
Olimpiada Sportowa Seniorów ma już kilkunastoletnią tradycję, ale w ubiegłym 
roku po raz pierwszy w swojej historii odbyła się na Stadionie Śląskim. Także w tym 
roku gospodarzem imprezy będzie Kocioł Czarownic, a zawody zaplanowano na 
16–17 września. – W każdym wieku można być aktywnym fizycznie, a dzięki temu 
zachować sprawność i czuć się młodziej. Seniorzy, którzy „dodają życia do lat”, 
mogą być inspiracją dla innych – podkreśla Krystyna Męcik, członek Śląskiej Rady  
Seniorów i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach.

Krystyna Męcik od dwóch kadencji jest 
członkiem Śląskiej Rady do spraw Seniorów 
współpracującej bezpośrednio z marszał-
kiem Województwa Śląskiego.

 – Od wielu lat współpracuję z Urzędem Mar-
szałkowskim i jego agendami przy realizacji 
projektów dotyczących seniorów, jak i wspól-
nych inicjatyw. Jako prezes Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Łazach uważam tą współpracę 
za wzorcową i życzyłabym takiej koleżankom 
i kolegom z innych województw. Pan marszałek 
Jakub Chełstowski stworzył do siebie, jak ja 
to nazywam, „drożny kanał dostępu”, który 
pozwala na przedstawianie mu przez orga-
nizacje senioralne dobrych, przemyślanych 
pomysłów, które mogą być realizowane przy 
współpracy bądź wsparciu Urzędu Marszał-
kowskiego. Śląska Rada ds. Seniorów – sku-
piająca autentycznych aktywnych działaczy 
społecznych organizacji senioralnych – jest 
bardzo dobrą skrzynką kontaktową z władzami 
województwa – akcentuje.

W tym roku czeka nas kolejna olimpiada 
seniorów na Stadionie Śląskim. To przed-
sięwzięcie ma ciekawą historię, w której 
nie brakuje nawet autentycznego znicza 
olimpijskiego.

 – Pandemia nieco ogranicza organizację życia 
społecznego. My seniorzy mając jednak świado-
mość, że mamy więcej czasu za nami niż przed 
nami, nie zrażając się, a zarazem nie lekceważąc 
pandemii, staramy się, na miarę posiadanych 
możliwości, być nadal aktywni. W tym roku czeka 
nas 16 i 17 września XIII Olimpiada Seniorów 
na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym 
w Chorzowie. Słuchacze UTW przywieźli w 2009 
roku ogień olimpijski z Olimpu w Grecji. Od tego 
czasu liczba startujących zawodników wzrastała 
w postępie geometrycznym. W 2019 roku w jede-
nastej edycji olimpiady udział wzięło prawie 1150 
zawodników reprezentujących 62 organizacje 
senioralne z całej Polski i zagranicy. Zmagania 
zawodników obserwowało około dwa tysiące 
kibiców. Co roku uśmiechnięci i pełni zapału do 
sportowej rywalizacji seniorzy zjeżdżali przez 
11 lat do Łaz, by zdobywać medale w kajakach, 
przełajach rowerowych, strzelectwie, łucznictwie, 
pływaniu, lekkoatletyce, boule, tenisie stołowym, 
szachach i brydżu. Olimpiada organizowana 
przez grupę zapaleńców pracujących setki go-
dzin w wolontariacie jest w pełni profesjonalna. 
Posiada logo, flagę, hymn oraz opracowany przez 
AWF i sztab olimpijski Regulamin Zawodów – do-
kładnie opisujący dyscypliny sportowe, sposób 
przeprowadzenia zawodów, kryteria oceniania 
– wyjaśnia Krystyna Męcik

Zawody sędziowane są przez profesjonal-
nych sędziów, w tym specjalistów z AWF 
Katowice. Nad bezpieczeństwem zawo-
dów czuwają wyszkolone służby ochrony 
i medyczno-sanitarne. Coraz więcej osób 
docenia, że sport i zaangażowanie osób 
starszych przeciwdziała wykluczeniu spo-
łecznemu.
 – Wzrasta świadomość seniorów, którzy mą-
drze, coraz bardziej dbają o swoje zdrowie, 
widząc w sporcie receptę na długowieczność. 
Przykładem może tu być dwóch uczestników 
Olimpiady startujących w pływaniu: mężczy-
zna miał 92 lata, a kobieta 95 lat. Jeśli cieszy 
Was życie, to naśladujcie aktywność fizyczną 
i umysłową koleżanek i kolegów seniorów bio-
rących udział w Olimpiadzie Seniorów. Jest 
to również dobry przykład integracji społecz-
nej i międzypokoleniowej. Seniorzy, bądźcie 
z nami! – zachęca Krystyna Męcik.  /SAD/

– Olimpiada seniorów, która w ubie-
głym roku odbyła się na Stadionie 
Śląskim była niezwykle udana, nie 
zabrakło wielkich sportowych emo-
cji, więc tym bardziej cieszę się, że 
także w roku obecnym zagości ona 
na arenie naszego kultowego Kotła 
Czarownic. Dla sportowej rywalizacji 
tej skali nie ma lepszego miejsca 
w Polsce. Tym bardziej, że Stadion 
Śląski jest oficjalnym Narodowym 
Stadionem Lekkoatletycznym.

Jakub Chełstowski
marszałek województwa

Seniorzy,  
bądźcie z nami

Krystyna Męcik na podium olimpiady 
na Stadionie Śląskim.

Seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w szczegółach dbają o oprawę olimpiady. 
Nie brakuje nawet prawdziwego olimpijskiego znicza!


