
 
 
 
 
 

 

Kraków, dn. 28.04.2015 

Seniorzy odbiorą klucze do miasta! 

Wykłady profilaktyczne, występy artystów, targi zdrowia, pokaz mody, pochód wokół 

rynku głównego i wiele innych atrakcji kulturalnych tylko w Krakowie! Przed nami II edycja 

Ogólnopolskich Senioraliów. Na tegoroczne święto Seniorów zapraszamy w dniach 5 – 7 

czerwca.   

Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie MANKO, wydawca magazynu 

Głos Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora, która swoim zasięgiem dotarła już do ponad 

10 tys. seniorów z całej Polski. Partnerami wydarzenia są Województwo Małopolskie, Urząd 

Miasta Krakowa oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Trzeciego Wieku. 

Głównym celem Senioraliów jest edukacja i integracja środowiska seniorów, kształtowanie 

pozytywnego wizerunku osób starszych, a także upowszechnianie ciekawych i cennych 

inicjatyw, związanych z problematyką osób starszych w społeczeństwie. Jest nim również 

integracja między i wewnątrzpokoleniowa oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku  

i potencjału osób starszych w mediach – komentuje Łukasz Salwarowski, Prezes 

Stowarzyszenia MANKO oraz redaktor naczelny magazynu „Głos Seniora”. 

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Województwa Małopolskiego oraz 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ciągu tych 3 dni każdy znajdzie coś dla siebie. A Kraków 

będzie obfitował w wiele atrakcji kulturalnych, od zawodów sportowych, przez pokazy tańca, 

kończąc na spotkaniach seniorów z studentami Akademii Sztuk Pięknych. 

 W ramach II Ogólnopolskich Senioraliów odbędzie się również II Małopolski Kongres 

UTW, na którym seniorzy, specjaliści oraz liderzy ruchów seniorskich będą dyskutować 

 na temat jakości życia seniorów w perspektywie starzenia się społeczeństwa, możliwości 

rozwoju UTW oraz współpracy organizacji seniorskich w Polsce i za granicą.  

Patronat honorowy nad II Ogólnopolskimi Senioraliami objęli m.in. Minister Edukacji 

Narodowej – Joanna-Kluzik Rostkowska, Minister Pracy i Polityki Społecznej –  

Władysław Kosinak-Kamysz, Rzecznik Praw Obywatelskich – Irena Lipowicz, Marszałek 

Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski 

oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider.  

 

 



 
 
 
 
 

 

                   Harmonogram II Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie 

5 czerwca – piątek  Plac Szczepański  

 Imprezy towarzyszące 

zaprezentowana zostanie twórczość seniorów, odbędą się pokazy, wystawy prac oraz turnieje. Na zakończenie dnia 

zapraszamy na koncert muzyki poważnej do Filharmonii Krakowskiej 

6 czerwca – sobota Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie/ Plac Szczepański 

 II Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku  

goście honorowi, 500 przedstawicieli UTW oraz liderzy ruchów seniorskich z całego kraju będą mieli możliwość do 

rozmów i wymiany doświadczeń związanych z ruchem seniorskim w Polsce jego szansach rozwoju, a ponadto 

zadaniach stojących przez UTW w perspektywie starzejącego się społeczeństwa. Dodatkowo do dyskusji zaproszeni 

zostaną przedstawiciele zagranicznych UTW, którzy przedstawią swoje doświadczenia oraz możliwości współpracy.  

7 czerwca – niedziela Rynek Główny/ Pałac Spiski  

 Pochód Seniorów oraz Dzień Zdrowia Seniora 

władzę w mieście przejmą seniorzy – Prezydent Jacek Majchrowski przekaże klucze do miasta co uczczone zostanie 

barwnym korowodem wokół Rynku Głównego. Kolejnymi atrakcjami będą występy artystyczne m.in. koncerty  orkiestr 

i zespołów, pokazy nordic walking oraz międzypokoleniowe spotkanie seniorów i studentów Akademii Sztuk Pięknych 

przy płótnach i sztalugach. 

Pałac Spiski mieszczący się na Rynku Głównym 34 będzie miejscem, w którym seniorzy będą mieli możliwość 

uczestnictwa w darmowych prelekcjach i wykładach propagujących aktywność i zdrowy styl życia. Dzień Zdrowia 

Seniora to możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych.  

  

Stowarzyszenie Manko prowadzi obecnie działania pro senioralne, których nadrzędnym celem jest dotarcie do 

grupy docelowej, którą są osoby 60+, oraz przedstawienie im możliwości rozwoju poprzez realizowane projekty. 

Działania podejmowane na rzecz osób starszych realizowane są przez stowarzyszenie Manko od 2012 roku, ze 

wsparciem między innymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Prezydenta Miasta 

Krakowa oraz wielu innych. Wśród naszych aktywności znajdują się ogólnopolski magazyn „Głos Seniora”, 

Ogólnopolska Karta Seniora, gazeta „Małopolski Głos Seniora”, Małopolski Dzień Seniora, Ogólnopolskie 

Senioralia w Krakowie, Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Dni Zdrowia Seniora 

 i wiele innych. 
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