „Snack 

Opera” w Basenie Artystycznym Warszawskiej Opery Kameralnej); 

• 5 do muzeów (Muzeum Archidiecezji i Muzeum Warszawy); 

• 5 na wystawy czasowe w Zamku Królewskim (Znaki Wolności i Rolka Sztokholmska, 

„Świat polskich Wazów Przestrzeń – ludzie – sztuka”); 

• 2 na oglądanie wystroju kościoła w Wesołej wykonanego przez Jerzego Nowosielskiego.  

 

W roku akademickim 2019/20 imprezy organizowane przez Samorząd Słuchaczy 

mogły się odbyć tylko do czasu zawieszenia funkcjonowania UTW z powodu wprowadzenia 

w Polsce stanu epidemii. Z tego względu, odwołano 2 wycieczki gotowe do realizacji 

(Pszczyna, Sandomierz i okolice) oraz zrezygnowano z realizacji 6 już przygotowanych 

wycieczek (Lwów, Szlakiem Chełmońskiego, Jaskinia Raj, Pałac w Jabłonnej z koncertem),  

a  wycieczkę pobytową w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Sarbinowie przeniesiono z maja 

na wrzesień. 

 

Odwołano też zbiorowe wyjście do Teatru Kamienica na spektakl „Kolacja na cztery 

ręce”. 

W roku akademickim 2020/21 odbyły się tylko 3 wykłady w Zamku i jeden seans 

w kinie Iluzjon, po czym wszystkie instytucje kulturalne, z którymi Rada współpracowała, 

zawiesiły działalność. 

W roku akademickim 2021/22 zorganizowano 3 wycieczki pozawarszawskie: Lublin 

z wystawą Tamary Łempickiej, Kielce z jaskinią Raj i wycieczka czterodniowa 

Opolszczyzna, pobyt w Ośrodku PW w Sarbinowie oraz wycieczki po dzielnicach Warszawy 

– 3 po Powiślu i 2 po Żoliborzu. W wycieczkach tych uczestniczyło ponad 280 słuchaczy. 

W latach akademickich 2020/22 nie udało się Radzie zorganizować zbiorowego 

udziału słuchaczy UTW w imprezach kulturalnych. 

Ograniczenia spowodowane stanem epidemii poskutkowały ograniczeniem  

kontaktów pomiędzy słuchaczami UTW i zmniejszeniem ich zaangażowania w działania 

Samorządu Słuchaczy. Na skuteczność działania Rady Słuchaczy (szczególnie w ostatnim 

okresie) miały również wpływ: zmniejszenie się liczby przewoźników autokarowych i wzrost 

kosztów związanych z działalnością turystyczną.  

Ustępująca Rada Samorządu Słuchaczy UTW sygnalizuje również takie problemy, jak 

niedostępność pomieszczeń Politechniki Warszawskiej uniemożliwiająca prowadzenie 

działalności sportowej i kulturalnej przez Słuchaczy UTW.  

 

Przewodniczący Rady Samorządu Słuchaczy 

                                                               ( - ) Gerard Maćkowiak 

Warszawa,  15 listopada 2022 r.  


