
Konkretny opis działalności uzasadniający nadanie odznaki 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego wnioskuje o nadanie 
Złotej  Odznaki  Honorowej  za  Zasługi  dla  Województwa  Śląskiego dla  Krystyny
Jurczewskiej - Płońskiej  - organizatorki i  Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Gliwicach, utworzonego w 2003 r. którego celem jest edukacja i aktywizacja osób
starszych, integracja oraz współpraca z młodym pokoleniem. To ważne wyzwane w związku
ze  zmianami  demograficznymi  i  starzejącym  się  społeczeństwem,  i  ma  na  celu
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu osób starszych z życia publicznego.
Pani  Krystyna Jurczewska -  Płońska aktywnie  współpracuje  z  władzami  Miasta  Gliwice
podejmując działania na rzecz  promowania zdrowego stylu życia i  postaw obywatelskich
osób starszych, mieszkańców Gliwic i okolic.
Pani Krystyna Jurczewska – Płońska jest również inicjatorką utworzenia Gliwickiej Rady 
Seniorów, której przewodniczy już trzecią kadencję. W 2005 r. otrzymała odznaczenie „Lider 
organizacji pozarządowych” za działalność społeczną na rzecz seniorów. Z kolei w roku 2009 
za „stworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aktywną i konsekwentną postawę w działaniu 
na rzecz lokalnej społeczności, pasję oraz przełamywanie stereotypów” otrzymała tytuł 
honorowy „Gliwicjusza”, czyli Człowieka Ziemi Gliwickiej.
Pani Krystyna Jurczewska – Płońska od 13 lat aktywnie pracuje na rzecz śląskich seniorów.
Jest  autorem  projektu  FIO-  Profesjonalne  Rady  Seniorów,  których  zwieńczeniem  była
konferencja liderów Rad Seniorów na Śląsku przeszkolonych  do działalności społecznej w
zakresie spraw seniorów na Śląsku.
 Z jej inicjatywy utworzono regionalne Porozumienie Rad Seniorów, co miało miejsce w Sali
obrad   Sejmiku Śląskiego pod patronatem i z aktywną obecnością Marszałka Województwa
Śląskiego oraz radnego Sejmiku prof. Marka Gzika. 
Krystyna  Jurczewska-Płońska  jest  delegatem  do  Obywatelskiego  Parlamentu  Seniorów,
krajowej reprezentacji seniorów- jako  reprezentant   Śląska.
Jest od 2009 r. wiceprezesem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. W działaniach
ogólnopolskich  wykazuje  się  szczególnym  zaangażowaniem  oraz   promuje  działalność
organizacji pozarządowych i UTW działających na Śląsku.
W związku z dobiegającym końca rokiem jubileuszowym 40 - lecia Uniwersytetów Trzeciego
Wieku  w  Polsce  (1975-2015)  w  imieniu  Ogólnopolskiej  Federacji  Stowarzyszeń
Uniwersytetów  Trzeciego  Wieku  wnioskuję   o  nadanie   pani  Krystynie  Jurczewskiej  -
Płońskiej Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
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