
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w roku 2020 

Sprawozdanie finansowe  i merytoryczne obejmuje okres  od 01.stycznia  do 31 grudnia 
2020 r. 

 SUTW działa  od 17 lat, jest organizacją pozarządową non profit, wpisaną do KRS, 
posiada NIP, Regon, nie prowadzi działalności gospodarczej. Organami wykonawczym  
stowarzyszenia był Zarząd,  organem kontrolnym  Komisja Rewizyjna. 

 Podstawą finansowania naszej działalności są składki członkowskie, dotacje i 
darowizny. Uchwałą Zarządu SUTW z dnia 26.08.2020 roku składki członkowskie w okresie 
pandemii w drugiej połowie 2020  ustalono w kwocie 20 zł. Zarząd oraz kierownicy sekcji, 
zgodnie ze Statutem  nie pobierali żadnego wynagrodzenia za pracę na rzecz SUTW.  

 W końcu 2020 roku do SUTW  należało 360 słuchaczy. W roku sprawozdawczym 
przyjęto 24 osoby.  

 
Rok 2020  należał do najtrudniejszych w pracy SUTW.  Od momentu wybuchu 

pandemii 12 marca 2020 roku zajęcia na SUTW (wykłady, zajęcia laboratoryjne, lektoraty, 

warsztaty) zostały zawieszone na podstawie  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 11.03.2020r. o czasowym ograniczeniu funkcjonowania niektórych 
podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem Covid-19 oraz na podstawie Zarządzenia Rektora Akademii Pomorskiej. Taki stan 
utrzymany został do końca minionego roku. Utrudniony był również dostęp do pomieszczeń 
biurowych. Od marca 2020 r. zawieszono  również zajęcia w Słupskim Ośrodku Kultury ( chór 
i  sekcja filmowa) Młodzieżowym Domu Kultury (sekcja malarska), SCOPiES (sekcja taneczna 
i teatralna). W okresach zmniejszania obostrzeń podejmowały działalność sekcja pływacka, 
sekcja tańca country, sekcja turystyczna i filmowa. 
           W marcu  2020 roku, zgodnie ze statutem SUTW, kończyła się trzyletnia  kadencja  
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które pracowały od 2017 r.  Na zebraniu sprawozdawczo-
wyborcymym odchodzący Zarząd otrzymał absolutorium i dokonano wyboru nowego. 
Podczas pierwszego posiedzenia 24.02.2020 ukonstytuował się nowy Zarząd i Komisja 
Rewizyjna: 
Elżbieta Krężel             -  prezes 
Tadeusz Markowski    -  wiceprezes 
Aldona Słowik              -  wiceprezes 
Ziemowit Szafran        -   sekretarz 
Grażyna Bohuszewicz -   skarbnik 
Bohdan Rusak              -   członek 
Ewa Wensierska          -   członek 
Roman Szymański       -   członek 
Komisja Rewizyjna 
Irena Jaworska             -  przewodnicząca 
Maria Sikorska              - członek 
Teresa Grochowska-Gajek  -  członek 



Elżbieta Królewicz        -   członek 
                               Od stycznia do marca 2020 roku odbyło się łącznie 8 wykładów ogólnych.   
We współpracy z Instytutem Pedagogiki AP zorganizowano spotkanie z Krzysztofem 
Zanussim poprzedzone projekcją filmu „Eter”.  Wywiad z reżyserem prowadził dr Łukasz 
Androsiuk. Spotkanie miało charakter otwarty. Uczestniczyli w nim studenci AP oraz 
uczniowie słupskich szkół średnich. Odbył się  wykład omawiający wyniki badań p. Agnieszki 
Jachowicz, studentki V roku Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej, specjalność 
Psychopedagogika.  Praca magisterska: „Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako 
stowarzyszenie przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu seniorów w mieście w latach 
2004 – 2018”, napisana pod kierunkiem dr Danuty Apanel.  
            Od początku 2020 roku kontynuowane były  zajęcia w ramach projektu Akademii 
Pomorskiej Wiedzieć, Umieć, Chcieć . W ramach projektu odbyło się  6 wykładów ogólnych  
oraz zajęcia w sekcjach zainteresowań. Od stycznia do 13 marca 2020 roku realizowano 
zaplanowane w ramach projektu zagadnienia: 
Sekcja historyczna  warsztaty pt. 100 lat - Niepodległa. Opiekun merytoryczny prof. dr hab. 
Roman Drozd. Wykłady prowadzili prof. dr hab. Roman Drozd oraz prof. dr hab. Robert 
Kuśnierz.  
Sekcja geograficzna warsztaty pt. Klub Seniora Podróżnika. Opiekun merytoryczny i 
prowadzący zajęcia dr Krzysztof Parzych 
Sekcja Biologiczna warsztaty pt. Ginące ekosystemy. Opiekun merytoryczny i prowadzący 
zajęcia prof. dr hab. Zbigniew Sobisz. 
Sekcja teatralna warsztaty pt. Wyjść na scenę. Opiekun merytoryczny i prowadzący zajęcia 
prof. dr hab. Daniel Kalinowski.  
Szkoła liderów opiekun merytoryczny dr Grzegorz Piekarski 
Zajęcia odbywały się były również w pozostałych sekcjach: 
Sekcja literacka – opiekun merytoryczny dr Marianna Borawska. Realizowano tematy 
związane z literaturą i najnowszymi trendami w literaturze i kulturze. Recenzowano nowo 
wydane książki laureatów  Literackiej Nagrody Nobla i Nagrody Literackiej „Nike”. Omawiano 
również  twórczość piszących członków SUTW.  Wiersze uczestników sekcji literackiej 
zamieszczone były w zakładce Sekcji Literacka na stronie internetowej SUTW. Publikowane 
były również dodatku „Wieś Tworząca” Biuletynu Powiat Słupski  Starostwa Powiatowego w 
Słupsku, a także w corocznych Antologiach wydawanych przez Starostwo Powiatowe w 
Słupsku. 
Sekcja rękodzieła -  Kierownik sekcji Nelli Kobyłecka. Od stycznia do marca zajęcia 
odbywały się raz w tygodniu we wtorek w godzinach 9.00-12.00 w Domu Studenta nr 3. 
Łącznie odbyło się 10 spotkań (30 h zajęć) na których została zaprezentowana nowa technika 
wikliny papierowej. Tworzono: wianki, koszyki, miseczki. Na zajęciach robiono także kwiaty 
z krepiny, palmy wielkanocne, zakładki, a także wykonano marzannę dla sekcji Nordic 
Walking. Z powodu pandemii, zajęcia częściowo kontynuowano on-line, poprzez komunikator 
Whats`up.  
Sekcja turystyczna kierownik sekcji Jadwiga Bekier . Zaplanowane na pierwsze półrocze 
2020 r. dwa rajdy Nordic Walking 21 marca i 28 marca nie odbyły się z uwagi na pandemię. 
Na prośbę wielu słuchaczy SUTW zorganizowany został marsz z kijkami 3 października 2020 
roku Sekcja tańca Country kierownik sekcji Jolanta Ulańska. Zajęcia grupy odbywały się do 



ogłoszenia zawieszenia zajęć z powodu pandemii. W Dniu Kobiet 08.03.2020 grupa wystąpiła 
na scenie w auli AP. Od momentu ogłoszenia epidemii zajęcia grupy odbyły się za 
pośrednictwem zamieszczanych linków z portalu YouTube na poczcie  mailowej oraz na stronie 
internetowej. W okresie letnim i jesiennym grupa spotykała się w  sali SCOPiES. 
Chór SUTW „Seniores Cantates”  -Kierownik sekcji  Leokadia Ceynowa. Opiekun artystyczny 
mgr Rafał Przybyło. Chór  SUTW wystąpił z koncertem kolęd w Zakładzie Opiekuńczym w 
Widzinie oraz podczas Dni Kobiet w auli AP.  
Sekcja rowerowa kierownik sekcji Jadwiga Karpowicz, obecnie Bogdan Rusak. 
Zorganizowano dwa wyjazdy, w tym  11.10.2020 roku rajd rowerowy w ramach projektu 
„Pokonać samotność w czasie pandemii” finansowanego z funduszu Urzędu Miasta Słupsk. 
Sekcja filmowa, Klub filmowy Stalowe Magnolie. Opiekun merytoryczny Grażyna Bożek- 
Szczepłocka. Sekcja działa w dwóch grupach i jest najliczniejszą sekcją SUTW. Grupa I 
kierowana była do dnia 31.12.2020 przez Krystyną Leś. Grupa II przez Zdzisławę Garbowską. 
W od stycznia do marca 2020 r grupy spotykały się  w Sali OT Rondo na seansach filmowych 
organizowanych przez Kino „Rejs”.Seanse filmowe odbyły się  również jesienią po czasowym  
złagodzeniu obostrzeń 
Sekcja wolontariatu  kierownik sekcji Terasa Wyrostek. Sekcja uczestniczyła w „Jasełkach” 
w przedszkolu „Niedźwiadek Szczęścia”. 
Sekcja pływacka kierownik sekcji Maria Sikorska. Do czasu ogłoszenia pandemii sekcja, a 
także w okresie zmniejszenia obostrzeń sekcja prowadziła zajęcia w parku wodnym „Trzy 
Fale” na basenie pływackim,  basenie rehabilitacyjnym, na basenie rekreacyjnym i na siłowni.  
Sekcja malarska kierownik sekcji Irena Goździelewska.  Prace   uczestniczek sekcji 
prezentowane były m.in. W Starostwie Słupskim, W Kaplicy św. Jerzego, na licytacji WOŚP 
w hali „Gryfia” oraz na Facebooku. W Centrum Edukacji Regionalnej przy Starostwie 
Słupskim odbyła się wystawa prac malarskich Doroty Staszewskiej a w hali Gryfia Henryki 
Cabaj. 
          SUTW podejmował współpracę ze słupskimi instytucjami kultury i oświaty. 
Uczestniczył także w akcjach społecznych. Na aukcję WOŚP przekazano do Słupskiego 
Ośrodka Kultury 5 obrazów. Jerzy Zellma uczestniczył w 65 Wojewódzkich Eliminacjach 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Gdyni w którym zajął I miejsce. Zaprezentował 
wiersz Wisławy Szymborskiej „Głos w sprawie pornografii” oraz fragment dramatu Wiesława 
Myśliwskiego  „Requiem dla gospodyni”.  
Tradycyjnie już przed świętami Bożego Narodzenia uczestnicy Słupskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wzięli udział w zbiórce na rzecz osób potrzebujących  "Szlachetna Paczka" 
organizowanym przez Stowarzyszenie „Wiosna”. Organizatorami zbiórki  były: Grażyna 
Andrzejewska i Aldona Słowik. Łącznie zebraliśmy 1525 złotych. Z zebranych pieniędzy, dla 
osób potrzebujących, zakupiono 1 tonę węgla z rozładunkiem, środki chemii gospodarczej, 2 
ciepłe koce i środki higieny osobistej.  
            Po raz trzeci zostaliśmy laureatami konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego 
„Pomorskie dla Seniora”  Z rekomendacji SUTW zostały przez Kapitułę Konkursu  przyznane 
nagrody w dwóch kategoriach: „Przyjaciel Seniora” – dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP oraz 
„Zwyczajny Niezwyczajny Senior” – Jerzy Zellma. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w 
Ratuszu.  



              Działalność SUTW  była również realizowana w ramach projektów ogłaszanych przez 
Urząd Miejski w Słupsku. W sierpniu 2020 SUTW Agnieszka Krzymuska napisała projekt  
„Pokonaj  samotność w czasie pandemii”, na którego realizację otrzymaliśmy 22.000 złotych  
z Urzędu Miasta Słupsk. W ramach tego projektu 11 października 2020 roku zorganizowano 
rajd rowerowy. Z powodu obostrzeń pandemicznych nie udało się zorganizować następnych 
zaplanowanych propozycji. Nie wykorzystany fundusz zwrócony został Urzędowi Miasta 
Słupsk. 
          SUTW zgłosiło dwa projekty  w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. W 
głosowaniu, które w roku 2020 odbywało się wyłącznie droga elektroniczną 
Akademia Aktywnego Seniora uzyskała 583: 
Nie kochać w taką noc…czyli Noc Kupały uzyskała 431 głosów. Obydwa projekty 
otrzymały  dofinansowanie UM. 
         Głównym źródłem informacji i kontaktu  była strona internetowa SUTW. Łącznie w  
2020 r. zanotowano 18807 wejść.  Do 12.03.2020 to jest do czasu zawieszenia działalności 
zanotowano 5918 wejść. Natomiast od dnia zawieszenia zajęć do końca roku 2020 
zanotowano 12889.  Na stronie internetowej oprócz komunikatów dotyczących bezpośredniej 
działalności SUTW zamieszczane były linki portali prowadzących wykłady online, takich jak: 
”Wszechnica.org , Kultura w sieci, wykłady online UAM w Poznaniu, Ninateka.pl, Olimpiada 
Wiedzy Obywatelskiej „Senior obywatel” organizowana z środków Samorządu 
Województwa Pomorskiego. Łącznie na wszystkie wykłady zanotowano  915 wejść, w tym 
wykłady „Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej” 415.  Świadczy to o dużym zainteresowaniu tą 
formą przeprowadzania zajęć. 
              Sytuacja związana z pandemią Covid-19 ograniczyła wydatnie możliwość działania 
Seniorskiego Uniwersytetu, ale jest  to także  doświadczenie szukania innych możliwości 
działania.  Zarząd SUTW  serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w tym trudnym okresie 
pomagali w organizacji różnych zajęć. 
 
Zarząd SUTW  
 
 
 

 


