
R E G U L A M I N  S Ł U C H A C Z Y

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU WOLI I BEMOWA 
W WARSZAWIE 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie jest posiadającym 

osobowość prawną Stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów 

Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach...” którego działalność oparta jest przede 

wszystkim na pracy społecznej i wolontariacie członków. 

 

2. Słuchacze UTW mają prawo do: 

- posiadania legitymacji; 

- brania udziału w różnych rodzajach prowadzonych zajęć; 

- inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych; 

- korzystania z biernego i czynnego udziału w wyborach do władz UTW. 

 

3. Słuchacze UTW zobowiązani są do: 

- wykonywania uchwał Walnego Zebrania członków UTW oraz zarządzeń 

władz Stowarzyszenia; 

- terminowego wnoszenia opłat; 

- okazywania legitymacji członka, na każde żądanie osób do tego 

upoważnionych; 

- przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia i współpracy. 

 

 

 Z a r z ą d  

  Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa 



UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
WOLI I BEMOWA W WARSZAWIE 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa jest Stowarzyszeniem działającym na
rzecz osób starszych, zamieszkałych na terenie dzielnic Woli i Bemowa. Patronat nad naszym
Uniwersytetem sprawuje Wojskowa Akademia Techniczna. 
 

Zarząd UTW: 

Prezes    -  Osińska Jolanta 

Wiceprezes   -  Godlewska Maria 

Wiceprezes, sekretarz -  Pruszko Ewa 

Skarbnik   -  Gałązka Liliana 

Członek, sekretarz  -  Spunda Iwona 

Członek   -  Kostecka Józefa 

Członek   -  Podoba Honorata 

 

Członkowie Zarządu UTW udzielają informacji i przyjmują uwagi oraz wnioski w czasie 
dyżurów w Bemowskim Centrum Kultury ART - BEM przy ul. Górczewskiej 201 w sali 
nr 207 w godzinach od 10.00 do 10.30 oraz w siedzibie UTW przy ul. Staszica 7/9 w każdą 
środę w godzinach od 11.00 do 13.00 od 7 października 2015r. 

Słuchacze UTW obowiązani są do terminowego opłacania rocznej składki członkowskiej 
w wysokości 130,- zł. Nowo wstępujący wnoszą dodatkowo jednorazowo opłatę wpisową 
w wysokości  50,- zł. 

 
Obowiązujący termin wpłat upływa z dniem 31.12.2015r. 

 
Osoby, które nie dokonają wpłaty w ww. terminie zostaną skreślone z listy słuchaczy

z dniem 31.12.2015r. i mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie z listy rezerwowej. 
 
W ramach wniesionej opłaty rocznej słuchacze UTW uprawnieni są do bezpłatnego

uczestnictwa w wykładach oraz seminariach. 
 
Za organizowane przez UTW zajęcia (m.in. kursy komputerowe, kursy językowe,

warsztaty, ćwiczenia rehabilitacyjno - sportowe itd.) słuchacze ponoszą częściową odpłatność. 
 
Każdy słuchacz otrzymuje legitymację członkowską, której posiadanie jest niezbędne

podczas wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez UTW. 
 
 

Zarząd UTW Woli i Bemowa 



Plan Zajęć 
w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 

na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Woli i Bemowa 
 
 

PLAN WYKŁADÓW GŁÓWNYCH 
 

13 października 
2015 

Wykład inauguracyjny – 
Etyka w życiu publicznym. 

dr Monika Rogowska‐
Stangret 

Instytut Filozofii UW 

20 października 
2015 

Współczesny emeryt jako 
Inny. Uwarunkowania 

marginalizacji. 

dr Beata Machul‐Telus 
Stowarzyszenie  
„Pro Humanum” 

27 października 
2015 

Ocalić od zapomnienia: 
Kresy – miejsca i ludzie. 

dr Tomasz Kozłowski, 
Dom Spotkań z Historią 

3 listopada 
2015 

Napoleon Bonaparte 
i jego rezydencje. 

kustosz Beata Artymowska 
Zamek Królewski 

10 listopada 
2015 

Życie i twórczość 
Agnieszki Osieckiej. 

Paulina Potasińska 
doktorantka  

Wydz. Polonistyki UW 

17 listopada 
2015 

Sztuka polska 
dwudziestolecia 
międzywojennego. 

dr Magdalena Tarnowska, 
Instytut Historii Sztuki UKSW 

24 listopada 
2015 

Pomóż swojemu sercu. Słów 
kilka o profilaktyce chorób 
sercowonaczyniowych. 

dr nauk med. Justyna 
Klimkiewicz 

1 grudnia 
2015 

Jak zwyciężyć czas 
i mieć w sercu maj?  Jolanta Szwalbe 

8 grudnia 
2015  Droga do Machu Picchu.  red. Michał Cessanis 

National Geographic 

15 grudnia 
2015  Kolędy i pastorałki  prof. Piotr Dahlig 

Instytut Muzykologii UW 
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SEMINARIA 
Grupa I 

godz. 10.30 29 października 2015 
(czwartek) 

Grupa II  
godz. 12.30 

30 października 2015 
(piątek) 

Grupa III  
godz. 10.30 

„Napoleon i sztuka”  
 

Zamek Królewski 
w Warszawie 

 
(3 grupy po 30 osób) 

Grupa I 
godz. 10.30 26 listopada 2015 

(czwartek)  Grupa II  
godz. 12.30 

27 listopada 2015 
(piątek) 

Grupa III  
godz. 11.00 

„Mistrzowie pastelu.  
Od Marteau do Witkacego” 

 
Muzeum  

Narodowe w Warszawie 
 

(3 grupy po 30 osób) 

 
 
 

SPACERY PO WARSZAWIE 

19 października 2015 (poniedziałek) 
godz. 11.00 

Szlakiem ks. Jana Twardowskiego. 
Prowadzenie: Ewa Andrzejewska  
(zbiórka przed katedrą św. Jana); 

 spacer nieodpłatny. 

22 października 2015 (czwartek) 
godz. 11.00 

Powstańcza Starówka. 
Prowadzenie: Radosław Głowacki  

(zbiórka przed pomnikiem Małego Powstańca);
 spacer nieodpłatny. 

23 października 2015 (piątek) 
godz. 10.30 

Ulrychów  historia i współczesność. 
Prowadzenie: Ewa Andrzejewska; 
Spacer z elementami gry miejskiej 

(zbiórka przed kościołem Dobrego Pasterza, 
róg Redutowej i Olbrachta); 

 spacer nieodpłatny. 

 
 

WYCIECZKA 
23 lub 26 października 2015  Sandomierz, Ćmielów 

 



 

WARSZTATY 
 

Literackie – prowadzi pan Adam Piotr Tyszka 

21 października 2015 

4 listopada 2015 

18 listopada 2015 

2 grudnia 2015 

16 grudnia 2015 

środa, godzina 11.00 ‐ 13.00 
sala 118 

Gimnazjum ul. Czumy 

Ogrody Bonsai – prowadzi pan Marek Gajda 

14 października 2015 

28 października 2015 

25 listopada 2015 

9 grudnia 2015 

środa, godzina 11.00 ‐ 13.00 
sala 118 

Gimnazjum ul. Czumy 

 





ZAJĘCIA 
 

Język angielski 

 
Pani H.Grzegorczyk 

 
sala nr 118, ul. Czumy 

 

środa, godzina 9.30 

grupa I  piątek, godzina 13.00 

grupa II  piątek, godzina 14.00 

grupa III  piątek, godzina 15.00 

Pani J.Iwańska 
 

sala nr 6, pracownia plastyczna szkoły 
przy ul. Czumy 

grupa IV  piątek, godzina 16.00 

Komputery 

I grupa: poniedziałek co 2 tydzień po 2 godziny, ul. Irzykowskiego 

Gimnastyka 

 
Pan M.Zaniewski 

 
Dom Kultury ul. Obozowa 

 

poniedziałek, godzina 14.00 

 
Pan R.Świackiewicz 

 
Dom Pomocy Społecznej ul. Syreny 

 

czwartek, godzina 15.30 

Nordic Walking 

Zbiórka przy basenie WAT na Bemowie  piątek, godzina 11.00 

Basen 

Czwartek  godzina 7.30, ul. Oławska 
godzina 10.30, ul. Garbińskiego 

Piątek  godzina 8.00, ul. Oławska 

Sobota  godzina 7.30, ul. Oławska 



 


