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WCS.4102/5/2022 

 

 

Protokół   

   

z XV posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji 

dnia 27.05.2022 r.   

we Wrocławiu   

   

Porządek posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów 

 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów z dnia  

29.04.2022 r. 

2. Przyjęcie programu bieżącego posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. 

3. „Nie daj się oszukać. Triki psychologiczne stosowane na pokazach”- 

Prelekcja pani Małgorzaty Miś  prezeski Stowarzyszenia Ochrony 

Konsumentów AQUILA. 

4. Relacja z Forum Rad Senioralnych w Subregionie Wrocławskim (Żmigród  

20 maja br.) 

-referują : Grażyna Lange, Jacek Popecki, Jerzy Lesicki 

-oczekiwania Rad Seniorów wobec lokalnego samorządu i Dolnośląskiej 

Społecznej Rady Senioralnej ; 

-czy warto mieć Radę Seniorów? Proces tworzenia RS; 

-udział Rad Seniorów w budowaniu lokalnej i regionalnej polityki 

senioralnej.  

5. Sprawy różne. 
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Zebranie otworzył Przewodniczący WRS J. Lesicki. Sekretarz WRS przekazał że 

jest kworum umożliwiające prowadzenie posiedzenia Wrocławskiej Rady 

Seniorów. Obecnych było 10 członków z 14 osobowego składu ( lista obecności 

zał.1 do niniejszego protokołu).  

Ad. 1 

 Przyjęcie protokołu posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów z dnia 29.04.2022.  

Przewodniczący stwierdził że nie dotarły do Niego uwagi do protokołu 

posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów z dnia 29.04.2022 r. 

Następnie po zapytaniu o ewentualne uwagi których nie było Przewodniczący 

zarządził głosowanie zatwierdzające omawiany protokół . Za opowiedzieli się 

wszyscy obecni na zebraniu.  

Ad.2  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. Wszyscy obecni 

członkowie Rady byli za przyjęciem porządku obrad. 

Ad.3 

„Nie daj się oszukać. Triki psychologiczne stosowane na pokazach”- Prelekcja 

pani Małgorzaty Miś  prezeski Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów AQUILA. 

Prezentacja stanowi zał.2 do niniejszego protokołu. 

Ad.4 

4. Relacja z Forum Rad Senioralnych w Subregionie Wrocławskim (Żmigród  

20 maja br.). Referował J. Lesicki. . Prezentacja stanowi zał.3 do niniejszego 

protokołu. Pani Grażyna Lange- opisała warsztaty grupy rozmawiającej o roli Rad 

Seniorów w budowaniu lokalnej polityki senioralnej.  

Następnie głos zabrała Pani Michalina Witczak dzieląc się refleksjami na temat  

działania Dolnośląskiej Społecznej Rady Seniorów. W krótkiej wypowiedzi 

zaznaczyła min. że do Rad Seniorów wszystkich szczebli powinny być wybierane 

osoby które potrafią współpracować. O głos poprosił  P. Robert    Pawliszko. 

Wyraził przekonanie że warto się spotykać (Rady)w celu wymiany dobrych 

praktyk ale też pomysłów na rozwiązywanie pojawiających się trudności. 
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Pani Jolanta Adamek postulowała „sieciowanie Rad Seniorów” na Dolnym Śląsku. 

Pozwoliło by to na dobry przepływ informacji o podejmowanych inicjatywach 

czy też realizowanych projektach, programach.  

Ad.5 

Sprawy różne. 

Pani Elżbieta Gorgoń Sprawy przedstawiła temat opieki wytchnieniowej oraz 

problemów związanych z świadomością ludzi potrzebujących na ten temat. Dalej 

postulowała żeby taką informację można było przygotować i upowszechnić.           

Z kolei głos zabrał Robert Pawliszko i zadeklarował że taką informację przygotuje 

i umieści na stronie Centrum Seniora. Pani Michalina Widczak zdała krótką 

relację z Konferencji „Oblicza przemocy”. Podziękowała Panu prof. Adamowi A. 

Zychowi za wykład który wskazał na różne oblicza przemocy. Pani Witczak 

podzieliła się refleksjami z debaty nad przemocą wobec osób starszych, oraz 

zaproponowała żeby jedno z posiedzeń Rady Seniorów było poświęcone tematyce 

przemocy wobec osób starszych. Z kolei Adam Zych zaproponował żeby jedno     

z posiedzeń Rady poświęcić formule powoływania i działania Rad Seniorów 

różnych szczebli.  

Głos zabrała Pani Grażyna Lange przypominając że na ostatnim posiedzeniu WRS 

odbyła się debata nad możliwym udzielaniem patronatu Wrocławskiej Rady 

Seniorów na rzecz inicjatyw pro senioralnych. Pani Grażyna Lange przygotowała 

wniosek formalny o udzielenie patronatu przez Wrocławską Radę Seniorów. Pan 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie wniosku i umieszczeniu 

na stronie Centrum Seniora w zakładce Rada Seniorów. 9 głosów było za 1 głos 

wstrzymujący.  

Adam. A. Zych zaprosił członków Wrocławskiej Rady Seniorów na obronę pracy 

doktorskiej Pani mgr. Emilii Lewickiej – Kalki. Temat dysertacji „ Osoby Starsze 

jako współtwórcy polityki senioralnej. Pedagogiczna analiza funkcjonowania rad 

seniorów w Polsce.”  

Pan Zych zaproponował żeby zastanowić się nad inicjatywą nadawania 

certyfikatów miejscom pozbawionym barier dla osób starszych.  
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Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 24 czerwca br. (piątek), godz. 

12.00 siedziba Wrocławskiego Centrum Seniora pl. Dominikański 6.  

Na tym posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów Zakończono. 

                                                                                                   

 

Protokół podpisano: 

 

 

Przewodniczący WRS………………………………………. 

 

 

Protokołował Robert Pawliszko 

 

 

 

 

 

 

  


