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WRS.410/4101/4/2020  

 

 

 

Protokół   

   

z posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji 

dnia 24.08.2020 r.   

we Wrocławiu   

 

 

Posiedzenie Kapituły Konkursu o Tytuł „Przyjaciela Seniorów” – V edycja 

 

 

Spotkanie było poświęcone wyłącznie posiedzeniu jury Konkursu. Poprowadził 

je Przewodniczący Jerzy Lesicki. Poinformował, że zwołanie w sierpniu 

posiedzenia wynika z konieczności wyłonienia pięciu podmiotów (osób, instytucji, 

firm lub organizacji) w V edycji Konkursu o Tytuł PRZYJACIELA 

SENIORÓW 2020. Coroczny Konkurs odbywa się w ramach Dni Seniora.  

Pan Lesicki ustalił, że jest obecnych 9 członków WRS, zatem można rozpocząć 

obrady, ponieważ jest kworum. 

Następnie Pan Robert Pawliszko przedstawił informacje dotyczące Konkursu,        

a wynikające z Regulaminu. Odczytał z dokumentu paragraf o intencjach 

pomysłodawców przedsięwzięcia. 

Celem programu pn. „Przyjaciel Seniorów” jest wyłanianie podmiotów, które: 

- realizują projekty zmierzające do poprawy sytuacji i jakości życia Seniorów, 

- promują  inicjatywy związane z działaniami dla oraz na rzecz Seniorów, 

- propagują w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania obrazu Seniorów,  

- podejmują współpracę z innymi podmiotami na rzecz działań pro senioralnych. 
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Dodał, że chodzi o docenienie osób, które niezawodowo zajmują się wspieraniem 

środowisk senioralnych, pomagają w rozwiązywaniu problemów wrocławian                        

w podeszłym wieku. Podkreślił, że do tej pory zawsze nagradzane były osoby        

„z wielkim sercem” i takie, które nie zabiegały o rozgłos. Wręcz bywało tak, że 

chciały pozostawać anonimowe w swojej działalności na rzecz seniorów. Liczyli 

w swojej pracy jedynie na satysfakcję.  

Kapituła, czyli członkowie WRS, spośród poniżej zestawionych 6 kandydatur, 

wybierali pięć. Jak w czterech poprzednich edycjach wręczonych zostanie pięć 

statuetek wraz z certyfikatami podczas uroczystej Inauguracji Dni Seniora 2020, 

która odbędzie się 7 września br. 

Pan Lesicki przeczytał uzasadnienia do wszystkich 6 zgłoszeń.  
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Lp. Imię i nazwisko 

 

Uzasadnienie kandydatury 

 

Wnioskodawca 

1 Jerzy Skoczylas 

 

Autor tekstów m.in. kabaretowych, aktor            

i satyryk, jeden z założycieli wrocławskiego 

Kabaretu ELITA. Był Radnym RM od 1998 r. 

przez 5 kadencji. Prowadził i prowadzi 

działalność charytatywną na rzecz osób 

starszych, chorych i niepełnosprawnych. Jest 

pomysłodawcą i gospodarzem koncertów 

adresowanych do Seniorów. Od 2019 r. 

spotyka się z ludźmi starszymi na „Zajęciach 

artystycznych dla Seniorów” we 

Wrocławskim Centrum Seniora. Pisze                  

i nagrywa kolejne audycje Studia 202 w III 

Programie Polskiego Radia. Wielokrotnie 

wyróżniany prestiżowymi nagrodami we 

Wrocławiu m.in.: Zasłużony dla Miasta                        

i Województwa Wrocławskiego, Złota 

Odznaka Towarzystwa Miłośników 

Wrocławia, srebrny medal Wrocław                      

z wdzięcznością i nagrodami ogólnopolskimi 

m.in.: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal 

Zasłużony dla Kultury Gloria Artis. 

 

Stowarzyszenie 

Dolnośląskie 

Towarzystwo 

Muzyczne 

2 
prof. Andrzej 

Kiejna 

 

Naukowiec, pracownik dydaktyczny, wiele lat 

był kierownikiem Katedry Psychiatrii               

we wrocławskim Uniwersytecie Medycznym, 

a od 2016 r. jest profesorem w Dolnośląskiej 

Szkole Wyższej, gdzie realizuje wiele 

inicjatyw na rzecz seniorów.  

Jest założycielem Polskiego Towarzystwa 

Psychogerontologicznego (PTPG)                         

i inicjatorem powołania czasopisma 

„Psychogeriatria Polska”. Miał i ma wpływ      

na prężny rozwój działalności UTW w DSW. 

Dolnośląska 

Szkoła Wyższa       

z siedzibą              

we Wrocławiu 
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Na polu międzynarodowym udziela się               

w Alzheimer Europe. Od 1991 r. prowadzi 

Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

gdzie realizuje miejskie projekty adresowane                 

do seniorów. Prowadzi wykłady dla różnych 

środowisk senioralnych we Wrocławiu. 

 

3 
dr Maria 

Zawartko 

 

Muzyk, wiele lat pracowała w Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego                    

we Wrocławiu jako pracownik dydaktyczny. 

Jednocześnie pełniła wiele ról społecznych 

m.in. była Radną RM Wrocławia, członkinią 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Popowice”, przewodniczącą Wrocławskiej 

Rady Seniorów. Służyła wrocławianom,            

w szczególności tym gorzej radzącym sobie      

z trudami życia, mającymi często poczucie 

społecznego wykluczenia. W tej grupie 

zawsze znajdowali się seniorzy, których            

w ostatnich latach zauważała jeszcze bardziej, 

promując ich działania i ułatwiając im dostęp 

do kultury wysokiej. Była pomysłodawczynią 

i gospodynią wielu koncertów adresowanych              

do Seniorów. Ostatnio, cyklu koncertów 

„Sobota ze swingiem”, dedykowanych 

specjalnie seniorom. Odbywają się one              

w Przestrzeni Trzeciego Wieku                         

przy pl. Solidarności 1/3/5 i cieszą dużym 

zainteresowaniem najstarszych mieszkańców 

naszego miasta. Jej wysoka kultura osobista       

i kompetencje dyplomatyczne pomagały           

w integrowaniu różnorodnych środowisk 

senioralnych. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów                

i Inwalidów 

Zarząd Rejonowy 

Wrocław - 

Fabryczna 

4 
ks. Tomasz 

Filinowicz 

 

Założyciel Fundacji FONIS w 2015 r. 

Organizacja rozwiązuje problemy wrocławian 

ze środowisk osób niesłyszących                             

i słabosłyszących oraz niewidomych                     

i słabowidzących. Działania księdza na rzecz 

seniorów z ograniczeniami są już 

Fundacja FONIS 
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wcześniejsze, a związane z pracą                           

w Duszpasterstwie Głuchoniemych                        

i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej.                   

Jest ambasadorem seniorów niesłyszących             

i niewidzących wśród mieszkańców 

Wrocławia. Cieszy się wielkim zaufaniem 

seniorów, którzy powierzają mu swoje troski     

i radości. Bardzo dobrze zna środowisko 

lokalne i potrafi skutecznie odpowiadać           

na jego potrzeby. Na co dzień pomaga                 

w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, 

zdrowotnych, materialno-bytowych, służąc 

także jako tłumacz języka migowego. Ułatwia 

dostęp do dóbr kultury i przystępność miejsc 

dla osób z tych środowisk, które same nie 

upomniałyby się o równe uczestniczenie           

w życiu społecznym Wrocławia. 

 

5 
Grzegorz 

Tymoszyk 

 

Od 2007 r. prezes Fundacji „Umbrella”                

i koordynator Wrocławskiego Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych 

Sektor 3. To tu znajdują wsparcie oraz warunki 

do edukacji i rozwoju osobistego seniorzy 

m.in. z Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów, z Klubu Seniorów 

Lotnictwa, Fundacji Aktywny Senior, 

Stowarzyszenia Popowiczanie, 

Stowarzyszenia „Pomysł na życie”, 

Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN, 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i innych 

organizacji pro senioralnych. 

Jest podporucznikiem rezerwy, do niedawna 

żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych      

w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej                   

w Świętoszowie. To szczególnie aktywny 

człowiek, który m.in. opiekuje się 

kombatantami. Organizował aktywny 

wypoczynek m.in. dla grup seniorów 

sybiraków czy kombatantów Powstania 

Warszawskiego.  

Stowarzyszenie 

Kombatantów 

Misji 

Pokojowych ONZ 

koło nr 5 
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W głosowaniu jawnym zostało wyłonionych 5 laureatów V edycji Konkursu: 

1) Jerzy Skoczylas 

2) dr Maria Zawartko 

3) prof. Krystyna Ziętak 

4) Grzegorz Tymoszyk 

5) ks. Tomasz Filinowicz 

Szacowne grono Kapituły Konkursu swoje decyzje o wyborze uzasadniali 

kryteriami wynikającymi nie tylko z Regulaminu, ale także wskazywali                           

na wyjątkowe zaangażowanie osobiste osób i Ich społeczne kompetencje. 

 

6  

prof. Krystyna 

Ziętak 

 

 

Emerytowana pracowniczka akademicka 

Politechniki Wrocławskiej, matematyk                 

i jednocześnie człowiek Renesansu. Autorka 

niezliczonej ilości inicjatyw pro senioralnych, 

także we współpracy ze Stowarzyszeniem 

„Żółty Parasol”. Jest Blogerką, która od wielu 

lat zachęca wrocławian do czynnego 

uczestniczenia w życiu Wrocławia. Podczas 

pandemii korona wirusa prowadziła swój 

BLOG ze szczególnym zaangażowaniem. 

Współpracowała w mediach 

społecznościowych z 2 BLOG-ami: BLOG-

iem Stowarzyszenia Popowiczanie i BLOG-

iem 60+ Wirtualna Kultura. Publikowała 

swoje teksty na tematy bliskie seniorom m.in.             

w Gazecie Senior. Jest obecna i aktywna 

wszędzie tam, gdzie głos seniorów nie jest 

słyszalny. Przywołuje swoje pokolenie             

do wzięcia spraw w swoje ręce i nakłania je    

do pracy na rzecz wspólnoty wrocławian, co 

jest postawą odważną i zawsze powszechnie 

docenianą. Jest już bardzo mocno 

rozpoznawalną Seniorką, szczególnie wśród 

ludzi starszych posiadających kompetencje 

cyfrowe. 

 

Stowarzyszenie 

„Żółty Parasol”  
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Jak we wcześniejszych edycjach kandydatury pochodziły od samych seniorów, 

adresatów działań, oraz organizacji, prowadzących działalność na rzecz 

najstarszych wrocławian. To oni, seniorzy wiedzą najlepiej, gdzie we Wrocławiu 

są miejsca, a tam ludzie oddani Im całym sercem – stwierdził Sekretarz 

jednocześnie dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora. Nagradzano starania 

wykraczające „poza zakres obowiązków” wyróżnionych osób i organizacji. 

Niekoniecznie tylko seniorzy jedynie potrafią zrozumieć potrzeby seniorów. 

Coraz częściej, jak się okazało i okazuje, znajdują się ludzie, całkiem młodzi, całe 

organizacje, które dostrzegają osoby starsze z ich pragnieniami pomocy. 

Zgłoszenia mogły składać: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, rady 

osiedli, związki emerytów i rencistów, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, 

fundacje) i inne instytucje społeczne i kulturalne. Warunkiem przystąpienia           

do programu i starania się o Tytuł „Przyjaciela Seniorów” było zgłoszenie 

kandydatury poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie 

internetowej www.seniorzy.wroclaw.pl w zakładce „Dni Seniora” lub                        

w Przestrzeni Trzeciego Wieku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik 

do Regulaminu Konkursu o Tytuł „Przyjaciel Seniorów”) należało przesyłać          

do 21 sierpnia br. na adres mailowy jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl lub 

dostarczyć osobiście do Przestrzeni Trzeciego Wieku, pl. Solidarności 1/3/5,       

pok. 403 do koordynatorki programu - Jolanty Podsiadło (nr tel. 739 193 854).  

Załącznikiem do protokołu jest Regulamin Konkursu o Tytuł „Przyjaciela 

Seniorów”, znajdujący się na stronie internetowej: 

http://seniorzy.wroclaw.pl/node/704 

W końcowej części posiedzenia Sekretarz Rady zaproponował, że przygotuje 

podziękowanie za kandydowanie Panu prof. Andrzejowi Kiejnie.  

Ponadto poinformował, że członkowie Rady są zaproszeni na Inaugurację Dni 

Seniora 2020 do Narodowego Forum Muzyki. Uroczyste wręczenie statuetek 

odbędzie się podczas tej uroczystości, 7 września o godz. 11.00.  

Wydelegowane zostały 3 osoby z WRS do Restauracji „U Mami”, gdzie będzie 

miał miejsce poczęstunek dla tegorocznych zwycięzców Konkursu.: Są to Pan 

Przewodniczący Jerzy Lesicki, Pani Danuta Czarnecka i Grażyna Lange. 

mailto:jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl
http://seniorzy.wroclaw.pl/node/704
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Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 15 października 2020 r. (trzeci 

czwartek miesiąca), godz. 12.00 – 13.30. 

 

 

Na tym obrady zakończono.  

Protokół podpisano: 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

 

Protokołowała Jolanta Podsiadło 

 

   

 

  


