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Wystąpienie na spotkaniu w Zamku Królewskim.  

 
 

Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękuję Panu Doktorowi Bernhardowi Wormsowi za przyjęcie 

mojego zaproszenia do złożenia wizyty w Polsce, w naszej stolicy,                               

w Warszawie, aby porozmawiać o sytuacji i współpracy polskich i europejskich 

Seniorów w trwającym Europejskim Roku 2012 Aktywności Osób Starszych                      

i Solidarności Międzypokoleniowej. Pan Prezydent Worms przybył do nas 

wczoraj wieczorem wprost z Konferencji Regionalnej Europejskiej Unii 

Seniorów  w Pradze wraz z Panem Januszem Marszałkiem, byłym długoletnim 

prezydentem Oświęcimia. Bardzo dziękuję! 

 

Słowa gorącego podziękowania kieruję także do Pana Profesora ANDRZEJA 

ROTTERMUNDA – Dyrektora Zamku Królewskiego i Jego Zastępców, dzięki 

którym możemy odbyć dzisiejsze spotkanie w tej pięknej sali koncertowej. 

Bliska współpraca z Państwem od wielu lat na rzecz Zamku Królewskiego 

sprawia mi ogromną radość. Z satysfakcją odbieram także nasze wspólne 

sukcesy, a szczególnie w otwieraniu drogi do odtwarzenia hejnału przez 

hejnalistów, czy w żmudnych aktualnych staraniach na rzecz dostosowania 

wieży zegarowej do wykorzystania w przyszłości przez hejnalistów i uczynieniu 

z tego atrakcji dla turystów i mieszkańców Warszawy. 

 

Bardzo się cieszę również, że wszyscy Państwo, Pan Minister ds. Kombatantów 

jako przedstawiciel Rządu Rzeczypospolitej Polskiej,  reprezentanci                             

(  kościołów ), samorządów, zasłużonych wielu organizacji kombatantów                     

i seniorów, przedstawiciele świata nauki i kultury, polityki i mediów, 

organizacji międzynarodowych, zechcieliście dołączyliście dziś do nas,                       

by skorzystać z ogromnego doświadczenia Pana doktora Bernharda Wormsa - 

Prezydenta Europejskiej Unii Seniorów, byłego długoletniego sekretarza stanu 
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w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec                 

w Rządzie wybitnego Kanclerza Helmuta Kohla. 

Pan dr Worms jest współautorem ustawy pielęgnacyjnej, wprowadzonej w życie 

w Republice Federalnej Niemiec po prawie 20 latach konsultacji społecznych              

i uzgodnień. Gdybyśmy mogli doczekać się kiedyś takiej ustawy w Polsce,                      

wiele problemów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, mogłoby być lepiej 

systemowo rozwiązywanych. Marzyć trzeba, Szanowni Państwo,                      

by zmierzać do coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych.                        

Polscy Seniorzy też powinni przecież mieć do tego prawo. 

 

Bardzo się cieszę, że wspólnie z przybyłymi na to spotkanie Gośćmi będziemy 

mogli usłyszeć od Pana Prezydenta Wormsa o sytuacji Europejskich Seniorów. 

Sądzę, że te dzisiejsze wypowiedzi Pana Wormsa i Jego wola dalszej 

współpracy będą bardzo pomocne dla naszych polskich Seniorów, szczególnie 

w odniesieniu do potrzeb i możliwości ich zaspokajania, a także pojawiających 

się szans i zagrożeń jakże podobnych do tych, które w krajach Europy 

Zachodniej już od wielu lat zostały zbadane i są skutecznie rozwiązywane.  

 

Populacja Seniorów staje się coraz większa,  zarówno w Europie Zachodniej  

jak i w Polsce. Konieczne są więc działania zmierzające do wypracowania coraz 

lepszych warunków życia i ustawowo zagwarantowanego wsparcia Seniorów  

na możliwie wysokim poziomie. Seniorzy w naszej Ojczyźnie, dzięki 

koncentrowaniu się na istniejących problemach, otwartości i coraz lepszemu 

rozumieniu swych potrzeb ze strony sporej już grupy polityków krajowych           

i szczególnie samorządowych, a także prywatnych inwestorów, zaczynają 

powoli osiągać coraz wyższy poziom zabezpieczenia  i opieki, z których często 

muszą korzystać. Wiemy jednak, jak wiele jest jeszcze w tym obszarze w Polsce 

do zrobienia, by osiągnąć przyzwoity standard, porównywalny z oferowanymi 

naszym koleżankom i kolegom Seniorom w Niemczech, Szwecji czy Holandii. 

 

Szanowni Państwo,  

głównym powodem dzisiejszej wizyty Pana dr Wromsa u nas jest utworzenie 

nowego oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Polskiej Unii Seniorów,                   

z siedzibą w Michałowicach k/ Warszawy. Oddział ten jest kierowany przez 

Zarząd pod kierunkiem Pana Romana Bedyńskiego. Serdecznie pozdrawiam 

Pana Prezesa Bedyńskiego i wszystkich członków tego Oddziału, który jest 

częścią naszej bardzo młodej ogólnopolskiej organizacji społecznej - Polskiej 

Unii Seniorów, którą mam zaszczyt kierować i której jestem współzałożycielem. 

                

Po naszej wspólnej wizycie u Prezydenta niemieckiego Bundestagu Pana                 

Profesora  Norberta  Lammerta w dniu 7. października  2010 roku w Berlinie, 

podjęliśmy z Panem  Dr. Wormsem i wieloma zacnymi osobami w Polsce 



 

 

działania inicjujące powstanie ogólnopolskiej organizacji dla osób starszych.                          

Tak w grudniu 2010 roku powstało Stowarzyszenie Polska Unia Seniorów                  

z siedzibą w Oświęcimiu – Mieście Pokoju. 

Od czerwca 2011 roku Polska Unia Seniorów została przyjęta do Europejskiej 

Unii Seniorów, wspieranej przez grupę parlamentarną EPP – EPL                                 

i jest od tej pory w gronie organizacji Seniorów z 24 krajów pod kierunkiem 

Pana Dr. Wormsa, który od 1995 roku kieruje tą organizacją aktywnych osób 

starszych o zasięgu europejskim. 

 

Polska Unia Seniorów chce się koncentrować szczególnie na: 

- urzeczywistnianiu zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym 

wieku do godnego i niezależnego życia oraz do aktywnego uczestniczenia               

w życiu społecznym i kulturalnym. 

- przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności 

dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, 

narodowość, pochodzenie. 

-  działaniu na rzecz równouprawnienia starszych obywateli i ich aktywnego 

uczestnictwa w rozwoju na szczeblu gminy, województwa, kraju oraz                      

we współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, 

szczególnie z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i instytucjami 

Unii Europejskiej oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych. 

- Wspieraniu, współpracy i integracji z Europejską Unią Seniorów (EUS). 

- Poprawie jakości i warunków życia osób starszych,  

- zapewnieniu powszechnego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej                          

w zakresie prewencji, terapii i rehabilitacji, 

- zapewnieniu wolnego od barier dostępu do wszystkich miejsc publicznych, 

- stwarzaniu warunków dla korzystania przez osoby starsze z ofert kulturalnych, 

sportowych, towarzyskich, turystycznych, 

- upowszechnianiu technologii cyfrowych podnoszących komfort życia osób 

starszych, 

- zapewnieniu dostępu do edukacji i szkoleń dla seniorów, 

- dążeniu do odpowiedniego zabezpieczenia emerytalnego seniorów.  

Polska Unia Seniorów chce także: 

- angażować się w projekty służące integracji międzypokoleniowej,                              

w oparciu o tolerancję i wzajemny szacunek. 

-  współpracować na rzecz pojednania i pokoju między narodami,  

- wspierać podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

- działać na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

- działać na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich,  a także wspomagać rozwój demokracji, 



 

 

-  solidaryzować się z ofiarami katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju  i za granicą, 

- działać na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

- wspierać promocję i organizację wolontariatu. 

 

 

Polska Unia Seniorów chce realizować swoje cele poprzez: 

 

 

1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska w sprawach 

dotyczących Seniorów na forum publicznym, 

2) współpracę z innymi organizacjami oraz organami administracji 

publicznej  i kierowanie do nich postulatów, 

3) organizowanie kursów, szkoleń, konferencji związanych z tematyką 

statutową,  

4) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych 

związanych  z tematyką statutową , 

5) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów 

Stowarzyszenia. 

 

Aktualnie chcemy się koncentrować przede wszystkim na wspieraniu 

budowy Domów dla Seniorów  z  Opieką, opierając się na dobrych                         

i sprawdzonych doświadczeniach niemieckich i holenderskich. 

Z woli wielu byłych więźniów obozów koncentracyjnych, 

współzałożycieli Polskiej Unii Seniorów, chcemy także zrealizować                  

do 2016 roku Centrum Pokoju -  Kopiec Upamiętnienia i Pokoju                      

w Oświęcimiu, by edukować ludzi, szczególnie młodzież w duchu 

tolerancji, dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, by świat 

w przyszłości był coraz bardziej ludzki i spójny z intencją słynnej 

Modlitwy Narodów Zjednoczonych  

 



 

 

„ O bardziej ludzki świat”: 

 

„Nasza Ziemia jest tylko małą planetą w wielkim Wszechświecie. 

Zobowiązuje nas to do uczynienia z niej planety, 

na której ludzie  

nie będą upokarzani wojnami, 

nie będą głodzeni i zastraszani, 

ani rozdarci w bezsensownych podziałach 

na rasy, kolory skóry i światopogląd. 

Daj nam Boże odwagę i możliwości, 

by już dziś rozpocząć pracę nad tym dziełem, 

tak by nasze dzieci 

i dzieci naszych dzieci  

kiedyś z dumą  

wypowiadały słowo CZŁOWIEK.” 

 

 

Szanowni Państwo, 

proszę teraz Pana dr Bernharda Wormsa o wypowiedź  

i Pana Janusza Marszałka o tłumaczenie na język polski. 

Dziękuję za uwagę.
 


