
   

 

Projekt „Profesjonalne i zaangażowane Rady 
Seniorów” realizowany jest z dotacji programu 

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i 

Norwegię w ramach Funduszy EOG.  
 

SREBRNA KONFERENCJA 

Spotkanie Rad Seniorów 
 

Termin: 31 maja – 1 czerwca 2022 r.  

Miejsce konferencji: Goleniów, JF DUET Hotel, ul. Maszewska 19 

Udział bezpłatny. 

 

  IDEA KONFERENCJI 

W naszym regionie powstało ich 30, w całej Polsce już ponad 400. Rady seniorów, bo o nich 

mowa, działają w lokalnych strukturach samorządowych i są głosem starszych mieszkańców. 

Dbają o ich sprawy, są rzecznikiem ich praw, wspierają lokalny samorząd swym głosem 

doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym.  

SREBNA KONFERENCJA to wyjątkowa okazja na spotkanie rad seniorów i środowiska 

samorządowego oraz twórczej dyskusji na temat polityki senioralnej, będącej jednym z 

kluczowych wyzwań dla Polski w kontekście starzejącego się społeczeństwa a także roli rad 

seniorów i samorządów lokalnych w jej realizacji.  

 

  PROGRAM KONFERENCJI - DZIEŃ I (31 maja 2022 r.) 

     „OD DIAGNOZY PO MĄDRE ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SENIORALNĄ”  

Godzina Temat Prelegent 

13:00 Otwarcie konferencji, powitanie 

uczestników, przedstawienie idei 

spotkania. 

Dariusz Baranik 

13:10-13:40 Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli 

co wynika z najnowszych badań 

Głównego Urzędu Statystycznego 

Dr Magdalena Mojsiewicz, 

konsultant w Zachodniopomorskim 

Ośrodku Badań Regionalnych, 

Urzędu Statystycznego w Szczecinie 

13:45-14:15 Lokalne polityki senioralne, czyli jak 

systemowo podejść do rozwiązywania 

problemów osób starszych. Dobre 

Dr Sławomir Doburzyński, ekspert 

ds. planowania strategicznego, 

Instytut Studiów Regionalnych w 
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praktyki na przykładzie Dębna, Sławna i 

Wałcza. 

Szczecinie 

14:20-14:50 Program polityki zdrowotnej 

„Rehabilitacja dla Seniorów Miasta 

Kołobrzeg na lata 2019-2023”, jako 

konkretna odpowiedź samorządu 

lokalnego na wyzwania związane ze 

starzeniem się społeczeństwa. 

Ilona Grędas-Wójtowicz – Zastępca 

Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. 

Społecznych. Jako zastępczyni 

zajmuje się obszarem edukacji, 

zdrowia, spraw społecznych, w tym 

programami polityki zdrowotnej 

realizowanymi przez miasto oraz 

współpracą z Radą Seniorów Miasta 

Kołobrzeg. 

14:50-15:20 Przerwa kawowa. Rozmowy kuluarowe  

15:20-15:50 Znaczenie rad seniorów i 

Ogólnopolskiego Porozumienia o 

Współpracy Rad Seniorów / 

Ogólnopolskiego Porozumienia Rad 

Seniorów (OPoWRS/OPRS) w 

budowaniu polityki senioralnej  w 

Polsce 

Barbara Szafraniec - Prezes 

Ogólnopolskiego Porozumienia o 

Współpracy Rad Seniorów / 

Ogólnopolskiego Porozumienia Rad 

Seniorów (OPoWRS/OPRS) 

15:55-16:40 PANEL DYSKUSYJNY 

Próba bilansu – Więcej się nam udaje, 

czy zostajemy w tyle za potrzebami i 

rozwiązaniami widzianymi gdzie indziej? 

Jaki jest ogólny bilans działań 

dotyczących systemowego wsparcia 

seniorów w Polsce (na podstawie 

wcześniejszych wystąpień i ogólniejszej 

wiedzy).   

O mądre zarządzanie – Z jednej strony 

świat pędzi coraz szybciej, z drugiej 

mamy przekonanie, że seniorom jego 

tempo może coraz mniej odpowiadać, a 

przy tym nie można i nie należy ich 

traktować instrumentalnie. Jak zatem 

powinno być przygotowane i wdrażane 

to mądre zarządzanie „dla” i z udziałem 

seniorów, by było efektywne i 

sprawiedliwe?  

Podmiotowość w polityce senioralnej – 

Prowadzący: dr Sławomir 

Doburzyński 

Paneliści: 

- Bożena Sałacińska – członkini 

Bydgoskiej Rady Seniorów, 

przewodnicząca kujawsko-

pomorskiej delegatury 

Obywatelskiego Parlamentu 

Seniorów, przewodnicząca rady 

słuchaczy Kazimierzowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Bydgoszczy 

- Barbara Szafraniec - Prezes 

Ogólnopolskiego Porozumienia o 

Współpracy Rad Seniorów / 

Ogólnopolskiego Porozumienia Rad 

Seniorów (OPoWRS/OPRS) 

- Prof. dr hab. Adam A. Zych - 

Dolnośląska Szkoła Wyższa we 
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Aktywności w obszarze życia seniorów 

jest wiele, oni sami poprzez rady 

seniorów zyskują pewna moc sprawczą. 

Nieuchronne jest jednak pojawianie się 

konfliktów interesów, a nawet 

interpretacji i wizji lokalnej 

rzeczywistości, zarówno z powodu 

niedoboru środków, jak i odmiennych 

celów poszczególnych środowisk. Kto 

zatem może i powinien reprezentować 

seniorów – czy powinna to być ścieżka 

działalności politycznej (wyłanianie 

reprezentacji), społecznej (oddolna 

inicjatywa i miękka presja) czy 

administracyjnej (funkcjonowania w 

ramach lokalnej administracji). 

Wrocławiu 

16:45 Podsumowanie i zakończenie 

pierwszego dnia Srebrnej Konferencji 

Dariusz Baranik 

17:00 Obiadokolacja  

19:00-00:00 Srebrny dancing, czyli wieczorek 

taneczny dla młodych duchem       

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

• Wieczorem, podczas srebrnego dancingu, czynna będzie hotelowa restauracja z 

barem. 

• Na śniadanie drugiego dnia konferencji zapraszamy w godzinach 7:30 – 9:30  

• Z uwagi na koniec doby hotelowej prosimy o wymeldowanie się z pokojów z rana 

(do godz. 10:00), przed rozpoczęciem części merytorycznej drugiego dnia 

konferencji. 
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  PROGRAM KONFERENCJI - DZIEŃ II (1 czerwca 2022 r.) 

„OD SŁÓW DO CZYNÓW, CZYLI: INSPIRACJE DO DZIAŁANIA, DOBRE PRAKTYKI, 

OFERTY WSPÓŁPRACY” 

Godzina Temat Prelegent 

10:00  Otwarcie drugiego dnia konferencji, 

powitanie uczestników. 

Dariusz Baranik 

10:05-10:35 Niechciany temat: Co zrobimy z naszą 

starością? 

Prof. dr hab. Adam A. Zych - 

Dolnośląska Szkoła Wyższa we 

Wrocławiu 

10:40-11:10 Innowacje w usługach  społecznych na 

przykładzie projektu "Dobre Wsparcie"  

Województwa Zachodniopomorskiego, 

Fundacji Nauka dla Środowiska, Caritas 

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 

oraz Diecezji Kołobrzesko-Kamieńskiej - 

oferta współpracy dla rad seniorów i 

lokalnych samorządów. 

Piotr Jaśkiewicz - prezes fundacji 

Nauka dla Środowiska z Koszalina 

11:15-11:45 Kultura dla seniorów – jak w środowisku 

lokalnym czynić ofertę dostępną, 

wartościową i atrakcyjną? 

Janusz Janiszewski – reżyser Teatru 

Janusza, opiekun artystyczny Salonu 

Artystycznego Seniorów SAS, Dom 

Kultury „13 Muz” w Szczecinie 

11:50-12:20 Przerwa kawowa. Rozmowy kuluarowe  

12:20-12:50 Rady seniorów – ustawa i praktyka. 

Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa 

seniorów 

Andrzej Wasilewski - redaktor - 

publicysta w czasopiśmie "Gazeta 

Senior" oraz portalu gazetasenior.pl 

specjalizujący się w problematyce 

aktywności społecznej seniorów 

12:55-13:25 Polityka zdrowotna na przykładzie 

chorób neurologicznych seniorów i 

rehabilitacja w wieku senioralnym 

Dr n. med. Marta Bott-Olejnik - 

specjalista neurolog, Centrum Opieki 

i Rehabilitacji „Leśna Polana” w 

Gryficach 

13:30-14:15 PANEL DYSKUSYJNY 

Czy rady seniorów powinny zajmować 

się tylko seniorami? – Problemy i 

potrzeby seniorów są zbieżne z 

Prowadzący: dr Sławomir 

Doburzyński 

- Maria Kamiński - 

Wiceprzewodnicząca Powiatowej 
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oczekiwaniami innych środowisk. 

Wobec tego rady seniorów będą 

potrzebować coraz większej wiedzy i 

kompetencji dotyczących 

współczesnego świata. To poważne 

wyzwanie dotyczące ich samych, ale 

także innych gminnych środowisk. 

Wiedza w życiu seniorów – Osoby 

starsze, ale także działające na ich rzecz 

podmioty, potrzebują wsparcia w 

dotarciu do wiedzy i funduszy 

umożliwiających skuteczne działanie. 

Dorobek i aktywność uniwersytetów III 

wieku są wspaniałe, ale w coraz 

większym stopniu będą 

niewystarczające wobec wyzwań 

współczesności. Skala i charakter 

potrzeb wymuszają nowe podejście. O 

jakich perspektywach można już dziś 

mówić w tym obszarze? 

Rady Seniorów w Chojnicach, radna 

Czerskiej Rady Seniorów oraz radna 

Rady Polityki Senioralnej przy 

Marszałku Województwa 

Pomorskiego. 

- Marek Molewicz - Przewodniczący 

Miejskiej Rady Seniorów w 

Szczecinie  

- Andrzej Wasilewski – redaktor – 

publicysta w „Gazeta Senior” 

14:20 Podsumowanie i zakończenie Srebrnej 

Konferencji 

Dariusz Baranik 

14:30 Obiad  
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  SYLWETKI PRELEGENTÓW I PANELISTÓW 

• Dariusz BARANIK (prowadzenie konferencji) - 

absolwent Wydziału Prawa i Administracji US, 

dziennikarz; od 2001 związany z TVP Szczecin – 

reporter informacyjny, dziennikarz realizujący felietony 

publicystyczne, programy informacyjne i 

publicystyczne na żywo, od 2007 gospodarz programu 

„Kronika”, w latach 2007–2008 prowadzący informacje 

w TVP Info. Od 20019 r. Sekretarz Programu TVP3 Szczecin. Od 2005 r. prowadzi 

konferencje, debaty, panele dyskusyjne oraz gale na terenie całej Polski; 

zainteresowania – literatura s-f, literatura faktu, historia, sport. 

• Dr n. med. Marta BOTT-OLEJNIK - specjalista neurolog. Specjalista leczenia bólu 

migrenowego. Absolwentka, ukończonej z 

wyróżnieniem, Pomorskiej Akademii Medycznej, 

członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 

posiadająca Certyfikat Wielkopolskiej Szkoły 

Diagnostyki Obrazowej, umożliwiający wykonywanie 

badań USG tętnic mózgowych. Zawodowo związana z 

oddziałem neurologii oraz z pracownią badań 

neurofizjologicznych w zakresie elektroencefalografii 

(EEG), qielospecjalistycznego szpitala „Medicam“ w Gryficach. Lekarz Centrum Opieki i 

Rehabilitacji „Leśna Polana” w Gryficach 

• Dr Sławomir DOBURZYŃSKI - doktor nauk 

społecznych, absolwent Wydziału Filologii Polskiej i 

Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania 

rozwojem lokalnym i regionalnym w 

Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. 

Analityk i publicysta, pracownik samorządu 
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regionalnego i organizacji pozarządowych, autor wielu dokumentów strategicznych, 

analiz eksperckich, opracowań tematycznych, książek z dziedziny rozwoju lokalnego i 

regionalnego.  W latach 2009 – 2018 pracownik Wydziału Rozwoju Regionalnego i 

Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego. Uczestnik zespołu przygotowującego aktualizację Strategii 

Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2010 oraz koordynator i 

główny autor aktualizacji Strategii w roku 2016. Od roku 2012 kieruje pracami 

analitycznymi prowadzonymi przez Instytut Studiów Regionalnych w Szczecinie. Ma 

na koncie kilkanaście publikacji z dziedziny rozwoju lokalnego i regionalnego, polityki 

regionalnej i biznesu. 

• Piotr JAŚKIEWICZ - Absolwent Szkoły Liderów Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2003 r. związany 

z Fundacją Nauka dla Środowiska, gdzie w pracy 

zawodowej wykorzystuje wielokierunkowe 

wykształcenie oraz narzędzia design thinking. Inicjator i 

koordynator kilkudziesięciu projektów i partnerstw o 

zasięgu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. 

Jego innowacyjne przedsięwzięcia mobilizują 

mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego i zrównoważonego rozwoju 

lokalnego. 

• Janusz JANISZEWSKI - magister filologii polskiej, 

aktor, reżyser, scenarzysta, pedagog i animator kultury. 

Prowadzi amatorskie grupy teatralne dla młodzieży, 

osób dorosłych i seniorów. Wieloletni aktor Teatru 

Kana w Szczecinie, twórca młodzieżowego Teatru 

Uhuru, teatru seniorów Teatr Eliksir (Gryfiński Dom 

Kultury) i Teatr Janusza (Dom Kultury „13 Muz” w 

Szczecinie. Inicjator i organizator wielu festiwali 

artystycznych i teatralnych. Animator, inicjator i opiekun artystyczny Salonu 

Artystycznego Seniorów SAS w Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie oraz inicjator i 
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organizator Zachodniopomorskich Spotkań Artystycznych Seniorów w Domu Kultury  

„13 Muz” w Szczecinie. Otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. 

• Dr Magdalena MOJSIEWICZ – wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu 

Szczecińskiego, statystyk i demograf. W latach 2014-

2017 członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej 

Akademii Nauk, od 2021 członek Rządowej Rady 

Ludnościowej. Ekspert International Organization for 

Migration. Od 2008 r. związana również ze statystyką 

publiczną, członek Komitetu Redakcyjnego Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

• Bożena SAŁACIŃSKA – działa w ruchu senioralnym 2007 roku.  Od 14 lat 

przewodniczy Radzie Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  

Bydgoszczy. Od pierwszej kadencji jest członkiem 

Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z 

siedzibą w Warszawie. Od 2015 przewodniczy Kujawsko 

– Pomorskiej Delegaturze Obywatelskiego Parlamentu 

Seniorów z  siedzibą w Bydgoszczy. Od 2015, drugą 

kadencję,  jest członkiem Bydgoskiej Rady Seniorów. W 

latach 2013 – 2020 (nie będąc posłem), brała udział w 

pracach Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w Warszawie. W latach 2012 do 2016  

na zaproszenie ministra Władysława Kosieniak- Kamysza brała udział w pracach Rady 

ds. Polityki Senioralnej działającej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 

Warszawie. Za pracę na rzecz seniorów została nagrodzona wieloma prestiżowymi 

nagrodami  i dyplomami uznania. 

• Barbara SZAFRANIEC - Prezes Ogólnopolskiego 

Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów / 

Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów 

(OPoWRS/OPRS) . 27 sierpnia 2021 r. wybrana na tę 

funkcję po raz trzeci. Od wielu lat prowadzi działalność 
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charytatywną i społeczną. Odznaczona przez Prezydenta  Jacka Majchrowskiego za 

zasługi dla miasta Krakowa - Honoris Gratia. Po raz trzeci członek Rady Krakowskich 

Seniorów. Niestrudzenie  propaguje  powoływanie gminnych rad seniorów a  

działające w kraju wspiera  w każdej potrzebie. Partycypacja osób starszych oraz  

aktywność obywatelska to  pasja wyznaczająca  kierunek pracy społecznej. 

• Andrzej WASILEWSKI - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań, 

Instytutu Psychologii w tymże Uniwersytecie oraz 

gerontologii z geriatrią w Uniwersytecie Medycznym. 

Członek władz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Poznaniu. Autor "Psychologii losu człowieka" 

oraz powieści "Ścieżki losu". Tłumacz literacki. Redaktor 

- publicysta w czasopiśmie "Gazeta Senior" oraz portalu 

gazetasenior.pl specjalizujący się w problematyce 

aktywności społecznej seniorów. 

• Prof. dr hab. Adam ZYCH - z wykształcenia psycholog i pedagog, a z zamiłowania 

poeta i tłumacz. Od kilkunastu lat jest profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 

Wrocławiu. Zajmuje się m.in. gerontologią społeczną, 

pedagogiką starzenia się i starości a także psychologią 

religii. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 

Orderu oraz wyróżniony przez Minister Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej za nowatorskie działania w zakresie 

upowszechniania wiedzy na temat starzenia się 

społeczeństwa polskiego. Za wieloletnią działalność 

leksykograficzną w zakresie gerontologii, a w 

szczególności za redakcję naukową Encyklopedii starości, starzenia się i 

niepełnosprawności otrzymał medal srebrny i wyróżnienie Międzynarodowych Targów 

Seniora w Kielcach. Jest członkiem Wrocławskiej Rady Seniorów i Rady Ekspertów 

Instytutu Polityki Senioralnej w Warszawie 
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  ORGANIZATOR 

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 

ul. Sowińskiego 72D/8 

70-236 Szczecin 

tel. 502 792 080 (Maciej PATYNOWSKI) 

mail: biuro@pfsp.pl  

www.PFSP.pl | www.fb.com/polskafundacja  

 

  INFORMACJE DODATKOWE 

SREBRNA KONFERENCJA odbywa się w ramach projektu „Profesjonalne i 

zaangażowane Rady Seniorów”, który ma na celu wszechstronne wsparcie 

gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego, tak aby jak najefektywniej 

mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach 

na rzecz środowiska osób starszych. 

W ramach projektu odbyło się 200 h warsztatów rozwojowych, z których skorzystało 

osiem rad seniorów (z gmin: Dębno, Goleniów, Karlino, Kołobrzeg, Maszewo, Wałcz, 

Sławno, Świdwin). Kluczowym działaniem jest natomiast opracowanie lokalnych 

strategii polityki senioralnej dla trzech wybranych gmin, z uwzględnieniem 

najlepszych praktyk w zakresie partycypacji obywatelskiej. Strategie takie powstają w 

Dębnie, Wałczu i Sławnie. 

Dowiedz się więcej: www.RadnySenior.pl | www.fb.com/radyseniorow  

 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) 

dzięki któremu odbywa się nasz projekt, jest jednym z 13 programów prowadzonych 

w Polsce i finansowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i 

jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. 

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności 

obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. 

Dowiedz się więcej: www.aktywniobywatele.org.pl | 

www.fb.com/funduszaktywniobywatele  
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