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PROTOKÓŁ NR 15 

 z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 25 czerwca 2018 r. 

 

 W obradach uczestniczyło 5 członków SRS oraz P. Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik  

 Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 

 Porządek narady: 

1. Powitanie zebranych i zaproszonych gości. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 14 posiedzenia SRS, odbytego w dniu 28 maja 2018. 

4. Przedstawienie listu zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie organizacji 

tegorocznego Europejskiego Dnia Seniora. 

5. Relacja z przebiegu posiedzenia Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad 

Seniorów w Olsztynie w dniach 12 – 13 maja 2018 r. 

6. Uwagi członków SRS do Strategii Kultury. 

7. Relacja ze spotkania w OSiR w sprawie nowej daty i harmonogramu realizacji Olimpiady 

Sportowej Seniorów we wrześniu 2018 r. 

8. Sprawy różne : Decyzja SRS w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019; 

opinia dla Stowarzyszenia „Nie po Drodze” dla Wydziału Spraw Społecznych UM; relacja z 

udziału członków SRS w szkoleniu „Planowanie kampanii społecznych”, odbytym w dniu 7. 

czerwca w Augustowie. 

9. Ustalenie daty następnego posiedzenia SRS. 

10. Zamknięcie obrad.  

Przebieg spotkania: 

 Ad. 1, 2. Obrady rozpoczęła Przewodnicząca SRS – Maria Lauryn. Powitała obecnych 

członków SRS oraz gościa – P. Agnieszkę Szyszko. Przedstawiła propozycję porządku obrad, 

który uczestnicy obrad jednogłośnie zaakceptowali. 

Ad. 3. Protokół poprzedniego posiedzenia, przekazany zebranym wcześniej drogą mailową, 

przyjęty został bez uwag.  

Ad. 4. Maria Lauryn odczytała list, przysłany do SRS przez Zarząd UTW. Zawiera on 

zastrzeżenia dotyczące projektu organizacji w roku bieżącym obchodów EDS, realizowanego 

przez Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi”. Zarząd UTW wyraża obawy, że będący 

podstawą obchodów konkurs dla seniorów nie będzie sprzyjał integracji środowiska, a 

prezentacja podczas EDS wyłącznie dokonań laureatów konkursu udaremni występy 

aktywnym zespołom nie uczestniczącym w zmaganiach konkursowych. 

Kol. Irena Pietraszkiewicz podzieliła obawy autorów listu podkreślając, że seniorzy nie lubią 

wszelkiej oceny, jaka związana jest z konkursem. EDS powinien być świętem radosnym, 

integrującym lokalne środowisko seniorów. Rywalizacja, już teraz kwestionowana przez 
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wiele osób, może je poróżnić i znacznie ograniczyć frekwencję podczas uroczystości. Istnieje 

też obawa, że środki finansowe przeznaczone na obchody zostaną w dużej części 

przeznaczone dla profesjonalnego jury – instruktorów z Suwalskiego Ośrodka Kultury. P. 

Agnieszka Szyszko wyjaśnia, że jury będzie oceniać i wyłaniać najlepsze prace konkursowe 

bez dodatkowej opłaty, a w ramach wynagrodzenia pobieranego z tytułu zatrudnienia w 

SOK. Informuje również, że projekt Rozłogów był jedynym zgłoszonym w ramach konkursu 

ofert pomysłem obchodów EDS i żadna z osób tworzących komisję konkursową nie wniosła 

uwag krytycznych wobec projektu. P. Agnieszka zwraca też uwagę na wartość, jaką stanowić 

może różnorodność dokonań seniorów, prezentowana podczas EDS. 

L. Śniecińska – zabierając głos przedstawiła argumenty popierające projekt Rozłogów. Jego 

odmienność od dotychczasowych można potraktować nie jako wadę a zaletę. Dwa minione 

EDS przebiegały z udziałem wyłącznie rozśpiewanych i roztańczonych grup seniorów. Obecny 

- daje szansę zaprezentowania się tym, którzy dotąd nie mieli takiej możliwości: twórcom 

rękodzieła artystycznego, autorom poezji i prozy, grupom teatralnym. Także - wokalnym i 

tanecznym już znanym środowisku lokalnemu i nowym. Formuła konkursu, z udziałem 

profesjonalnego jury, pozwoli dokonać wyboru i zaprezentować na gali EDS najlepsze 

„dzieła” i ich twórców, a pozostałym uczestnikom konkursowych zmagań pozwoli uzyskać 

informację zwrotną, co i jak mogą doskonalić. 

Kol. Krystyna Polkowska również docenia „niesztampowość” projektu, uznając za godny 

realizacji. Minusem jest mała ilość czasu przewidziana dla zgłoszeń do konkursu. Zamknięcie 

terminu już 7 czerwca może znacząco ograniczyć ilość jego uczestników. Proponuje również, 

by co roku inny podmiot mógł organizować EDS. Zdaniem koleżanki – twórczość poetycka nie 

powinna być oceniana z uwagi na trudne do obiektywizacji kryteria. A pomysłodawcom i 

realizatorom projektu warto dać również prawo do błędu. Ewentualne mankamenty tego 

projektu, ujawnione podczas EDS mogą być cenną wskazówką dla przyszłych autorów i 

realizatorów podobnych projektów. 

Kol. Dariusz Żukowski podziela obawy autorów pisma, że konkursowa formuła tegorocznego 

EDS może rodzić konflikty. Zwraca uwagę, że EDS, jako doroczne święto seniorów, powinno 

sprzyjać maksymalnej integracji środowiska lokalnych seniorów. 

Lucyna Śniecińska zgłosiła gotowość opracowania propozycji odpowiedzi na pismo Zarządu 

UTW, uwzględniającej zgłoszone w toku dyskusji argumenty. Uczestnicy obrad pomysł 

zaakceptowali. 

Ad. 5. Przewodnicząca Maria Lauryn zrelacjonowała swój udział w obradach Zarządu 

Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w dniach 12 – 13 maja 2018 r. w 

Olsztynie. Zarząd jest rzecznikiem seniorów w Polsce i prezentowania ich problemów 

władzom szczebla centralnego. Podczas obrad sporo uwagi poświęcono sprawie inicjowania 

tworzenia rad seniorów w miejscowościach, na terenie których jeszcze nie powstały. 

Ad. 6. P. Agnieszka Szyszko przekazała uczestnikom obrad kopię materiałów zawierających, 

opracowane w imieniu SRS przez Przewodniczącą Marię Lauryn, uwagi dotyczące sposobu 

dotychczasowej realizacji Strategii Kultury. Planowana jest debata na temat tej strategii, 
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podczas której dyskutowane będą sposoby i stopień realizacji „kulturalnych” potrzeb 

seniorów w naszym mieście. Czekamy na termin tej debaty. 

Ad. 7. Maria Lauryn uczestniczyła w spotkaniu roboczym w suwalskim Ośrodku Sportu i 

Rekreacji, poświęconym upowszechnianiu aktywności ruchowej wśród suwalskich seniorów. 

Jego efektem było uzgodnienie dwóch ważnych spraw. Pierwszą jest decyzja o opracowaniu 

przez OSIR planu działań na rzecz „usportowienia” lokalnych seniorów w roku 2019. Drugą – 

uzgodnienie szczegółów dotyczących przebiegu pierwszej Suwalskiej Olimpiady Seniorów im. 

Ryszarda Roguckiego, zaplanowanej na wrzesień 2018 r. Jak wynika z ustalonego 

harmonogramu – zmagania sportowe będą trwały 4 dni, a każdy z nich – poświęcony jednej 

konkurencji.  

I tak : –  

27. września /czwartek/ seniorów – „olimpijczyków” i widzów zapraszamy do suwalskiego 

Aquaparku, gdzie w basenie sportowym odbędzie się pierwsza konkurencja – pływanie.  

28. września /piątek/ - na miejscowym stadionie przebiegać będą zawody lekkoatletyczne. 

29. września /sobota/– w strzelnicy LOK – strzelanie 

1 października /poniedziałek/ w obiekcie PLAZA realizowany będzie turniej seniorów w 

bowlingu. Tego samego dnia i w tym samym miejscu odbędzie się uroczyste zakończenie 

olimpiady. Dekorowanie zwycięzców poszczególnych konkurencji połączone zostanie z 

częścią artystyczną i wspólną konsumpcją tortu. 

Maria Lauryn prosi Krystynę Polkowską o załatwienie występu Oceanu Życia oraz zaproszenie 

na uroczystość wieńczącą olimpiadę dwóch gości honorowych: znanego z krajowych i 

międzynarodowych sukcesów sportowych suwalskiego seniora Jerzego Broca oraz Wojciecha 

Fortunę. 

Ad. 8. Prowadząca obrady Maria Lauryn poinformowała, że SRS ma jeszcze tydzień na 

ewentualne zgłoszenie pomysłów na projekt do Budżetu Obywatelskiego. Pomysły można 

zgłaszać do L. Śniecińskiej. Powiadomiła też, że opracowała i przekazała Wydziałowi Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta opinię na temat współpracującego z nami Stowarzyszenia „Nie 

po drodze”. Oraz – że przyszło pismo z Urzędu Miasta o przedłużeniu umowy użyczenia 

siedziby Ciesielska 15. Maria Lauryn zgłosiła też pomysły na opracowanie dwóch tematów do 

4. numeru SGS. Pierwszy dotyczy planowanej olimpiady senioralnej. Powinien zawierać 

ważne dla potencjalnych uczestników informacje regulaminowe i zachętę do udziału. Na 

autorkę tego opracowania zaproponowała Krystynę Polkowską – z ramienia SRS 

odpowiedzialną za przebieg zmagań sportowych seniorów. Drugi temat przewidziała dla 

siebie. Będzie poświęcony Suwalskiej Radzie Seniorów w roli rzecznika interesu seniorów 

podlaskich.  

Następnie głos zabrała kol. Irena Pietraszkiewicz. W imieniu wszystkich uczestników 

uroczystych obchodów powitania lata w Turtulu podziękowała m.in. Marii Lauryn za 

przygotowanie i poprowadzenie tej wspaniałej, kształcącej i radosnej imprezy, integrującej 

środowisko seniorów oraz reprezentantów młodszych pokoleń. Przekazała wyrazy uznania za 

profesjonalizm i „serce”, włożone w proces organizacji i przebieg przedsięwzięcia. 
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Ad. 9 i 10. Termin następnego spotkania SRS ustalono na 23 lipca godz. 10.00.  

Maria Lauryn podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie.  

Protokołowała                                                                                    Przewodniczyła 

Lucyna Śniecińska                                                                                Maria Lauryn 


