Sprawozdanie za rok akademicki 2016/2017
Od września do grudnia 2016r. kończyliśmy realizację zadań publicznych przyznanych przez zleceniodawców do zrealizowania
na rok 2016, natomiast w II semestrze roku akademickiego 2016/2017 realizowaliśmy projekty przyznane do wykonania na rok 2017r.
Część z nich została w dużym stopniu zrealizowana. Pozostałą część zaplanowano do zrealizowania w II półroczu 2017r.
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W ramach zadania publicznego odbyły się wiosną dwa działania:
1.Plener malarski zorganizowany w miejscowości Golejewko
położonej w powiecie rawickim ,w województwie wielkopolskim.
2.Warsztaty plastyczne w miejscowości Sapowice położonej w
gminie Stęszew.
Warsztaty i plener prowadzone były z instruktorami a celem ich jest
przede wszystkim doskonalenie umiejętności wykonywania prac ,
poznawanie nowych technik, a także integracja uczestników .
Prace powstałe podczas pleneru i warsztatów zaprezentowane
zostały na wystawie poplenerowej połączonej z wernisażem w
Galerii leszczyńskiego Ratusza w dniach 13-17grudnia 2016 roku.
W ramach zadania publicznego odbyły się dwa turnieje, tj.
bowlingowy i brydża sportowego .
Oba turnieje miały charakter otwarty dla grup senioralnych z miasta i
regionu. Turnieje UTW cieszą się powodzeniem wśród naszych
słuchaczy i innych UTW z zachodniej Polski.
Na turniejach ich uczestnicy poza ćwiczeniem sprawności
psychofizycznej mogą liczyć na świetną atmosferę i integrację, a
przede wszystkim aktywnie spędzić wolny czas.

Realizacja zadania publicznego pt. Zielone Tereny Leszna dotyczyła
zorganizowania wystawy zdjęć wykonanych przez członków sekcji
fotograficznej UTW na zajęciach prowadzonych w II semestrze roku
akademickiego 2015/2016( letnim). Wykonanie wystawy zdjęć
pozwoliło osiągnąć założony cel, jakim jest doskonalenie
umiejętności fotograficznych, integracja, aktywizacja społeczna,
promocja naszej organizacji. Najciekawsze prace wystawione były
na wystawie w pierwszej połowie listopada 2016r. w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Autorowi najlepszego zdjęcia
przyznany został przechodni puchar zwany „Trofeum Wypukłej
Soczewki
Z okazji obchodów 1050-lecia Chrztu Polski , zorganizowano wyjazd
edukacyjno – poznawczy do Gniezna i Lednicy.
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W ramach zadania 50 - ciu słuchaczy UTW wyjechało na początku
października do Gniezna i Lednicy celem poznania miejsc
związanych z przyjęciem przez Mieszka I Chrztu w 966r .
Na trasie wyjazdu słuchacze zwiedzili wiele obiektów m.in. Katedrę w
Gnieźnie, Gród w Pobiedziskach, klasztor w Mogilnie, Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy . Wysłuchali ciekawych opowieści
przewodników i zwiedzili wiele wystaw i miejsc związanych z
przyjęciem przez Mieszka I w roku 966 Chrztu Polski.
W ramach wydarzenia zrealizowane były dwa działania:
1.Otwarte sympozjum zorganizowane we współpracy z Muzeum
Okręgowym w Lesznie. Tematem sympozjum były obchody
Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. Pracownicy ZSE w Lesznie
wyglosili wykłady mówiące o znaczeniu faktu chrztu Mieszka I i jego
dworu dla historii Polski. Natomiast o ważniejszych miejscach
związanych z początkami Państwa Polskiego i Chrztem Polski w
swoim wykładzie opowiedział dr Włodzimierz Łęcki- emerytowany
profesor akademicki doktor nauk technicznych, wojewoda
poznański, senator V kadencji, krajoznawca.
2.dwa wykłady otwarte .
Jeden został wygłoszony przez Chadida Youssefa ,kierownika i
imama Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego. Youssef
Chadid jest Marokańczykiem, zamieszkałym w Polsce, w Poznaniu
od 1994 r. Temat wykładu : Ogólny zarys religii Islamu.
Uczestnicy wykładu poznali w zarysie różnice, ale też cechy wspólne
pomiędzy dwiema religiami chrześcijańską a religią islamu.
Drugi wykład pt. „Trening pamięci” wygłoszony był przez mgr Kingę
Andrzejczak –psycholog. Tym wykładem wykładowca uświadomiła i
przypomniała uczestnikom jak ważny jest trening pamięci żeby
nasze aktywności były wykonywane prawidłowo i pamięć mogła być
w pełni efektywnie wykorzystywana.
W ramach zadania publicznego Seniorzy UTW Leszno w dniu
25.11.2016r. odwiedzili Gminę Włoszakowice. W zadaniu publicznym
brało udział 100słuchaczy UTW Leszno.
Słuchacze
zwiedzili
wybudowane
na
terenie
gminy
najnowocześniejsze zakłady w Polsce- Wytwórnię Tektury Falistej
Werner Kenkel Sp. z o.o. Spotkali się z władzami Gminy
Włoszakowice i społecznością senioralną.
Spotkanie pozwoliło
poznać historię Włoszakowic i powiązania ze znanymi nam z historii
postaciami takimi jak Aleksander Józef Sułkowski, ród Leszczyńskich
i Opalińskich( wcześniejsi właściciele Włoszakowic), wybitny
kompozytor Karol Kurpiński. Poznali przede wszystkim działalność
kulturalną i gospodarczą Włoszakowic.
Ze strony UTW wiceprezes Barbara Szarszewska zaprezentowała w
formie multimedialnej działalność naszej organizacji.
Prezentacja ta wzbudziła spore zainteresowanie seniorów z

Włoszakowic i Bukówca. Spotkanie zakończył krótki występ zespołu
dudziarzy z Bukówca.
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Leszno, 20 czerwiec 2017r.

2017 - Warsztaty
plastyczne i plener sekcji
malarskiej
-Warsztaty plastyczne w
Sapowicach
-Plener malarski w
Racocie

Zabytkowe elementy w
architekturze Lesznawystawa fotograficzna 2017

Turnieje Sportowe
Seniorów UTW - 2017
- turniej bowlingowy
- turniej brydżowy
- turniej petangue

W ramach zadania odbyły się pod koniec maja br . warsztaty
rękodzieła i plener malarski. Coroczne wyjazdy członków tych sekcji
mają szczególne znaczenie dla rozwijania ich umiejętności,
poznawania nowych technik. Odbywają się zawsze pod okiem
doświadczonych instruktorów. Prace poplenerowe obu sekcji co roku
przedstawiane są na wernisażu odbywającym się z udziałem
przedstawicieli instytucji samorządowych Leszna i zainteresowanych
sztuką gości z Leszna.
W tym roku sekcja rękodzieła artystycznego wyjechała do Sapowic,
natomiast sekcja malarska do Racotu.
Wernisaż z prac wykonanych na tegorocznych wyjazdach
zaplanowano jesienią br.
W ramach zadania planuje sie zorganizować jesienią br. wystawę z
wykonanych w okresie ostatnich 2 lat fotografii przedstawiających
architekturę miasta Leszna.
Przeglądu zgromadzonych prac i wyboru najlepszych prac dokona
jury składające się z wybranych członków sekcji . Najciekawsze
prace przedstawione będą na zorganizowanej przez UTW wystawie
połączonej z wernisażem p.t „Zabytkowe elementy w architekturze
Leszna”
Autorowi najlepszego zdjęcia przyznany zostanie przechodni puchar
nazwany „Trofeum Wypukłej Soczewki”.

W ramach zadania publicznego pt.” Turnieje sportowe Seniorów
UTW” są trzy działania realizowane na terenie miasta Leszna ,z
udziałem seniorów z organizacji senioralnych miasta: turniej
bowlingowy, turniej brydżowy i turniej petangue.
W br. odbyły się już dwa turnieje: bowlingowy i petangue.
Pozostał turniej brydża sportowego , który jak co roku odbywa się w
listopadzie z okazji obchodów Święta Niepodległości.
Turnieje organizowane przez członków sekcji są przede wszystkim
wizytówką ich aktywności i sprawności psychofizycznej. Spotkania z
seniorami innych organizacji senioralnych są dla nich okazją do
integracji, nawiązywania przyjaźni i wymiany doświadczeń.
Turnieje odbywają się w Lesznie, zawsze z udziałem mediów i
przedstawicieli leszczyńskich instytucji samorządowych. O imprezach
i ich wynikach można czytać w lokalnej prasie jak również na naszej
stronie internetowej.
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