
ZESPÓŁ FOTO-VIDEO 

STOWARZYSZENIA  
UNIWERSYTETU TRZECIEGO 

WIEKU W SZCZECINIE 

Szczecin, 21 listopada 2017 

 

Szanowni Państwo Radni Województwa Zachodniopomorskiego, 

minęło 10 lat od momentu rozpoczęcia współpracy Zespołu Foto-Video Stowarzyszenia 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie z Kancelarią Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.  

W tym czasie w siedzibie Sejmiku mieliśmy okazją pokazać Państwu szereg prac fotograficznych członków 

naszego stowarzyszenia. Stało się to bezpośrednio po pierwszym zlocie żaglowców „The Ships Tall Races” 

w roku 2007, kiedy to realizując projekt finansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta  

pt. „Zlot żaglowców w oczach seniora” a dzięki przychylności ówczesnych władz Sejmiku – pokazaliśmy 

uchwycone w kadrze „piękne żagle”. Wystawa ta przyjęta została bardzo pozytywnie, i odtąd siedziba 

regionalnego parlamentu stała się miejscem naszych stałych zmienianych najczęściej co kilka miesięcy 

wystaw. Pokazywanie naszych prac w tym miejscu było i jest dla nas dużym wyróżnieniem i jednocześnie 

motywacją, do dalszego wykorzystywania tkwiących w seniorach możliwości. Chcielibyśmy podkreślić, że 

taką aktywność utrzymujemy bez przerwy, co postanowiliśmy Państwu skrótowo niżej przedstawić.  

W tym roku nasz zespół akademickim rozpoczął piętnasty rok działalności. W ciągu tych lat 

podejmowaliśmy wiele tematów. W Waszej siedzibie (i nie tylko, bo nasze zdjęcia spotyka się w wielu 

miejscach miasta), można było obejrzeć wystawy zdjęć m.in.: „Architektura Sakralna Pomorza 

Zachodniego”, „Pomniki Szczecińskie”, „Budowle Zakonne na Pomorzu – Dziedzictwo Kultury”, „Piękny 

Szczecin”, „U schyłku dnia – natura i człowiek" (kwiaty sfotografowane w ogrodach Przelewic, Glinnej, 

Dobrzycy, w parkach krajobrazowych itp.). 

Zgodnie z nazwą naszego zespołu, oprócz fotografii rejestrujemy filmowo różne zdarzenia, 

uzyskując ciekawe reportaże i filmy dokumentalne. W naszych zbiorach posiadamy m.in. film z ostatniego 

wodowania w Stoczni Szczecińskiej, z montowania iglicy ze szczecińskiej wieży katedralnej, z muzeum 

parowozów w Wolsztynie, ze spacerów po ogrodach botanicznych, zoo i innych wycieczek. 

W roku 2010 we współpracy z Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie wykonaliśmy 

zdjęcia do albumu poświęconemu żyjącym Żołnierzom Armii Krajowej oraz zdjęcia pomników, obelisków  

i tablic poświęconych AK, które pokazaliśmy w dniach obchodzonego po raz pierwszy „Dnia Żołnierzy 

Wyklętych”.  W roku 2011 z okazji 20.lecia Kliniki Reumatologii Szpitala na Unii Lubelskiej nakręciliśmy film 

z życia Oddziału Klinicznego, oraz przygotowaliśmy film na płytach DVD z pokazem slajdów zawierającym 

niespełna 300 fotografii ze Szczecina. W roku 2015 wzięliśmy udział w prezentowanym przez kilka 

miesięcy pokazie „70 filmów na 70-lecie Szczecina” w kinie Starej Rzeźni na Łasztowni. 

Zaprezentowaliśmy tam pięć filmów dokumentalnych, m.in. o swoich rodzicach, sąsiadach, zasłużonych dla 

Szczecina. W czerwcu tegoż roku znaleźliśmy się w składzie delegacji naszego miasta, 



która wzięła udział w uroczystościach w Pilźnie, będącym wówczas Miastem 

Kultury Europejskiej, gdzie również pokazaliśmy nasze filmy i zdjęcia. W październiku 2015 roku – 

nakręcony na festiwalu Woodstock nasz film „Bawmy się razem” – otrzymał wyróżnienie na Szczecin 

European Film Festival.  

Obecnie chcemy Państwu pokazać naszą nową wystawę fotograficzną, poświęconą ozdobom na 

fasadach domów wybudowanych w Szczecinie na przełomie XIX i XX wieku, czyli w okresie 

intensywnej rozbudowy miasta, która nastąpiła po likwidacji fortów. Wystawę tę zatytułowaliśmy „Perełki na 

fasadach szczecińskich kamienic”. 

Zdajemy sobie sprawę, że podobną do naszej działalności aktywność można zaobserwować  

w różnych organizacjach senioralnych, działających również w innych częściach naszego województwa czy 

w miejscach Państwa zamieszkania. Mamy jednak nadzieję, że wiedzy i wzorów nigdy za wiele.  

Oferujemy Państwu nasze doświadczenie, umiejętności i chęci do współpracy na różnych 

płaszczyznach po to, aby pielęgnować rozwój naszego pięknego regionu. Liczymy na dalsze nawiązanie 

kontaktów i oczekujemy współpracy, zgłaszając naszą gotowość do wspólnego działania.  

     

 Członkowie Zespołu Foto-Video  

Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie 
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W tym czasie w siedzibie Sejmiku mieliśmy okazją pokazać Państwu szereg prac fotograficznych członków 

naszego stowarzyszenia. Stało się to bezpośrednio po pierwszym zlocie żaglowców „The Ships Tall Races” 

w roku 2007, kiedy to realizując projekt finansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta  

pt. „Zlot żaglowców w oczach seniora” a dzięki przychylności ówczesnych władz Sejmiku – pokazaliśmy 

uchwycone w kadrze „piękne żagle”. Wystawa ta przyjęta została bardzo pozytywnie, i odtąd siedziba 

regionalnego parlamentu stała się miejscem naszych stałych zmienianych najczęściej co kilka miesięcy 

wystaw. Pokazywanie naszych prac w tym miejscu było i jest dla nas dużym wyróżnieniem i jednocześnie 

motywacją, do dalszego wykorzystywania tkwiących w seniorach możliwości. Chcielibyśmy podkreślić, że 

taką aktywność utrzymujemy bez przerwy, co postanowiliśmy Państwu skrótowo niżej przedstawić.  

W tym roku nasz zespół akademickim rozpoczął piętnasty rok działalności. W ciągu tych lat 

podejmowaliśmy wiele tematów. W Waszej siedzibie (i nie tylko, bo nasze zdjęcia spotyka się w wielu 

miejscach miasta), można było obejrzeć wystawy zdjęć m.in.: „Architektura Sakralna Pomorza 

Zachodniego”, „Pomniki Szczecińskie”, „Budowle Zakonne na Pomorzu – Dziedzictwo Kultury”, „Piękny 

Szczecin”, „U schyłku dnia – natura i człowiek" (kwiaty sfotografowane w ogrodach Przelewic, Glinnej, 

Dobrzycy, w parkach krajobrazowych itp.). 

Zgodnie z nazwą naszego zespołu, oprócz fotografii rejestrujemy filmowo różne zdarzenia, 

uzyskując ciekawe reportaże i filmy dokumentalne. W naszych zbiorach posiadamy m.in. film z ostatniego 

wodowania w Stoczni Szczecińskiej, z montowania iglicy ze szczecińskiej wieży katedralnej, z muzeum 

parowozów w Wolsztynie, ze spacerów po ogrodach botanicznych, zoo i innych wycieczek. 

W roku 2010 we współpracy z Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie wykonaliśmy 

zdjęcia do albumu poświęconemu żyjącym Żołnierzom Armii Krajowej oraz zdjęcia pomników, obelisków  

i tablic poświęconych AK, które pokazaliśmy w dniach obchodzonego po raz pierwszy „Dnia Żołnierzy 

Wyklętych”.  W roku 2011 z okazji 20.lecia Kliniki Reumatologii Szpitala na Unii Lubelskiej nakręciliśmy film 

z życia Oddziału Klinicznego, oraz przygotowaliśmy film na płytach DVD z pokazem slajdów zawierającym 

niespełna 300 fotografii ze Szczecina. W roku 2015 wzięliśmy udział w prezentowanym przez kilka 

miesięcy pokazie „70 filmów na 70-lecie Szczecina” w kinie Starej Rzeźni na Łasztowni. 

Zaprezentowaliśmy tam pięć filmów dokumentalnych, m.in. o swoich rodzicach, sąsiadach, zasłużonych dla 

Szczecina. W czerwcu tegoż roku znaleźliśmy się w składzie delegacji naszego miasta, 



która wzięła udział w uroczystościach w Pilźnie, będącym wówczas Miastem 

Kultury Europejskiej, gdzie również pokazaliśmy nasze filmy i zdjęcia. W październiku 2015 roku – 

nakręcony na festiwalu Woodstock nasz film „Bawmy się razem” – otrzymał wyróżnienie na Szczecin 

European Film Festival.  

Obecnie chcemy Państwu pokazać naszą nową wystawę fotograficzną, poświęconą ozdobom na 

fasadach domów wybudowanych w Szczecinie na przełomie XIX i XX wieku, czyli w okresie 

intensywnej rozbudowy miasta, która nastąpiła po likwidacji fortów. Wystawę tę zatytułowaliśmy „Perełki na 

fasadach szczecińskich kamienic”. 

Zdajemy sobie sprawę, że podobną do naszej działalności aktywność można zaobserwować  

w różnych organizacjach senioralnych, działających również w innych częściach naszego województwa czy 

w miejscach Państwa zamieszkania. Mamy jednak nadzieję, że wiedzy i wzorów nigdy za wiele.  

Oferujemy Państwu nasze doświadczenie, umiejętności i chęci do współpracy na różnych 

płaszczyznach po to, aby pielęgnować rozwój naszego pięknego regionu. Liczymy na dalsze nawiązanie 

kontaktów i oczekujemy współpracy, zgłaszając naszą gotowość do wspólnego działania.  
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Szanowni Państwo Radni Województwa Zachodniopomorskiego, 

minęło 10 lat od momentu rozpoczęcia współpracy Zespołu Foto-Video Stowarzyszenia 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie z Kancelarią Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.  

W tym czasie w siedzibie Sejmiku mieliśmy okazją pokazać Państwu szereg prac fotograficznych członków 

naszego stowarzyszenia. Stało się to bezpośrednio po pierwszym zlocie żaglowców „The Ships Tall Races” 

w roku 2007, kiedy to realizując projekt finansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta  

pt. „Zlot żaglowców w oczach seniora” a dzięki przychylności ówczesnych władz Sejmiku – pokazaliśmy 

uchwycone w kadrze „piękne żagle”. Wystawa ta przyjęta została bardzo pozytywnie, i odtąd siedziba 

regionalnego parlamentu stała się miejscem naszych stałych zmienianych najczęściej co kilka miesięcy 

wystaw. Pokazywanie naszych prac w tym miejscu było i jest dla nas dużym wyróżnieniem i jednocześnie 

motywacją, do dalszego wykorzystywania tkwiących w seniorach możliwości. Chcielibyśmy podkreślić, że 

taką aktywność utrzymujemy bez przerwy, co postanowiliśmy Państwu skrótowo niżej przedstawić.  

W tym roku nasz zespół akademickim rozpoczął piętnasty rok działalności. W ciągu tych lat 

podejmowaliśmy wiele tematów. W Waszej siedzibie (i nie tylko, bo nasze zdjęcia spotyka się w wielu 

miejscach miasta), można było obejrzeć wystawy zdjęć m.in.: „Architektura Sakralna Pomorza 

Zachodniego”, „Pomniki Szczecińskie”, „Budowle Zakonne na Pomorzu – Dziedzictwo Kultury”, „Piękny 

Szczecin”, „U schyłku dnia – natura i człowiek" (kwiaty sfotografowane w ogrodach Przelewic, Glinnej, 

Dobrzycy, w parkach krajobrazowych itp.). 

Zgodnie z nazwą naszego zespołu, oprócz fotografii rejestrujemy filmowo różne zdarzenia, 

uzyskując ciekawe reportaże i filmy dokumentalne. W naszych zbiorach posiadamy m.in. film z ostatniego 

wodowania w Stoczni Szczecińskiej, z montowania iglicy ze szczecińskiej wieży katedralnej, z muzeum 

parowozów w Wolsztynie, ze spacerów po ogrodach botanicznych, zoo i innych wycieczek. 

W roku 2010 we współpracy z Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie wykonaliśmy 

zdjęcia do albumu poświęconemu żyjącym Żołnierzom Armii Krajowej oraz zdjęcia pomników, obelisków  

i tablic poświęconych AK, które pokazaliśmy w dniach obchodzonego po raz pierwszy „Dnia Żołnierzy 

Wyklętych”.  W roku 2011 z okazji 20.lecia Kliniki Reumatologii Szpitala na Unii Lubelskiej nakręciliśmy film 

z życia Oddziału Klinicznego, oraz przygotowaliśmy film na płytach DVD z pokazem slajdów zawierającym 

niespełna 300 fotografii ze Szczecina. W roku 2015 wzięliśmy udział w prezentowanym przez kilka 

miesięcy pokazie „70 filmów na 70-lecie Szczecina” w kinie Starej Rzeźni na Łasztowni. 

Zaprezentowaliśmy tam pięć filmów dokumentalnych, m.in. o swoich rodzicach, sąsiadach, zasłużonych dla 

Szczecina. W czerwcu tegoż roku znaleźliśmy się w składzie delegacji naszego miasta, 



która wzięła udział w uroczystościach w Pilźnie, będącym wówczas Miastem 

Kultury Europejskiej, gdzie również pokazaliśmy nasze filmy i zdjęcia. W październiku 2015 roku – 

nakręcony na festiwalu Woodstock nasz film „Bawmy się razem” – otrzymał wyróżnienie na Szczecin 

European Film Festival.  

Obecnie chcemy Państwu pokazać naszą nową wystawę fotograficzną, poświęconą ozdobom na 

fasadach domów wybudowanych w Szczecinie na przełomie XIX i XX wieku, czyli w okresie 

intensywnej rozbudowy miasta, która nastąpiła po likwidacji fortów. Wystawę tę zatytułowaliśmy „Perełki na 

fasadach szczecińskich kamienic”. 

Zdajemy sobie sprawę, że podobną do naszej działalności aktywność można zaobserwować  

w różnych organizacjach senioralnych, działających również w innych częściach naszego województwa czy 

w miejscach Państwa zamieszkania. Mamy jednak nadzieję, że wiedzy i wzorów nigdy za wiele.  

Oferujemy Państwu nasze doświadczenie, umiejętności i chęci do współpracy na różnych 

płaszczyznach po to, aby pielęgnować rozwój naszego pięknego regionu. Liczymy na dalsze nawiązanie 

kontaktów i oczekujemy współpracy, zgłaszając naszą gotowość do wspólnego działania.  
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