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Sprawozdanie 

z działalności Komisji  Seniorów  FSNT – NOT w Poznaniu 

za 2019 rok 

 

          

15 stycznia - na pierwszym zebraniu prezydium, omówiono plan działalności i 
jego finansowanie oraz wręczono członkom prezydium i przewodniczącym 
poszczególnych kół plan działalności i terminy spotkań. Jednocześnie dane te 
wraz ze sprawozdaniem za rok 2019 przekazano do biura NOT-u. Na kolejnych 
spotkaniach (27 marca, 22 maja,  25 września i 25 listopada) poruszano sprawy 
bieżące związane przede wszystkim z działalnością na rzecz wszystkich 
seniorów. Z kolei na zebraniach plenarnych kol. A. Lisiecka składała  
sprawozdanie z działalności pół- (22 maja) i całorocznej (25 listopada).  

 

W 2019 roku miały miejsce następujące imprezy: 

 

- 15 stycznia spotkanie noworoczne  (fot 1)z życzeniami, kolędami                           
i ożywionymi rozmowami towarzyskimi.   Na spotkaniu tym seniorzy 

wybrali z 3 propozycji przedstawionych przez kol. Stefanię Waligórę trasę 
wycieczki mającej się odbyć w czerwcu. Seniorzy zdecydowali także, że 
zamiast jesiennego wyjazdu na grzyby ma być zrealizowana wycieczka 
krajoznawcza. Następnie dyrektor NOT-u Andrzej Aumiller zapoznał 
Seniorów z aktualną sytuacją finansową NOT Oddziału Poznańskiego                      
i planami na 2019rok. Całość spotkania, w którym udział wzięło ponad 100 
osób uświetnił występ chóru Druhów Stuligrosza.   

 

 - 29 stycznia uroczyste spotkanie opłatkowe przedstawicieli poszczególnych 
kół z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, z wzajemnym składaniem 
życzeń i licznymi kolędami w wykonaniu chóru. 

 

 -19 lutego bardzo ciekawy wykład kol. Zbigniewa Kwiatkowskiego 
(zorganizowany przez PZITB) na temat: „Pomniki wyrazem patriotyzmu”. 
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  - 21-23 lutego zwiedzanie Targów GARDENIA, na których podczas konkursu 
kwiaciarni z całego kraju (zorganizowanego przez SITO)  szczególnym 
zainteresowaniem  cieszyły się kompozycje związane z 300-letnią rocznicą 
przybycia Bambrów do Poznania. 

 

 - 19 marca interesująco o życiu i działalności Edwarda Raczyńskiego mówił 

dr Włodzimierz Łęcki (organizatorem spotkania był PZITB). 

 

 - 9 kwietnia miał miejsce wykład prof. Zbigniewa Brody na temat: „Postęp 
biologiczny w XXI wieku”. Profesor poruszył  w nim dużo ciekawych wątków 
mających wpływ na nasze życie, ale także różnych zagrożeń. 

 

 - od 6 maja przez kilka dni Seniorzy mogli podziwiać w parku im. A. 
Mickiewicza dywan kwiatowy ułożony z wielu  tysięcy kwiatów tulipanów  
przedstawiający biret profesorski oraz w holu auli uniwersyteckiej wystawę 
tulipanów. Obie imprezy (wykonane z inicjatywy SITO, przy ogromnym 
zaangażowaniu członków tego stowarzyszenia ) miały uświetnić 100-ną 
rocznice powstania w Poznaniu Uniwersytetu.  

 

- 26 czerwca wycieczka autokarowa do Bydgoszczy i Lubostronia.  

W Bydgoszczy seniorzy zwiedzili   największy na Pomorzu kościół  – Bazylikę 
pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo, skąd zielonym szlakiem  parków i 
skwerów (przewodnik poinformował uczestników wycieczki, że Bydgoszcz 
ma w Polsce największą powierzchnię terenów zieleni przypadającą na 1 
mieszkańca) udali się do śródmieścia podziwiając pięknie odrestaurowane 
secesyjne kamienice, spichrze nad Brdą, katedrę (w której niedawno 
podczas remontu znaleziono  stare złote monety), rynek, Wyspę Młyńską 
zwaną Bydgoską Wenecją, śluzy na Brdzie i obejrzeli nowo wybudowaną  
operę. Następnie Seniorzy udali się do Lubostronia gdzie zwiedzili pałac z  

bardzo ciekawie opowiedzianą przez przewodnika jego historią i zakończyli 
wycieczkę obiadem w przypałacowej restauracji. 

 

-19 września wyjazd do Wożnik i Szreniawy. W Wożnikach Seniorzy zwiedzili  

pięknie położony kościół należący do zakonu Braci Mniejszych, ich ogród 

i przespacerowali się po  przyklasztornym parku ze starymi kapliczkami  

drogi krzyżowej. Z kolei w Szreniawie Seniorzy spędzili kilka godzin w  
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Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, po czym 

w parku obejrzeli prace wykonane przez różnych artystów podczas  

Festiwalu Land Art. 

 

 - 22 października  spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Seniora uświetnione,  

już tradycyjnie, koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru 

męskiego Kompania Druha Stuligrosza. Na tym spotkaniu Seniorzy bardzo 

 serdecznie podziękowali kol. Stefanii Waligórze (która  ze względu na stan 

zdrowia musiała zrezygnować z tak intensywnej współpracy)  za wieloletnie  

zaangażowanie w przygotowywanie i prowadzenie wycieczek. 

 

 -23 października zwiedzanie wystawy chryzantem (zorganizowanej przez 

    SITO) w poznańskiej palmiarni. 

  

-25-26 października indywidualne zwiedzanie Targów Senioralnych na   

terenie MTP, gdzie dla seniorów przygotowano bogatą ofertę  między   

innymi zakresu zdrowia, odżywiania, bezpieczeństwa i wypoczynku . 

      

 

Poza tym w 2019roku przedstawiciele prezydium brali udział w różnych  
spotkaniach organizowanych dla seniorów przez poszczególne koła oraz 
systematycznie wysyłano życzenia seniorom jubilatom (73 szt. ). 

   

 

 

 

 Sekretarz    Komisji                                                   Przewodnicząca Komisji 

 

/Franciszek Witkowski/                                               / Anna Lisiecka /       

 

 

       


