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 Zarząd w składzie: prezes – Danuta Torzewska, wice prezesi Czesława 

Maruszczak d.s. spraw administracyjno-prawnych i Maria Łapawiec d.s. 

rehabilitacyjno-ruchowych. Kolejne funkcje pełnią: Genowefa Bejma-Wowk – 

skarbnik, Anna Lisowska – sekretarz, Barbara Lenkowska - kronikarz,  Bogumiła 

Łyskawa, Maria Nowaczyk, Maria Taciak – członkowie. W biurze dyżury pełnią 

Maria Kamińska, Urszula Popek, Elżbieta Wietecka i Elżbieta Wojciechowska.  

Zarząd odbył w ciągu roku  10 zebrań.  

 

WUTW liczył w tym roku akademickim 313 studentów, w tym 265 pań 48 panów. W 

tej liczbie mieści się 30 słuchaczy z Nekli, 25 pań i 5 panów. 

 

  Zgodnie z zadaniem statutowym stojącym przed Zarządem w I semestrze co 

dwa, trzy tygodnie odbywały się obowiązkowe wykłady plenarne w sali WOK-u. 

Tematyka ich była bardzo zróżnicowana. Początkowe 4 wykłady związane były z 

obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i wygłoszone przez 

wykładowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Były to wykłady otwarte dla 

zainteresowanych mieszkańców Wrześni. Cykl ten był zorganizowany dzięki 

uzyskaniu grantu w konkursie Starostwa Powiatowego we Wrześni. W ciągu 

minionego roku akademickiego odbyło się 6 + 6 wykładów plenarnych, na trzech nie 

była sprawdzana obecność. Zarząd pokusił się o podliczenie nieobecności na nich 

poszczególnych studentów. Wyliczenia są następujące:  

 

Wykłady  plenarne i obecność słuchaczy 

24.10.2018 r., 07.11.2018 r., 21.11.2018 r., 12.12.2018 r., 09.01.2019 r., 30.01.2019 r. 

20.02.2019 r., 20.03.2019 r. , 10.04.2019 r. razem 9 wykładów plenarnych ze 

sprawdzaną obecnością, 3 bez. 

                                          

Liczba uczestników na wykładach:     

ilość Września Nekla Ogółem 
9 razy 26 0 26 

8 razy 47 0 47 

7 razy 50 1 51 

6 razy 50 0 50 

5 razy 25 5 30 

4 razy 31 2 33 

3 razy 23 4 27 

2 razy 11 5 16 

1 razy 7 4 11 

0 razy 25 4 29 



 Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie i zastanawia tak duża ilość 

studentów, którzy nie uczestniczą w codziennej pracy uniwersytetu. Statut WUTW w 

par.16 pkt 1 mówi: Członkowie zwyczajni mają obowiązek brania udziału w 

działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 

 

 Tym, co przyciąga wielu studentów na uniwersytet są działające sekcje.  

Zacznę od najbardziej licznej rehabilitacyjno-ruchowej, której opiekunem jest Maria 

Łapawiec, a celem rehabilitacja seniorów poprzez różne formy ruchu. Zajęcia 

odbywają się w salce rehabilitacyjnej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

salach SSP nr 6 na ulicy Batorego i Słowackiego, SSP w Nekli oraz na basenie  

Aqualife. 

 W roku akademickim 2018/2019 działało 27 grup ćwiczebnych o różnej 

specjalności, liczących od 14 do 22 osób. W każdym  tygodniu przygotowanych jest 

ponad 400 miejsc do ćwiczeń  rekreacyjno – rehabilitacyjnych. Jeżeli to uśrednić, to  

każdego roboczego dnia ćwiczy ok. 5 grup. Bardzo duży wybór zajęć, które są 

dostosowane do możliwości ruchowych i aspektów zdrowotnych seniorów: fitness w 

wodzie - 6 grup,    rehabilitacja - 6,  zajęcia korekcyjne - 2,  pilates - 4,  tai - chi - 2,  

fitball - 1,   joga - 2, choreoterapia -1,  nordic-valking – 1, rowerowa - 1. Filia  Nekla: 

pilates – 1,  nordik valking - 1, rowerowa – 1. Chętnych do uczestnictwa jest więcej, 

niż miejsc. Maria Łapawiec prosiła wielokrotnie o zgłaszanie rezygnacji z 

uczestnictwa bezpośrednio do niej. Rozwiązuje to problem braku miejsc. W taki 

sposób każdy trafia do grupy, którą jest zainteresowany.  

 

 Kolejne sekcje: artystyczno-plastyczna, fotograficzna, historii sztuki, 

informatyczna, języków obcych, regionalna, rowerowa, spotkań z kulturą, 

turystyczna, zdrowie a styl życia,  KMM “pod Bemolem”. Każda z tych sekcji skupia 

miłośników i hobbystów danej dziedziny. Dzięki uczestnictwu w poszczególnych 

sekcjach każdy chętny może rozwijać swoje pasje, umiejętności i wiedzę. Jedne 

sekcje cieszą większym zainteresowaniem, inne mniejszym. Dzięki sekcji 

artystyczno-plastycznej (Krystyna Parzęczewska) co roku odbywa się kiermasz 

świąteczny. Sekcja ta ma na swoim koncie kolejną wystawę w muzeum związaną ze 

zwyczajami Świąt Wielkanocnych i świąteczny kiermasz przed Bożym Narodzeniem.  

 Sekcja  fotograficzna (Krzysztof Iskrzycki) pracowała w dalszym ciągu pod 

kierunkiem pana Mirosława Jadryszaka, który dzielił się swą wiedzą w ramach 

wolontariatu. Sekcja fotograficzna stara się też dokumentować wykłady plenarne, a 

Krzysztof Iskrzycki przygotowuje prezentacje, kiedy one są potrzebne.  

 Zainteresowani historią naszego powiatu i ziemi wrzesińskiej, szeroko 

rozumianej, podczas spotkań sekcji regionalnej (Eugeniusz Paterka) mogli w tym 

roku wysłuchać 6 wykładów i uczestniczyć w wycieczce do Leszna.  

 Sekcja rowerowa (Maria Stępniak) organizowała dla chętnych wyprawy po 

dalszych i bliższych okolicach, podobnie, jak w ubiegłym roku. W tym roku 

akademickim nie było podziału na trasy krótsze i dłuższe. Sekcja zaprasza na rajdy 

latem. Informacje na stronie www.  

  Sekcja Spotkania z kulturą (Urszula Purol) zaproponowała słuchaczom 

Uniwersytetu wyjazdy do Teatru Nowego i Wielkiego w Poznaniu, opery Nova w 



Bydgoszczy, Teatru Roma w Warszawie i na Koncert Marszałkowski w Filharmonii 

Poznańskiej.  

 Sekcja turystyczna zorganizowała wiele wycieczek jednodniowych (Danuta 

Torzewska, Maria Taciak, Elżbieta Wojciechowska, Urszula Purol) – Gołuchów, 

Brama Poznania, Targi Viva Seniorzy w Poznaniu, Bory Tucholskie – szlakiem trzech 

akweduktów, Czeszewo i Sklejka Orzechowo, Strzelno i Kruszwica, Rogowo – 

Zaurolandia z wnukami  oraz kilkudniowych (Maria Nowaczyk) po Polsce i poza jej 

granice – do Wrocławia, Szczecina, na Sardynię, do Gruzji, Wiednia, Brna i Pragi. 

Wycieczki jednodniowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że 

autokar był darmowy, sponsorowany przez Urząd Miasta i Gminy Września. 

Członkowie WUTW wypoczywali dwa tygodnie w Niechorzu (Eugeniusz Paterka), 

byli w Odessie, pojadą jeszcze do sanatorium w Truskawcu (Maria Łapawiec) i 

Sarbinowa (Elżieta Dzikiewicz  ) 

 Klub Miłośników Muzyki “pod Bemolem” (Jan Koralewski) spotykał się 

regularnie i przygotował dla swoich członków oraz słuchaczy uniwersytetu wiele 

ciekawych spotkań z muzyką. Niestety, w II semestrze musiał  zawiesić swoją 

działalność z powodów technicznych – słaba jakość internetu w sali WSCKU. 

 Sekcja języków obcych to jedynie język niemiecki (Barbara Lenkowska). Z 

przykrością stwierdzam, że studenci WUTW stracili chęć pogłębiania znajomości 

języków obcych.  

 W tym roku akademickim bardzo aktywnie działała sekcja Zdrowie a styl życia 

(Maria Łapawiec). Jesienią odbyły się 4 spotkania związane z różnorodną tematyką 

dotyczącą zdrowia. W marcu zostały zorganizowane warsztaty psychologiczne, które 

prowadziła p. Elżbieta Tomczak. 

 Cieszymy się, że grupa 12 studentów uczestniczyła w zajęciach, dzięki którym 

poszerzała swoją wiedzę związaną z wykorzystaniem komputera i internetu. 

Odpowiedzialna za grupę – Barbara Lenkowska. 

 Nowością na naszym uniwersytecie była sekcja Historii sztuki (Danuta 

Torzewska). Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Dyrektor Muzeum 

Archidiecezjalnego w Gnieźnie, dr Jarosław Bogacz, wygłosił 8 wykładów. W 

spotkaniach uczestniczyło około 30/35 osób.  

 

 Liderzy poszczególnych sekcji powinni zastanowić się nad działaniami w 

następnym roku akademickim, przemyśleć, co można zmienić i udoskonalić, aby 

przyciągnąć do siebie nowych członków. 

 Barbara Lenkowska prowadzi kronikę na WUTW-ie, do której każdy ze 

studentów może coś dodać od siebie: opis lub wspomnienia z wycieczki, przynieść 

opisane fotografie it.p. 

 Stronę internetową prowadzi Barbara Kostecka. Strona uzupełniana jest na 

bieżąco. Nowością w tym roku akademickim była zakładka Wydarzenia regularnie 

wzbogacana po każdym wykładzie, spotkaniu, wycieczce. To rodzaj naszej kroniki 

dostępnej i otwartej przez 24 godziny na dobę. 

 

 Zarząd wykorzystuje ogłaszane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i 

Gminy projekty o dofinansowanie określonych zadań. W tym roku akademickim 



korzystaliśmy z dofinansowania na rehabilitację, na nasz Festyn sportowo-

rekreacyjny w Nowym Folwarku, który odbył się 6 czerwca, na wycieczkę do 

Rogowa z wnukami, na cykl wykładów o Niepodległości.  

 Każdy członek WUTW płaci czesne w wysokości 100 zł na rok. Te 

pieniądze/składki członkowskie przeznaczane są na utrzymanie biura, opłacenie 

wykładowców it.p.  

 Zarząd WUTW pracuje społecznie i nie pobiera wynagrodzenia za wypełniane 

zadania. 

  

        

   


