
Uniwersytet Trzeciego Wieku                      
w Wodyniach. 
 

W ramach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej 
został powołany w grudniu 2015r. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku (UTW) w Wodyniach, którego 
zadaniem będzie integrowanie seniorów 50+ na terenie 
gminy, a także poszerzanie wiadomości jego 
uczestników.  

Terenem działania będzie obejmował całą Gminę 
Wodynie umownie przyjętą Ziemię Wodyńską (ZW). 
Uniwersytet nawiązywał będzie także kontakty 
integracyjne z zaprzyjaźnionymi grupami senioralnymi 
spoza terenu gminy na okolicznościowych spotkaniach. 
Uniwersytet Trzeciego wieku prowadzi swoją 
działalność na bazie i we współpracy z oddanym w 
lutym 2011r. Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. 
Przewodniczącą UTW została powołana wieloletnia 
nauczycielka szkoły podstawowej w Wodyniach 
posiadająca ukończone Studium Nauczycielskie p. 
Henryka Wysocka.  

 



W pierwszy roku działalności UTW dokonano 
opracowania planu działania na 2016r. W ramach 
projektu ,,Seniorzy uczą się historii” przyznana została 
dotacja celowa z Urzędu Gminy w Wodyniach. Projekt 
koordynowała p. Dorota Pankowska.  

Na Walnym Zebraniu Członków TPZW i UTW w dniu 22 
stycznia 2017r. dokonano podsumowania stanu 
realizacji zaplanowanych zadań, popartych prezentacją 
slajdów i zdjęć z poszczególnych miejsc i odbytych 
spotkań. Trzeba z przyjemnością przyznać, że przyjęty 
na początku 2016r. plan działania został wykonany. 

Członkowie UTW spotykali się dwa razy w tygodniu, 
podczas których doskonalili swoje umiejętności i 
opracowywali oraz pilnowali realizacji zadań.  

Do wyjątkowo udanych należało: 

- zwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej zakończone 
ogniskiem, 

-spotkanie integracyjne z okazji jubileuszu 41-lecia 
,,Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej z grupą Stowarzyszenia 
Seniorów z Radzymina w ramach obchodów Dni Gminy 
Wodynie. W główną postać Barbary i Bogumiła Niechcic 
wcielili się małżonkowie z Radzymina Państwo Urszula i 
Krzysztof Bartosiakowie,  



-wycieczka autokarowa do Radzymina i zwiedzania 
także okolic z okazji 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej, 

-spotkanie z pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia w 
Seroczynie na temat Chorób układu krążenia”. 

W ramach tematyki szkoleniowej UTW zrealizowano 
następujące zagadnienia: 

-spotkania międzypokoleniowe w środowisku naszej 
małej ojczyzny Gminy Wodynie, 

-ochronę środowiska lokalnego i ptaków chronionych, 

-bezpieczeństwo seniorów, 

-zabezpieczenie przeciw pożarowe gospodarstwa 
domowego, 

-zabezpieczenie się przed spożywaniem grzybów 
trujących, 

-odkłamywanie naszej historii narodowej i prezentacja 
problematyki żołnierzy wyklętych, 

-kilkakrotne spotkania z członkami zespołu ,,Radość” z 
Radomyśli koło Wiśniewa, 

-spotkanie wigilijne na zakończenie roku działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej i 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 



 

Istotnym elementem pracy TPZW i UTW było włączanie 
się do współpracy z Kociołem parafialnym w 
Wodyniach w organizowanie uroczystości Trzech Króli, 
Niedzieli Palmowej, uroczystości patriotyczno- 
religijnych, obchodów Dnia Niepodległości.  

Kierownictwo UTW daje gwarancję kontynuacji tych 
działań w latach przyszłych dla dobra i zadowolenia 
społeczności lokalnej Gminy Wodynie. 

H.W. 


