
Protokół z obrad   
XV posiedzenia Forum Seniorów Samorządu 

Województwa Opolskiego I kadencji 
w dniu 14 października 2020 r. godz. 10.00 

Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach 
ul. Wrocławska 174 w Opolu 

 

 

 

planowany czas posiedzenia: 10.00 - 14.00 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia 

Przewodnicząca przywitała zebranych. Posiedzenie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, 
dezynfekcji rąk, maseczki oraz z zachowaniem odstępu. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Prządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

3. Prezentacja projektu realizowanego przez Towarzystwo Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku opolskim  realizuje projekt pt”Opolski senior”. 
O tym projekcie i jego efektach opowiedziały Panie: Zuzanna Donath-Kasiura i Magdalena 
Rosińska. Projekt realizowany jest na terenie całego województwa. W ramach projektu zostało 
przeszkolonych 41 animatorów i powstało 20 klubów seniora. Towarzystwo skupia się zarówno 
na aktywizacji seniorów jak i na niesieniu im pomocy. Działa także infolinia, gdzie można 
uzyskać pomoc psychologa. Towarzystwo zachęca wszystkich do współpracy i aktywności. 
Dziękujemy na przyjęcie zaproszenia na nasze posiedzenie. 

4. Omówienie udziału przedstawicieli Forum Seniorów w VI Sesji Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów w dniu 1 października 2020 r. w Senacie RP 

W dniu 1.X.2020 roku w siedzibie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  odbyła się VI Sesja Plenarna 
Obywatelskiego Parlamenty Seniorów pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP prof. 
Tomasza Grodzkiego. W sesji udział wzięły: Milena Englot-Brzozowska i Leokadia Kubalańca. 
Obrady odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego w dwóch salach. Zebranych powitał 
Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. W czasie obrad gałos zabierali: Krystyna Lewkiewicz, 
Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz Michał Szczerba i Rafał Trzaskowski, 
Mówcy skupili się na warunkach życia seniorów oraz propozycjach zmian, które niestety są 
trudne do przeprowadzenia ze względu na opory stawiane przez rządzących. Sesja zakończyła 
się przyjęciem Deklaracji Programowej VI Sesji Parlamentarnej Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów „ Seniorzy i Przyszłość Polski”. Sytuacja osób starszych w Polsce z uwzględnieniem 
aspektów medycznych, społecznych i ekonomicznych. 

5. Omówienie proponowanej akcji Forum Seniorów na  Facebook’u  „Senior w praktyce” 

Ponawiamy prośbę o nadsyłanie zdjęć o tym co robicie, jak spędzanie wolny czas. Nie chcemy tracić 
kontaktu i ważne jest także ,aby nasza strona na facebook’u „żyła”, tzn oferowała ciekawe  
propozycje dla inych na czas „izolacji”. 

6. Omówienie udziału członków Forum w zwiedzaniu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki 

Przypominamy o zgłaszaniu się do zwiedzania Narodowego Muzeum Polskiej Piosenki w 
Opolu. Milena czeka na zgłoszenia. Wymagana jest dokładna ilość osób i data. Pierwszeństwo 
mają członkowie Forum. Jeżeli zostaną wolne miejsca oczywiście dam znać i będzie można 
zabrać seniorów spoza Forum. 



7. Omówienie nawiązania współpracy z Lubuską Społeczną Radą Seniorów 

Niestety, ze względu na pogarszające się warunki epidemiczne, spotkanie z Lubuską Radą Seniorów 
zostało odwołane. 

8. Omówienie konkursu 

Na ogłoszony wiosną konkurs literacki pt. „Mój XX wiek” napłynęło wiele prac, ale kapituła nie może 
się zebrać ze względu na zakaz spotkań. Do autorów prac zostanie wysłana informacja, że 
ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi po zniesieniu zakazu spotkań. 

9. Sprawy różne 

Zebrani członkowie forum przedstawili swoje działania a właściwie brak działań w okresie pandemii. 
Kontakty zostały ograniczone do rozmów telefonicznych i komunikatorów. Nastroje wśród 
seniorów są raczej dobre, chociaż wszyscy boją się choroby i zachowują się zgodnie z 
zaleceniami. 

Na stronie Forum zaczęliśmy prezentować poszczególnych członków . Prosimy o nadsyłanie 
materiałów i zdjęć o sobie i swojej działalności. 

10. Zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej 

Zwiedzanie Muzeum przeprowadziliśmy indywidualnie. 

11. Obiad (Restauracja TRIO, ul. Wrocławska 120, Opole) 

12. Zakończenie posiedzenia. 

Posiedzenie zakończyła Przewodnicząca. Podziękowała wszystkim  za przybycie. Wszystko na to 
wskazuje, że jest to ostatnie posiedzenie naszego FSSWO w tym roku. Nie będzie spotkań 
opłatkowych i noworocznych. Nastał smutny czas, ale nie traćmy pogody ducha. Nie możemy 
się załamywać. Utrzymujmy ze sobą kontakt, przynajmniej telefoniczny. Przewodnicząca 
przekazała wszystkim najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne: dużo, dużo zdrowia i 
pozytywnego myślenia. Dosiego Roku 2021. Do zobaczenia! 

 

 

 


