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Twórcy i cele Olimpiady „Senior Obywatel”

Olimpiada „Senior Obywatel” powstała z inicjatywy Delegatury Pomorskiej 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.  U podstaw tego pomysłu leżała 
obserwacja środowiska osób starszych, które wykazywało się niską 
świadomością obywatelską.

Założeniem Olimpiady jest zwiększenie społecznej aktywności osób 
starszych. Budowanie świadomości realnego wpływu seniorów na 
funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz na kierunki rozwoju 
polityki senioralnej. Dążenie do konstruktywnego dialogu z podmiotami 
administracji publicznej, rządowymi i samorządowymi, w kształtowaniu 
sytuacji i godnego życia osób starszych.



Przygotowania
W ramach przygotowań do eliminacji, uczestniczyliśmy w licznych 
wykładach i spotkaniach. Na tropach historii samorządności zwiedziliśmy 
trzy ratusze miasta Gdańska. Oprócz tego uczestniczyliśmy w wycieczce 
do Sejmu RP.

Osoby, z którymi olimpijczycy mieli okazję się spotkać to między innymi:



Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Główny patron Olimpiady „Senior Obywatel”, fundator nagród 

i pucharu dla laureatki.



Bogdan Oleszek, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Drugi patron Olimpiady „Senior Obywatel”. Na zdjęciu, w trakcie 

spotkania w ratuszu miasta Gdańska.



Małgorzata Chmiel, posłanka PO

Zapewniła wszystkim olimpijczykom egzemplarz Konstytucji RP 

i ufundowała wycieczkę do Sejmu RP.



Antoni Szymański, senator PiS

Opowiedział nam o swojej misji w parlamencie RP.



Robert Silski, redaktor Radia Gdańsk

Przedstawiciel „czwartej władzy”. W odpowiedzi na prośbę 

olimpijczyków obiecał następne spotkania.



W Sali Narad obecnego ratusza odbywa się wiele spotkań 

i wykładów dla olimpijczyków.



Niezapomniana wizyta w Sejmie RP, 14 września 2017. Zdjęcie 

zrobione na słynnych schodach w głównym holu.



Pilotażowe eliminacje w Gdańsku
14 października 2017 w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyły się 
pilotażowe eliminacje gdańskie. Udział wzięło 76 seniorów, w wieku od 60 
do 88 lat. 

Podczas eliminacji obecni byli honorowi goście: Krystyna Lewkowicz -
Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Paweł Adamowicz 
– Prezydent Miasta Gdańska, Małgorzata Chmiel – posłanka PO.

Eliminacje zostały przeprowadzone przez dr Margot Minkiewicz-Stańczyk i 
dr Katarzynę Kamińską-Korolczuk z Uniwersytetu Gdańskiego, 
z pomocą szóstki studentów.















Gala wręczenia nagród
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce w dniu 23 
października 2017 roku, w Teatrze Wybrzeże. Puchar Prezydenta zdobyła 
86-letnia pani Alina Kneba. 

Do eliminacji wojewódzkich przeszło 15 seniorów.









Eliminacje gminne

Poza eliminacjami w Gdańsku również zorganizowane zostały 
eliminacje w Gdyni, Malborku, Pruszczu Gdańskim, 
Wejherowie, Trąbkach Wielkich i w Redzie. 
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Eliminacje wojewódzkie

Intensywnie przygotowywaliśmy się do eliminacji 
wojewódzkich, które odbyły się w dniu 14 kwietnia 2018 roku. 
Eliminacje objął patronatem Mieczysław Struk, Marszałek 
Województwa Pomorskiego.
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Klub Olimpijczyka „Srebrni Obywatele”

Na żądanie uczestników Olimpiady, powstał Klub Olimpijczyka 
„Srebrni Obywatele”, składający się, jak na razie, 
z 5 terenowych kół.





Ci, którzy nam pomagali i nas wspierali


