
Protokół nr 1/2021 z
XVI posiedzenia Forum Seniorów Samorządu 

Województwa Opolskiego I kadencji które odbyło się
w dniu 16 czerwca 2021 r. godz. 10.00

1. Rozpoczęcie posiedzenia.

Spotkanie odbyło się w Regionalny Zespół Wsparcia Edukacji 

ul. Duboisa 36, 45 - 315 Opolu

2. Przyjęcie porządku obrad.

   Punkt porządku obrad został rozszerzony o spotkanie z Z-cą Dyrektorki Biura Dialogu

    i Partnerstwa Obywatelskiego Panią Aleksandrą Zwarycz.

 Porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie.

3. Spotkanie  z  Panem  Grzegorzem  Wójkowskim -  przedstawicielem  Fundacji  Batorego  i
przybliżenie założeń projektu „Masz głos”.

Zaproszony  gość  zapoznał  szczegółowo  zebranych  z  projektem  „Masz  Głos”.  W  ramach
projektu, pracownicy fundacji wspierają oddolne inicjatywy w zakresie:

- aktywizacji demokracji,

-  opracowania projektu,

-  pozyskania środków z projektów organizowanych przez władze miast kub samorządy, 

- rozmowy z lokalnymi władzami w celu przekonania ich do prezentowanego projektu,

- szkoleń w zakresie realizacji projektów,

- inspiracji poprzez podawanie aktywności innych organizacji w kraju.

Fundacja nie finansuje projektów.

Zapisy do projektu „Masz Głos” prowadzone są raz w roku w I kw.

Dane kontaktowe Pana Grzegorza zostaną wszystkim przesłane drogą elektroniczną.

4. Podsumowanie II Senioralnego Konkursu Literackiego 

W  dniu  31.05.2021  w  zamku  w  Mosznej  odbyła  się  uroczystość  wręczenia  nagród
uczestnikom II konkursu literackiego „XX wiek w moich wspomnieniach”.

Specjalne  wyróżnienie  Pan  Mieczysław  Budzianowski   za  pracę  pt.  „XX  wiek  w  moich
wspomnieniach”

III  miejsce ex aequo przypadło dla:  Pani  Teresy Zielińskiej  za pracę pt.” XX wiek w moich
wspomnieniach” i  Pana Eugeniusza Białek  za pracę pt.  „Wygrałem czy przegrałem swoje
życie”.

II miejsce zajęła praca Pani Lilianny Wencel pt.” Jak szybko mija czas i zmienia się świat wokół
nas”



I  miejsce   ex  aequo  zajęły  prace:  Pani  Zofii  Futkowskiej  i  Elżbiety  Zborowskiej.  Prace
zatytułowane tak jak konkurs „XX wiek w moich wspomnieniach”/

Kapituła konkursu uznała, że każda praca zasługuje na wyróżnienie. Wyróżnienie otrzymali (w
porządku alfabetycznym):

Katarzyna Białek, Elfryda Długosz, Krzysztof Konarski, Aniela Lempart, An iela Michna, Janina
Rudawska, Maria Stańska, Alina Szczerska, Adam Wiśniewski, Ryszard Wojnowicz.

Kapituła  podziękowała  Pani  Milenie  Englot-Brzozowskiej  za  zaangażowanie  w
rozpropagowaniu konkursu wśród organizacji senioralnych województwa, organizację pracy
kapituły, a także za zorganizowanie dzisiejszego spotkania.

5. Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 1 czerwca 2021
roku.

Ze  względu  na  pandemię  działalność  zespołu  została  w  tym  okresie  zawieszona.  Na
posiedzeniu podjęto decyzje o ogłoszeniu III Konkursu literackiego zatytułowanego : Dzień,
którego nie zapomnę”. Za rozpowszechnienie konkursu odpowiedzialna jest Milena Englot-
Brzozowska. Na prace uczestników czekamy do 31.08.2021r.

6. Omówienie wystąpienia z inicjatywą do Przewodniczącego Zespołu ds. Partycypacji  Osób
Starszych  przy  Krajowej  Radzie  Działalności  Pożytku  Publicznego  ws.  zorganizowania
Konwentu Wojewódzkich Rad  Seniorów.

Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego wystąpiło z inicjatywą do Krajowej
Radzie Działalności Pożytku Publicznego ws. zorganizowania Konwentu Wojewódzkich Rad
Seniorów, niestety po  zmianie przewodniczącej rada nie odpowiada na naszą propozycję.

7. Przedstawienie  propozycji  wystąpienia  do  Marszałka  Województwa  ws.  przedłużenia
kadencji Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

W  wyniku dyskusji podjęto uchwałę, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

8. Sprawy różne

We  wrześniu  planowany  jest  wyjazd  przedstawicieli  Forum  do  Zielonej  Góry  celem
nawiązania współpracy z Lubuską Społeczną Radą Seniorów.

• 18 czerwca 2021 roku (jutro) Forum Seniorów zaproszone zostało do odwiedzenia placówki 
kulturalnej – Galerii Sztuki Współczesnej (podczas posiedzenia zbierane były potwierdzenia 
udziału.

• 22 czerwca 2021 roku w Filharmonii Opolskiej odbywa się IV Opolska Gala Aktywności 
Społecznej na którą serdecznie zapraszamy (podczas posiedzenia zbierane były 
potwierdzenia udziału).

• 26 czerwca 2021 roku odbywa się impreza promująca zdrowie pn. Jarmark Niezwykłości – 
Marsz po Zdrowie. Wydarzenie ma miejsce na opolskiej Wyspie Bolko w godzinach 10 – 17. 
ZAPRASZAMY

• Zwróciła się do mnie fundacja organizująca 3 lub 4 lipca spływ kajakowy seniorzy + 
młodzież. Dostępnych jest kilka miejsc. Każdy senior będzie miał swojego młodego 
opiekuna „gondoliera”. Chętnych proszę o kontakt ze mną.

• Jesienią realizowany będzie kolejny raz projekt z Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespołu 
Ludowe. 

14. Zakończenie posiedzenia.



Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i aktywny udział. Następne posiedzenie
planujemy w miesiącu wrześniu.


