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                                                     PROTOKÓŁ  NR  18 

              z posiedzenia Suwalskiej Rady  Seniorów  w  dniu  17  września 2018 r. 

   Uczestnicy obrad – siedmiu członków rady oraz zaproszeni goście w osobach: 

1. P. Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik  Prezydenta Miasta ds. Współpracy z 

Organizacjami  Pozarządowymi 

2. P. Mirosława  Krymska – instruktor Suwalskiego Ośrodka Kultury 

3. P. Jerzy  Sidor – Prezes Stowarzyszenia Twórczych Seniorów „ROZŁOGI” 

4. P. Bogdan  Byczkowski – Wiceprezes ww. stowarzyszenia 

    Porządek  narady: 

1. Powitanie zaproszonych gości i członków SRS. 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu nr 16, z posiedzenia SRS w dniu 23 lipca 2018 oraz protokółu nr 

17, z posiedzenia odbytego 17 sierpnia 2018 r. 

4. Zapoznanie Suwalskiej Rady Seniorów  ze scenariuszem obchodów Europejskiego 

Dnia Seniora, zaplanowanych na dzień 18. października br. w Suwalskim Ośrodku 

Kultury -  Prezesi Stowarzyszenia Twórczych Seniorów „Rozłogi”: Jerzy Sidor i  Bogdan 

Byczkowski. 

5. Informacja na temat uzyskanych ostatnio od kilku stowarzyszeń opinii w sprawie 

ostatecznej wersji przygotowanego do druku tekstu Encyklopedii Suwalskiego 

Seniora. 

6. Informacja Przewodniczącej Marii Lauryn na temat otrzymanych przez nią zaproszeń 

do udziału w posiedzeniu Podlaskiej Rady Seniorów oraz w IV sesji plenarnej 

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. 

7. Sprawy różne: opracowanie grafiku dyżurów członków rady na październik i listopad; 

udział delegacji rady w miejskich obchodach 79. rocznicy agresji ZSRR na terytorium 

Polski; informacja o imprezach organizowanych dla suwalskich seniorów we wrześniu 

i październiku; przydział zadań dla członków rady podczas czterech kolejnych dni 

Suwalskiej Olimpiady Seniorów, oraz w celu przygotowania materiałów do 

sprawozdania kończącego II kadencję Suwalskiej Rady Seniorów. 

8. Zamknięcie obrad. 

Przebieg narady: 

Ad.1,2. Posiedzenie rozpoczęła Maria Lauryn. Powitała przybyłych gości i członków rady oraz 

przedstawiła porządek obrad. Został zaakceptowany bez uwag. 

Ad. 3. Obydwa protokóły dwóch poprzednich posiedzeń rady, nr 16 z dnia 23 lipca oraz nr 17 

z 17 sierpnia kilka dni wcześniej zostały wysłane członkom drogą mailową, więc 

uczestniczący już wcześniej się z nimi zapoznali. Ani odwrotną drogą elektroniczną ani 
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podczas spotkania bieżącego do ich treści nie wniesiono uwag – więc zostały kolejno 

zaakceptowane. 

Ad 4. Informację na temat planowanego przebiegu uroczystej gali z okazji Europejskiego 

Dnia Seniora przedstawił P. Jerzy Sidor. Przypomniał na wstępie, że będzie się ona odbywała 

pod patronatem Prezydenta Suwałk i Suwalskiej Rady Seniorów, 18. października, w 

największej sali – im. Andrzeja Wajdy, Suwalskiego Ośrodka Kultury. Scenariusz przewiduje 3 

części uroczystości: 

Pierwsza – oficjalna – z wystąpieniem Prezydenta i innymi okolicznościowymi 

przemówieniami zaproszonych gości. Ważnym punktem tej części będzie odznaczenie 

medalem przez Prezydenta niezwykle zasłużonej dla historii kultury Suwałk Ireny 

Aleksandrow, wokalistki, znanej w mieście od 1953 roku. Pani Irena – jest obecnie niezwykle 

aktywną seniorką, solistką zespołu „Wspomnień Czar” - zrzeszoną w stowarzyszeniu 

„Rozłogi” – będącym organizatorem uroczystości.  

Część drugą - wypełni koncert laureatów przeprowadzonego wcześniej konkursu w  

kategoriach: muzycznej, tanecznej i literackiej. Najlepsze prace czwartej konkursowej 

kategorii będą eksponowane podczas towarzyszącej obchodom wystawy prac plastycznych, 

fotograficznych, rękodzielniczych. 

Część trzecia – to koncert zespołu „Wspomnień Czar” – działającego w strukturze 

organizacyjnej stowarzyszenia „Rozłogi”. 

Uroczystościom towarzyszył będzie bufet z przekąskami i gorącymi napojami, obsługiwany 

przez młodzież uczącą się w szkole gastronomicznej.  

    Kończąc swoje wystąpienie – p. Jerzy Sidor przekazuje radzie protokół działania komisji 

konkursu dla seniorów, poprzedzającego EDS. Będzie on stanowił załącznik niniejszego 

protokółu. 

Ad. 5. Przewodnicząca Maria Lauryn poinformowała, że pozyskała od 4 stowarzyszeń opinie 

na temat przydatności  tekstu Encyklopedii Suwalskiego Seniora i szczegółowo zapoznała z 

nimi zebranych. Są one pozytywne i zostaną wykorzystane w celu opracowania pisma do 

„odnośnych władz”, w celu odblokowania  wydania encyklopedii.  

Treść opinii – w załączeniu. 

Ad. 6. Przewodnicząca obrad poinformowała, że otrzymała zaproszenia i weźmie udział w 

dwóch dotyczących seniorów wydarzeniach. Pierwszym jest posiedzenie Podlaskiej Rady 

Seniorów, działającej przy Marszałku woj. Podlaskiego, zaplanowane na dzień 26 września 

br. Drugim – IV plenarna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Odbędzie się ona                    

1 października 2018 r. i Maria Lauryn będzie w niej uczestniczyć jako delegat środowiska 

suwalskich seniorów. 

Ad. 7. Ustalono na najbliższe dwa miesiące – X i XI - harmonogram dyżurów w siedzibie 

Suwalskiej Rady Seniorów – poszczególnych jej członków. Uzgodniony został skład osobowy 

delegacji SRS podczas obchodów w dniu 17 września. Ustalono również osoby 

reprezentujące SRS podczas każdego z 4 dni olimpiady sportowej, która odbędzie się 27, 28 i 
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29. września oraz 01. października. 

Obecni otrzymali również wykaz zaplanowanych do realizacji w najbliższym czasie imprez 

senioralnych. W tym – 22 września, godz. 12.00, w lokalu byłego kina „MIŚ”- występy 

Zespołu Ocean Życia i zaprzyjaźnionych z nim grup wokalnych z okolicznych miejscowości;  

26. Września – w cyklu Środy Seniora – wycieczka szlakiem tatarskim; 11. X godz.18.00, ul. 

Chłodna 2 - występy Zespołu Starszaki; 11.X. 2018 r. godz. 17.00 „Niepodległa w filatelistyce i 

numizmatyce” – wernisaż wystawy w Foyer Suwalskiego Ośrodka Kultury; 18. X godz. 10.00 – 

Europejski Dzień Seniora w SOK; 23. X. - Gala Miss i Mistera Seniorów w SOK. 

Maria Lauryn poprosiła zebranych o przygotowanie cząstkowych sprawozdań za okres całej 

kadencji. Będą niezbędne do opracowania sprawozdania końcowego. 

Termin następnego posiedzenia SRS ustalono na dzień 09 października, godz. 9.00.  

Ad. 8. Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła je. 

 

   Protokółowała                                                                                                  Przewodniczyła 

Lucyna Śniecińska                                                                                                 Maria  Lauryn 


