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Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów 

16 listopada 2018 r. 

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  
(Ligonia 46, Katowice) 

 
16 listopada 2018 r. w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

w Katowicach (ul. Ligonia 46) odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.  

Uczestniczyli w nim następujący członkowie Rady: 

1. Lucyna Bałandziuk 

2. Elżbieta Gacek 

3. Izabela Zając-Gawlak 

4. Joanna Górna 

5. Krystyna Jurewicz 

6. Wanda Korzuch 

7. Grażyna Płonka 

8. Wiesława Walkowska 

9. Zuzanna Geilke 

10. Ewa Kulisz 

11. Krystyna Męcik 

12. Krystyna Jurczewska-Płońska 

13. Mariola Czajkowska (wz. Violetta Skrzypulec-Plinta) 

14. Maria Zrałek 

Spotkanie otwarła Pani Maria Zrałek – Przewodnicząca Rady, która powitała wszystkich 

uczestników spotkania. W dalszej części posiedzenia procedowano nad przyjęciem jego 

porządku. Z uwagi na prośbę ze strony przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego, zaproponowano następującą zmianę w programie – 

wręczenie podziękowań dla Członków Rady za dotychczasową działalność.  

Rada wyraziła zgodę za zaproponowaną modyfikację i ostatecznie przyjęła program 

jednomyślnie w następującym kształcie: 
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1. Powitanie. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 22 czerwca 2018 roku. 

4. Relacja z wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele Śląskiej Rady 

ds. Seniorów (Regionalny Dzień Seniora - Młodość Przychodzi Z Wiekiem, Senioralia 

Wiek to tylko cyfra – senior, a turystyka). 

5. Podziękowanie dla Członków Rady za dotychczasową działalność.  

6. Refleksje na temat dalszej działalności Śląskiej Rady ds. Seniorów. 

7. Zakończenie spotkania.  

Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

(tj. z 22 czerwca 2018 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.   

Jednocześnie minutą ciszy uczczono pamięć Pani Anny Szelest - zmarłej Członkini Śląskiej 

Rady ds. Seniorów, która była aktywnie zaangażowana w tworzenie regionalnej polityki 

społecznej i propagowała działania na rzecz aktywizacji oraz wspierania osób starszych.  

Następnie Pani Zuzanna Geilke omówiła przebieg Regionalnych Dni Seniora - Młodość 

Przychodzi Z Wiekiem, które odbyły się 17 października 2018 r. w Opolu w ramach Programu 

pt. Młodość Przychodzi Z Wiekiem. Jego głównymi organizatorami byli Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego i Dom Polski Południowej. Wydarzenie było okazją do dyskusji 

przedstawicieli regionalnych rad seniorów i wymiany ich doświadczeń, a także dostrzeżenia 

dużego zróżnicowania w koncepcji ich działalności. Pani Zuzanna Geilke jako Sekretarz 

Śląskiej Rady ds. Seniorów przedstawiła informacje o działalności Rady w naszym regionie, 

a także zaprezentowała inicjatywy realizowane przez Województwo Śląskie.  

Pani Krystyna Męcik przedstawiła przebieg Senioraliów Wiek to tylko cyfra – senior, 

a turystyka zorganizowanych 19 października 2018 r. przez Muzeum Górnictwa Węglowego 

w Zabrzu. W wydarzeniu brali udział studenci uniwersytetów trzeciego wieku, a także inni 

seniorzy. Pani Krystyna Męcik reprezentowała Radę z prezentacją pt. Seniora a turystyka, 

sport i rekreacja. Podkreśliła małą wiedzę uczestników spotkania na temat oferty 

Województwa Śląskiego dla osób starszych i potrzebę jej dalszego upowszechniania. 

Ponadto Pani Krystyna Męcik zasygnalizowała, iż uczestniczyła w:  
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 wizycie studyjnej w Dortmundzie, gdzie przedstawiciele gospodarzy wyrażali duże 

zainteresowanie współpracą z polskimi seniorami, 

 Forum UTW w Gdańsku, w ramach którego m.in. zaprezentowano nowy projekt 

międzypokoleniowy Fundacji Ziemia i Ludzie pt. Natura na pokolenia angażujący 

społeczności lokalne w ochronę przyrody na obszarach cennych przyrodniczo w ich 

najbliższym sąsiedztwie. 

Podczas posiedzenia nastąpiło również wydarzenie, które nie było ujęte w programie tj. 

wręczenie Pani Marii Zrałek Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 

Odznaka została przekazana przez Panią Małgorzatę Ochęduszko-Ludwik – Członka Zarządu 

Województwa Śląskiego. Jest ona nadawana za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom 

wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego.  

Ponadto Pani Ewa Kulisz przekazała bliższe informacje na temat konferencji pt. Przestrzenie 

starości organizowanej przez Fundację Park Śląski i Polskie Towarzystwo Gerontologiczne 

Oddział Katowice 24 listopada 2018 r., w Parku Śląskim w Chorzowie. Ustalono, że 

zaproszenie na spotkanie zostanie rozesłane członkom Rady za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

Kolejny punkt posiedzenia poświęcony był refleksjom na temat dotychczasowej i dalszej 

działalności Śląskiej Rady ds. Seniorów, z uwagi na jej upływającą I kadencję.  

Wskazano, że Rada I kadencji miała charakter pionierski, ale była stosunkowo aktywna. 

Wyrażało się to poprzez częstą organizację posiedzeń, a także angażowanie się 

przedstawicieli Rady w różne działania na poziomie lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym. Wiele z planowanych przez nią inicjatyw zostało zrealizowanych, choć 

część z nich mogło zostać przeprowadzone w lepszy/bardziej efektywny i skuteczny sposób. 

Ponadto członkowie Rady wskazali, że: 

 prace Rady w następnych kadencjach powinny stanowić kontynuację już podjętych 

działań, 
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 utrudnieniem dla prowadzenia regionalnej polityki senioralnej jest duże 

zróżnicowanie województwa śląskiego, co utrudnia w pewnym stopniu utrzymywanie 

stałej współpracy i wzajemną komunikację, 

 zauważalne było skoncentrowanie członków Rady wokół inicjatyw o charakterze 

lokalnym, a w mniejszym stopniu na działaniach właściwych dla poziomu regionu, 

 warto korzystać ze wsparcia młodego pokolenia, czego przykładem jest stała 

współpraca ze studentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podczas wydarzeń 

dla seniorów organizowanych przez Województwo Śląskie. Ponadto bardzo ważne 

jest krzewienie współpracy międzypokoleniowej, również w celu propagowania 

wśród osób młodych wiedzy o tym, jak dobrze się starzeć i właściwie przygotować się 

do tego etapu życia, 

 udział w pracach Rady zaprocentował w ich działaniach w środowisku lokalnym, 

przede wszystkim dzięki możliwości wdrażania nowych rozwiązań, które były 

wypracowywane/omawiane w trakcie spotkań Rady, a także inspiracji do 

opracowania nowych pomysłów. Zaznaczono, że dobre praktyki należy przenosić 

z poziomu regionalnego na lokalny i odwrotnie, gdyż pozwala to Województwu 

dobrze określić aktualne problemy oraz wyzwania w zakresie polityki senioralnej 

i proponować działania w tym zakresie. Pomocne w tym zakresie okazały się również 

kontakty nawiązane pomiędzy członkami Rady, owocujące długofalową współpracą, 

 obawiają się zmian dokonanych w Regulaminie Śląskiej Rady ds. Seniorów 

dotyczących usunięcia zapisu o konieczności wyboru przedstawicieli z wszystkich 

czterech subregionów (tj. po pięciu z każdego z czterech subregionów)1, 

 z poczuciem satysfakcji obserwują wzrost zainteresowania instytucji publicznych 

prowadzeniem działań na rzecz aktywizacji i wspierania seniorów, na co pośrednio 

wpłynęła również działalność Rady jako ciała upowszechniającego informację 

o potrzebach i oczekiwaniach środowisk senioralnych. Jednakże w dalszym ciągu 

wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, szczególności w obszarze tworzenia otwartych 

ośrodków aktywizacji dla seniorów czy sieci klubów seniora, jak również budowania 

                                                           
1
 Z wyjątkiem sytuacji braku odpowiedniej liczby poprawnych zgłoszeń, o czym mowa w §12 ust. 2 Regulaminu 

Śląskiej Rady ds. Seniorów stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 00068/2015 Marszałka Województwa 

Śląskiego z dnia 19 października 2015 roku. 
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przestrzeni przyjaznej osobom w każdym wieku i wprowadzenia tańszej/bezpłatnej 

komunikacji mającej ważne znaczenie dla mobilności osób w podeszłym wieku, 

 inicjatywa powołania Śląskiej Rady ds. Seniorów była pokłosiem uprzednio 

realizowanych przez nich działań, w tym w ramach projektów finansowanych 

z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 

 trudnością w funkcjonowaniu regionalnych rad seniorów/ds. polityki senioralnej jest 

brak rozwiązań prawnych na poziomie krajowym, co uniemożliwiało skorzystanie 

z gotowych rozwiązań w praktyce i wymagało poszukiwania własnej ścieżki rozwoju, 

 seniorzy z dużym zainteresowaniem podchodzą do przygotowanych dla nich 

inicjatyw, o czym świadczy przykładowo wysoka frekwencja seniorów na spotkaniach 

dla studentów uniwersytetów trzeciego wieku organizowanych przez Filharmonię 

Częstochowską.  

Uczestnicy posiedzenia podziękowali za powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów i udzielone ze 

strony Województwa Śląskiego wsparcie w ramach prowadzonych działań. Podkreślili duże 

zadowolenie z atmosfery spotkań i wyrazili nadzieję na powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów 

II kadencji. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Oliwia Szewczyk 
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
Katowice, 16 listopada 2018 r. 


