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Protokół   

   

z XIII posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji 

dnia 18.03.2022 r.   

we Wrocławiu   

   

Porządek posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów 

1) Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia WRS 

2) Przyjęcie  porządku obrad obecnego posiedzenia 

3) Wsparcie uchodźców z Ukrainy w oparciu o informacje członków 

Rady        

     - reprezentantów środowisk senioralnych, RM i Urzędu Miejskiego, 

     - informacja o zasadach pobytu uchodźców wojennych w Polsce. 

     4)       Prewencja terrorystyczna – referuje Sekretarz WRS 

     5)       Wytyczenie kierunków działania Rady do końca 2022 r. 

     6)       Sprawy różne 

     - Informacja: Wrocławski Niezbędnik Senioralny 

 

Przed rozpoczęciem właściwych obrad Przewodniczący WRS, na prośbę Pana 

Marka Ferenca, zarządził głosowanie ws. jego wniosku o nagrywanie głosu               

i obrazu podczas tego i kolejnych posiedzeń Rady. 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków. 

Czy zgadzamy się na utrwalanie i publikowanie filmów nagranych z posiedzeń 

WRS?- zadał pytanie Pan Jerzy Lesicki. 
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Za nagrywaniem głosowały 4 osoby, przeciwko – 7, jedna osoba wstrzymała się 

od głosu. 

Pan Lesicki stwierdził, że nie ma potrzeby nagrywania spotkań członków Rady. 

 

Ad. pkt 3. 

Odnośnie trzeciego punktu porządku obrad Przewodniczący docenił 

zaangażowanie członków Rady w pomoc uchodźcom z Ukrainy. 

Wypunktował formy wsparcia i udzielił głosu osobom celem rozwinięcia ich 

działań. Powiedział: 

Z chwilą wysyłki do Państwa  24 lutego  br. Apelu  Rady Miejskiej Wrocławia         

o Pokój w Ukrainie  z  nieukrywaną satysfakcją odbierałem prawie natychmiast 

sygnały ogromnego zaangażowania ze strony Państwa w akcję pomocy   

wojennym uchodźcom z Ukrainy. Świadom jestem tego, że niektórzy z nas tę 

aktywność, udział w wolontariacie, muszą godzić z pracą zawodową.  

• Dziękuję Pani  Elżbiecie Gorgoń za informację – kontakt                                    

dla niedosłyszących uchodźców do Fundacji „Fonis”, tel. 690 502 670 – rozmowy 

i sms-y.  

Ponadto za informacje o dyżurującej psycholog z j. ukraińskim Pani Oldze 

Konandiuk z Klubu Krzewienia Abstynencji. Dodał, że kontakty przekazał dalej 

i upowszechnił na FB. 

Pani Gorgoń uzupełniła, że ta pani posługuje się również językiem migowym. 

Ponadto Fundacja pomaga Uchodźcom załatwiać sprawy urzędowe. Powiedziała 

o dużej ofiarności emerytowanych pracowników socjalnych, którzy teraz też 

pracują.  

• Od Jacka Popeckiego o wsparciu Rady Osiedli Jerzmanowo – Jarnołtów – 

Strachowice oraz Osińca, którzy natychmiast podjęli zbiórkę darów i środków 

pieniężnych.  

Pan Popecki dodał, że zbiórka darów była skierowana także do miejsc, które on 

wcześniej odwiedzał, gdy wyjeżdżał na groby Polaków pochowanych na Kresach, 

m.in. w Kołomyi, Starym Siole i Bóbrce. Za pośrednictwem Towarzystwa 
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Krzewienia Kultury Kresowej, do Sióstr w tych miejscowościach, została wysłana 

pomoc. W Bóbrce potrzebowali np. świec – zauważył. Takich wyjazdów było      

do tej pory cztery. 

• W łańcuszek wrocławian dobrego serca włączyli się w tych pierwszych 

dniach także członkowie wrocławskiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów. Podziękowania dla Pań Michaliny Witczak i Danuty Czarneckiej. 

Pani Witczak uzupełniła, że jej Związek współpracuje z Fundacją Dortmundzko 

– Lwowską i dary od seniorów wrocławskich trafiają tą drogą do potrzebujących. 

Zbiórki mają miejsce w różnych dzielnicach Wrocławia. Są seniorki zrzeszone     

w Związku, które przyjęły do swoich domów Uchodźców. Są wśród nich osoby, 

które przywożą z granicy obywateli Ukrainy. 

Pan Jarosław Krauze, Radny RM Wrocławia, organizuje medykamenty                      

i oddawanie krwi dla żołnierzy ukraińskich - poinformowała. 

• Pani Elżbieta Sarek  poinformowała o specjalnym  Koncercie solidarności 

z Ukraińcami, który odbył się 12 marca br. w Klubie FIRLEJ. Prośbę                           

o upowszechnienie plakatów z informacją o koncercie wykonałem                                 

z przyjemnością rozpowszechniłem – powiedział J. Lesicki. 

Ten koncert, jak dodała Pani Sarek -TO BARDZO WAŻNA AKCJA. Musimy 

być świadomi, że w Polsce przybędzie bardzo wielu uchodźców wojennych              

z Ukrainy. Musimy na to przygotować psychicznie także mieszkańców 

Wrocławia po to, aby poza wojną w Ukrainie nie dochodziło do napięć 

narodowych w naszym mieście. 

• Podziękowania za szybką reakcję środowiska akademickiego                      

prof. Adamowi A. Zychowi. Włączyło się ono w łańcuszek darczyńców                 

dla obolałych uchodźców wojennych. 

• W tych pierwszych dniach, gdy codziennie do naszego miasta przybywało 

nawet 7 tysięcy Uchodźców, głównie matek z dziećmi, wolontariat wrocławski 

spisał się doskonale – kontynuował Przewodniczący. 

• Dwa punkty zbiórki i wydawania darów:  Sektor 3 przy ul. Legnickiej              

i Centrum Aktywności Lokalnej na Maślicach odwiedził J. Lesicki. Oba 

kierowane przez laureatów naszego Konkursu o tytuł Przyjaciela Seniorów. 
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Pan Grzegorz Tymoszyk i Pani Renata Cierniak  byli i są mocno zaangażowani, 

wspaniale zorganizowali prace wolontariuszy.  

Takich ludzi we Wrocławiu są tysiące. Ten temat Uchodźców ukraińskich jest     

od 24 lutego dominujący w naszym życiu  społecznym, a także w prywatnym, 

dlatego zaproponowany został jako wiodący na dzisiejszym naszym posiedzeniu.  

Następnie głos zabrała Pani Agata Gwadera – Urlep, która jest od początku 

zaangażowana w utworzenie i organizację punktu pomocy w Hali ORBITA. Tam 

znajduje się informacja o relokacji i miejsca noclegowe. Są przynoszone                     

i redystrybuowane dary. Ponadto powiedziała o pomocy ukraińskim dzieciom          

z chorobami onkologicznymi przez wrocławską Fundację prowadzącą działalność 

na rzecz pacjentów z chorobami onkologicznymi (jest z nią związana). 

Pracownicy „Spartana”, wolontariusze, również ludzie w kryzysie bezdomności       

z Towarzystwa Brata Alberta, lekarze w Hali ORBITA, pracują i są bardzo 

potrzebni.  

Przewodniczący jeszcze poinformował, że wrocławskie Stowarzyszenie 

Kombatantów zaprosiło emerytowane pielęgniarki i wdowy po żołnierzach 

służących na misjach pokojowych do wspólnego świętowania Dnia Kobiet. Panie 

przyniosły dary dla Uchodźców z Ukrainy. 

 

Ad. pkt 2. 

Odnośnie zaproponowanego porządku obrad członkowie Rady dyskutowali              

o tematach. 

Pan Marek Ferenc podniósł sprawę nie uwzględnienia jego propozycji. Odczytał 

zgłoszone tematy i za sugestią Pana Roberta Pawliszki odbyło się głosowanie     

nad włączeniem tych tematów do porządku. 

Kto jest za wprowadzeniem gremialnie wszystkich tematów Pana Ferenca? – 

zadał pytanie pod głosowanie Pan Lesicki. 

Za – 2 głosy, przeciw – 7, wstrzymało się – 3 osoby. 

Głosowanie nad zatwierdzeniem zaproponowanego porządku obrad: 

Za – 9, przeciw – 2, wstrzymała się – 1 osoba. 
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Ad. pkt 1.  

Następnie głosowano przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Przewodniczący zauważył, że uwzględniono 2 poprawki nadesłane mailowo. 

Procedowanie głosowania przejęła Wiceprzewodnicząca, gdy wywiązała się 

przedłużająca dyskusja o niewłaściwie zgłoszonych poprawkach. 

Pan Ferenc stwierdził, że jego poprawki nie zostały uwzględnione. Odczytał je. 

Okazało się, że nie wniósł ich zgodnie z ustaleniami, które ustalono na pierwszym 

posiedzeniu. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu: za – 8, przeciw – 1, wstrzymały się –             

3 osoby.  

Pan Przewodniczący uzasadniał, że taki porządek i fakt, że rozmawiamy                   

w pierwszej kolejności o sytuacji we Wrocławiu związanej z napływem 

Uchodźców, wynika z ważności tego właśnie tematu. 

Wiceprzewodnicząca Agata Gwadera–Urlep, po ponad 3-godzinnym ostatnim 

posiedzeniu, zasugerowała uporządkowanie sposobu udzielania głosu członkom 

podczas posiedzeń. Ustalono, że posiedzenia będą trwały 1,5 godziny. Ilość spraw 

do poruszenia podczas posiedzeń będzie ustalana w taki sposób, żeby nie 

przedłużać spotkań. Udzielany będzie głos na 3 minuty, potem na odniesienie się 

do rozmówcy, po 1,5 minuty. Będą formułowane wnioski do każdego tematu 

porządku obrad. 

 

Ad. pkt 4. 

Sekretarz WRS wręczył wszystkim zgromadzonym materiał ze szkolenia,               

w którym uczestniczył.  Materiały zostały przygotowane przez ABW na wypadek 

„dziwnych” zdarzeń i zachowań w tej trudnej sytuacji. Powiedział o tym, że media 

społecznościowe są inwigilowane i należy bardzo uważać                                               

np. przy komunikowaniu się na FB. Chodzi o to, żeby nie wywoływać animozji 

pomiędzy różnymi grupami ludzi. Trzeba również być ostrożnym przy otwieraniu 

nieznanej poczty mailowej. 
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Pan prof. Zych uzupełnił, że na jego uczelni, został rozesłany alert informacyjny 

ostrzegający przed atakami cybernetycznymi. Rada Akademicka wraz z Rektorem 

DSW skomunikowała się w tej sprawie ze swoimi studentami. 

 

Ad. pkt 5. 

Wiceprzewodnicząca Gwadera – Urlep wystąpiła z wnioskiem o to, żeby podczas 

tegorocznych Dni Seniora przygotować coś szczególnego dla osób starszych           

z Ukrainy. 

Pan Robert Pawliszko odniósł się ze stwierdzeniem, iż już zaplanowano we WCS 

warsztaty tradycji i wystawę. Oczywiście ukraińscy seniorzy także zostaną 

zaproszeni do Marszu Kapeluszy. 

Odnośnie wytyczenia kierunków pracy Rady na najbliższy rok to Pan Lesicki 

zaproponował nadesłanie ich mailem. 

Sekretarz Rady w tej sprawie zauważył, że jego zdaniem nie da się planować 

niczego dalej niż na pół roku w takiej sytuacji za naszą wschodnią granicą. 

Także z planowaniem byłby ostrożny Pan Ferenc. Lepiej to robić na bieżąco – 

stwierdził. 

Pani Gorgoń chce utrzymać poradnictwo, którym cały czas się zajmuje i chce 

jeszcze bardziej się zaangażować w tym trudnym okresie. 

 

Ad. pkt 6. 

Sprawy różne: 

1) Pan Adam A. Zych zwrócił uwagę na to, że w ramach IV Dni Gerontologii 

konieczne wydaje się poruszenie tematu: Samotność starości w dobie 

pandemii.  

Ponadto podzielił się refleksją dotyczącą kondycji UTW w dobie 

komunikowania się zdalnego. Na uczelniach nie ma funduszy. Zaproponował 

spotkanie z kierownikami UTW żeby wesprzeć ich w staraniach o środki 

rządowe na prowadzenie ich działalności na rzecz seniorów. 
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