
                                                               Protokół nr 13 

                   z posiedzenia Suwalskiej  Rady  Seniorów  w dniu 10 kwietnia 2018 r. 

    W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Suwalskiej Rady Seniorów oraz czworo 

zaproszonych gości w osobach: 

* P. Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta d.s. Organizacji Pozarządowych                      

* P. Aleksandra Mikołajczyk – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady  Miasta 

* P. Beata Siedlecka – członek Młodzieżowej Rady Miasta 

* P. Jakub Amelian  -  członek Młodzieżowej Rady Miasta 

Porządek obrad: 

1. Powitanie członków Suwalskiej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Zatwierdzenie Protokołu nr 12, z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 19 marca 

2018 r. 

4. „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” – omówienie wspólnych działań z Młodzieżową 

Radą Miasta, z uwzględnieniem Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej - 29 

kwietnia 2018 r. 

5. Omówienie ostatecznej wersji nr 2 Suwalskiego Głosu Seniora 

6. Ustalenie sposobów dystrybucji materiałów „Seniorze wyjdź z domu” oraz Dwutygodnika 

Suwalskiego z 2. numerem SGS. 

7. Sprawy różne 

8. Ustalenie terminu następnego spotkania SRS 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

Przebieg posiedzenia: 

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

oraz członków SRS. Przedstawiła plan posiedzenia, który został zaakceptowany. 

Ad. 3. Protokół obrad 12. posiedzenia SRS został zaakceptowany. 

Ad. 4. Realizacja tego punktu  rozpoczęła się od wystąpienia M. Lauryn, która omówiła plan 

uroczystości przewidzianej W Suwalskim Ośrodku Kultury z okazji Europejskiego Dnia 

Solidarności Międzypokoleniowej. Trwają właśnie przygotowania do wspólnego koncertu 

seniorów z dziećmi i młodzieżą, który odbędzie się  w ostatnią środę kwietnia. Seniorów 

będzie reprezentować zespół taneczny „Srebrne Pierwiosnki”, działający przy Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku, a kierowany artystycznie przez Marię Lauryn.  Dzieci i młodzież 

przygotowująca się do koncertu należy do grupy wokalnej „Świetliki”,  istniejącej przy 

Suwalskim Ośrodku Kultury. P. Ola Mikołajczyk opowiedziała o ciekawej akcji, zatytułowanej 

„Żywa Książka”,  jaką w ostatnim okresie zrealizowało Stowarzyszenia Młodzi Dla Suwałk 

wspólnie z Biblioteką Publiczną. Omówiła również, w jaki sposób przebiegała dystrybucja 

ulotki „Seniorze – wyjdź z domu”, którą na prośbę SRS zgodziła się wykonać Młodzieżowa 

Rada Miasta we współdziałaniu z uczniami suwalskich szkół średnich. P. Jakub Amelian 



zaproponował Suwalskiej Radzie Seniorów wspólną „debatę oxfordzką”. Jej tematem mógłby 

być np. „Czy wiek ogranicza aktywność?” lub inny, wspólnie ustalony. W ramach 

przygotowań do takiej formy dyskusji potrzebne będzie szkolenie, którą przedstawiciele 

Młodzieżowej Rady Miasta są gotowi z seniorami przeprowadzić. Obecni na naradzie 

członkowie SRS podjęli to wyzwanie. P. Jakub Amelian wyraża również gotowość podjęcia się 

przez MRM przeprowadzenia dla seniorów szkoleń komputerowych, jeśli zaistnieje taka 

potrzeba.  

Ad 5. L. Śniecińska poinformowała, że gotowa jest już makieta 2 nr Suwalskiego Głosu 

Seniora, który ukaże się w Dwutygodniku Suwalskim 24 kwietnia 2018 r. 3 główne teksty 

napisały, i dotyczą: 

1.  Maria Lauryn – Aby rada mogła radzić. Omawia najważniejsze osiągnięcia pierwszej i 

drugiej /bieżącej/ kadencji SRS. 

2. Lucyna Śniecińska Ćwicz umysł – dzień bez sklerozy. To zapowiedziany materiał o 

sposobach przeciwstawiania się intelektualnym problemom starości. 

3. Irena Pietraszkiewicz – Uniwersytet Trzeciego Wieku – poświęcony jest najstarszej w 

Suwałkach, liczącej 19 lat  placówce edukacyjnej dla seniorów.                                                                                     

Część informacyjną wypełni tekst zachęcający do przekazywania 1% podatku na rzecz 

suwalskich stowarzyszeń senioralnych oraz zaproszenie na kilka najbliższych imprez, 

organizowanych przez, lub z udziałem seniorów dla seniorów. 

Ad. 6. Ustalono, że głównym miejscem dystrybucji materiałów dla seniorów będzie stoisko 

Suwalskiej Rady Seniorów podczas imprezy organizowanej w SOK 29 kwietnia br. z okazji 

Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Osobami odpowiedzialnymi za jego 

organizację i obsługę będą Irena Pietraszkiewicz, Krystyna Polkowska oraz Dariusz Żukowski. 

Ad. 7. Maria Lauryn  poinformowała, że 19 maja – w sobotę – będzie zorganizowana 

suwalska majówka organizacji pozarządowych, podczas której mogłaby odbyć się 

zaproponowana przez młodzież  debata oxfordzka pomiędzy Młodzieżową Radą Miasta a 

Suwalską Radą Seniorów. Młodzi zobowiązali się do przeprowadzenia szkolenia seniorów na 

temat debaty oxfordzkiej, które poprzedzi jej publiczną realizację. Podczas szkolenia ustalimy 

też główną tezę debaty i wyłonimy uczestników. Przewodnicząca M. Lauryn przekazała też 

zaproszenie od posłanki Bożeny Kamińskiej na spotkanie w suwalskiej Starówce dnia 13 

kwietnia, o godz.12.30. Będzie ono poświęcone polityce senioralnej. Poinformowała również, 

że działająca w ramach programu ASOS Fundacja SOCLAB przysłała  publikację „Rady 

Seniorów w działaniu”. Suwalska rada może być wzorcowym przykładem działania dla innych 

rad. Zwróciła także uwagę na słabe zainteresowanie seniorów kopertą życia i potrzebę ich 

rozdania.  

Następnie zabrała głos Pani Agnieszka Szyszko. Poinformowała, że do Rady Miasta wpłynął 

wniosek o przedłużenie kadencji SRS z dwóch do trzech lat i wyraziła nadzieję, że będzie on 

rozpatrzony pozytywnie. Przekazała również prośbę o opracowanie pisemnej informacji, kto, 

poza SR, korzysta z lokalu przy ul. Ciesielskiej. Jest ona niezbędna dla poparcia wniosku o 

przedłużenie umowy użyczenia tych pomieszczeń. 



Ad. 8. Termin następnego posiedzenia SRS ustalono na dzień 22 maja /wtorek/ godz. 10.00 w 

SCIS. 

Ad. 9. Przewodnicząca Maria Lauryn podziękowała zebranym za udział w obradach i 

zamknęła posiedzenie. 

Protokółowała                                                                                                      Przewodniczyła 

Lucyna Śniecińska                                                                                                 Maria  Lauryn 


