
Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku        

w Iławie za 2017 r. 

 

          Zarząd Stowarzyszenia realizował cele i zadania zgodnie ze Statutem oraz potrzebami 

członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku.  W ubiegłym roku, do końca marca Zarząd 

pracował w składzie: 

- Andrzej Sufranek – prezes 

- Agata Nastaj – v-ce prezes 

- Irena Iwasiów – sekretarz 

- Irena Sokołowska - skarbnik 

- Renata Szulowska – członek Zarządu 

 

         W ciągu całego roku Zarząd odbył 12  posiedzeń podejmując 20 uchwał. Działalność  

merytoryczna odbywa się poprzez cotygodniowe wykłady oraz prace w sekcjach.  

         Odbyło się 30 wykładów o różnej tematyce. Były wykłady o tematyce zdrowego trybu 

życia i chorób wieku starczego /6 w trym 1 zajęcia w plenerze/, historycznej /1/, 

przyrodniczej /5, w tym 1 film/, literackiej /3/,  społecznej 4/. Wykłady przeprowadzone były 

nieodpłatnie. Wykładowcom w ramach podziękowania wręczaliśmy upominki wykonywane 

przez sekcję rękodzieła artystycznego. Były też wykłady z występami sekcji „żywego słowa” 

/2/ oraz grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej w Lasecznie i naszej grupy ARLEKIN. W 

3 czwartki zorganizowano spotkania artystyczne z udziałem sekcji „żywego słowa”, w tym 

spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 

             Na początku 2017 r. Stowarzyszenie liczyło 238 członków, a stan na koniec roku 

wyniósł 267 członków. 

          W Stowarzyszeniu w ubiegłym roku działały stale następujące sekcje:  

- chór VIVAT 

- grupa teatralna ARLEKIN 

- sekcja „żywego słowa” 

- sekcja rękodzieła artystycznego 

- sekcja czytelnicza 

- nauka pracy na komputerze – 4 grupy 

- nauka języka angielskiego – 5 grup 

- nauka języka niemieckiego – 1 grupa 

- gimnastyka rehabilitacyjna – 3 grupy /tylko w 1-ym półroczu/ 

- gimnastyka ogólna – 1 grupy  

- rehabilitacja na basenie i nauka pływania – 1 grupa 

- sekcja gier planszowych. 

      Wszystkie sekcje i grupy zainteresowań mają zajęcia raz w tygodniu. Chór, grupa 

teatralna oraz sekcja „żywego słowa” prezentują swoją działalność również poza 

Stowarzyszeniem, występując dla mieszkańców Iławy i okolic.  

          Chór  VIVAT koncertował śpiewając kolędy w kościele NPNMP, na  VI Iławskim 

Przeglądzie Chórów UTW, na  inauguracji roku akademickiego, dla młodzieży ze szkoły 

muzycznej, oraz z nowoopracowanymi kolędami na wigilii Stowarzyszenia i w Szkole Tańca 

SPINEL. W chórze śpiewa 35 osób, a jego liderka jest p. Barbara Sufranek 

            Grupa teatralna ARLEKIN wystąpiła na Przeglądzie Chórów  UTW  ze spektaklęm 

pt. ”Ogniska czar”. Grupa  opracowała nowy spektakl wg scenariusza i w reżyserii p. Moniki 

Kaźmierczyk pt. ”Za czym kolejka ta stoi?”. Jego premiera odbyła się podczas wykładu w 

grudniu. Grupa wystąpiła też gościnnie ze spektaklem pt. ”Ogniska czar”,         w Domu 

Kultury w Wąbrzeźnie na zaproszenie tamtejszego UTW oraz ze spektaklem „Za czym 

kolejka ta stoi” w UTW w Ostródzie. Grupa teatralna liczy 12 osób, a jej liderką jest p. Teresa 

Goerges. 

          Sekcja „żywego słowa” w 2017 r. przygotowała i wystawiała 7 spektakle poetyckie 

opisanych w dalszej części sprawozdania dotyczącej realizacji zadań publicznych. Sekcja 

jest najbardziej aktywną i najczęściej występującą grupą naszego uniwersytetu. W sekcji 

aktywnie działa 14 osób, jej liderką jest p. Urszula Ziemińska. 

 



          Sekcja rękodzieła artystycznego zajmowała się różnymi formami pracy wykonując 

biżuterię, robótki ręczne, ozdoby świąteczne i choinkowe. Sekcja opracował i wykonała 

scenografię na VI Iławski Przegląd Chórów. Swoje prace sekcja prezentowała przy okazji 

imprez organizowanych przez Stowarzyszenie i przed wykładami. Kilka razy pracami 

wykonanymi przez nasze słuchaczki, nagradzaliśmy wykładowców, którzy nie pobierają 

opłat za wykłady. W sekcji działa  X osób, a jej liderką jest p. Mirosława Płotkowska. 

W Stowarzyszeniu działa też licząca ok. 20 osób sekcja czytelnicza, która spotykając się 1 

w miesiącu prowadzi dyskusje nad ciekawymi książkami.Sekcją kieruje p. Danuta Telej. 

         Działalność kulturalna Stowarzyszenia została doceniona przez Burmistrza Iławy, 

który przyznał nam dofinansowanie działalności kulturalnej w 2017 r. w kwocie 5000 zł.   

         Pod patronatem Stowarzyszenia, nasi członkowie zorganizowali:                                  

- wycieczkę zagraniczną do Grecji – organizator p. Agata Nastaj i Irena Sokołowska                                                                  

- wycieczkę na Ziemię Lubelską i Zamojszczyznę – organizatorki j.w.                      

- wycieczkę na Opolszczyznę i Beskid Śląski – organizatorzy p. Barbara i Andrzej  

  Sufrankowie                                                                                                                    

 W wycieczkach wzięło w nich udział ok. 120 osób z naszego Stowarzyszenia, a także 

rodziny i znajomi. Nasi członkowie byli też na turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w 

Ustce, któty zorganizowały p. Agata Nastaj i Irena Sokołowska. Wypoczywało tam 50 osób.                                                           

           Średnio raz w miesiącu organizowano wyjazdy do teatru lub filharmonii /Gdynia, 

Olsztyn, Elbląg, Warszawa, Bydgoszcz/, które często połączone były ze zwiedzaniem tych 

miast. Poza wyjazdami uczestniczyliśmy też w spotkaniach teatralnych i koncertach 

muzycznych jakie odbywały się w iławskim kinoteatrze PASJA. Ogółem zorganizowano 12 

wyjazdów do teatrów i filharmonii. Organizatorem tych wyjazdów była p. Urszula 

Ziemińska.                                                                                

          Raz zorganizowano seans filmowy dla członków Stowarzyszenia. Tę formę oglądania 

filmów będziemy kontynuowali w tym roku. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych było 

dofinansowywane ze środków uzyskanych z odpisu 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

            Stowarzyszenie zorganizowało też coroczne uroczystości jak: Dzień Kobiet, 

zakończenie roku akademickiego  oraz w grudniu tradycyjne spotkanie opłatkowe. 

Zakończenie roku połączone było też z zabawą w Zajeździe w Chełmżycy, w której 

uczestniczyło 150 osób. Imprezy te były dofinansowane ze środków własnych 

Stowarzyszenia. 

       Znaczącym źródłem finansowania działalności Stowarzyszenia były  projekty, które 

realizowaliśmy składając oferty na różne zadania publiczne. W ubiegłym roku 

realizowaliśmy 4 projekty finansowane przez województwo warmińsko-mazurskie, powiat 

iławski, miasto Iława i gminę Iława. Łącznie w ramach tych projektów uzyskaliśmy 

dofinansowanie w kwocie 10 500 zł.                                                                   

       Wojęwództwo dotowało projekt „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, opracowany i 

koordynowany przez p. Agatę Nastaj, Irenę Sokołowską z organizacyjną pomocą  Renaty 

Szulowskiej i Ireny Iwasiów. W jego ramach słuchacze mogli skorzystać z ćwiczeń na 

siłowni, z groty solnej, marszów „nordick-walking”, kręgielni oraz gimnastyki 

rehabilitacyjnej. W ramach projektu odbyły się też dwa wykłady o zdrowym stylu życia, a 

także 2 spotkania plenerowe /pikniki/ w Karasiu i Mortęgach. W projekcie brało udział ok. 

200 osób.                                                                                 

       Miasto Iława dofinansowało organizację VI Iławskiego Przeglądu Chórów UTW, 

koordynowaną przez p. Barbare i Andrzeja Sufranków, W Przeglądzie wzięło udział           9 

chórów i gościnnie grupa taneczna z UTW w Wąbrzeźnie. W Przeglądzie wystąpił też nasz 

teatr ARLEKIN, a sekcja rękodzieła artystycznego opracowała i wykonała oprawę sceny. W 

realizacji projektu zaangażowanych było ok. 60 słuchaczy. Do sfinansowania całości zadania 

pozyskaliśmy też pomoc od kilku iławskich firm w formie pieniężnej i rzeczowej łącznie na 

ok. 1500 zł., dzięki czemu mogliśmy na zakończenie zaprosić  wszystkich uczestników i 

gości na wspólny posiłek. W ramach projektu grupa teatralna przygotowała też nowy 

spektakl pt.”Za czym kolejka ta stoi?” wystawiony na naszym spotkaniu czwartkowym w 

listopadzie.                                                                      



        Starostwo iławskie i gmina Iława, dotowały projekty realizowane prze sekcję „żywego 

słowa” pt.”Wieczór jesienny na Warmii” i „Poznajemy twórców regionu”. W ramach tych 

projektów przeprowadzono 5 warsztatów doskonalących pracę sekcji i przeprowadzono  7 

spotkań prezentujących poezję o treściach ściśle związanych z regionem Warmii i Mazur. 

Spotkania odbywały się w Iławie, a także na ternie gminy Iława /Tynwałd, Ławice/ i powiatu 

iławskiego /Kisielice/. Projekty te opracowała i koordynowała p. Urszula Ziemińska. 

          Członkowie Stowarzyszenia działają też aktywnie jako wolontariusze na rzecz 

pomocy pensjonariuszom DPS-u i MOPS-u, czytają bajki w przedszkolach, a także 

pomagają w obsłudze i organizacji imprez organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.  

Jako wolontariat prowadzona jest też grupa gimnastyki ogólnej. W wolontariacie bierze 

udział około 70 członków Stowarzyszenia. 

            Jako stowarzyszenie użyteczności publicznej korzystamy też z odpisów 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych. W roku ubiegłym była to kwota 3729 zł., która pozwoliła 

nam dofinansować zakup biletów na imprezy kulturalne tj. do teatru, opery czy                           

filharmonii. 

            Członkowie Zarządu uczestniczyli też w pracach organizacji pracującymi na rzecz 

seniorów. Pani Agata Nastaj brała udział  w III Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, 

a razem z panią Ireną Sokołowska brały udział w szkoleniu organizowanym przez Federację 

Organizacji Społecznych FOSA na temat działalności organizacji pozarządowych.. 

            Zarząd oraz liderzy poszczególnych grup i sekcji pracują jako wolontariusze. Za 

swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Działalność Stowarzyszenia Uniwersytet 

III Wieku cieszy się dużą popularnością w Iławie, czego dowodem jest zwiększająca się z 

roku na  rok ilość naszych członków.    

                                                    

 

                                                 Za  Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie 

 

 

 

Iława, dnia 15 marca 2018 r. Andrzej Sufranek - prezes 


