
mieli po 4 minuty na swoje wystąpienia, 
potem do głosu zaproszono bardzo ak-
tywną publiczność.

Marszałek debaty wraz z  sekreta-
rzem - na początku i  na końcu debaty 
przeprowadzili głosowanie z  liczeniem 
głosów. Wnioski nie były jednoznaczne: 
osoby starsze są otwarte na świat, ale 
jednak często zamykają się we własnym 
środowisku, głosy przeciwników tezy 
wzrosły ponad czterokrotnie. Najlep-
szymi Mówcami debaty zostali: Maria 
Lauryn z  Suwałk i  Jakub Kaszewski   – 
radny Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego.

Debatowanie według ściśle okre-
ślonych reguł debaty oksfordzkiej spo-
tkało się z aplauzem uczestników Forum.

Po raz pierwszy za pośrednictwem 
portalu Senior Podlaski dostępna była 
relacja on-line z  Forum i  debaty oks-
fordzkiej.

Bożena Bednarek

SENIORSENIOR
P O D L A S K I

„Wpływamy na zmiany – otwie-
ramy się na świat” - pod takim hasłem 
odbyło się w Białymstoku IV Podlaskie 
Forum Aktywności Osób Starszych, 
zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Szukamy Polski, Zarząd Wojewódz-
twa Podlaskiego i Radę Seniorów przy 
Marszałku Województwa Podlaskiego.

Zdaniem Jolanty Wołągiewicz  – 
przewodniczącej Rady Seniorów przy 
Marszałku Województwa Podlaskiego 
osoby starsze coraz chętniej „wychodzą 
na świat” i próbują wpływać na środo-
wisko, w którym żyją. Nie chodzi tu za-
tem o  wyjście do kina czy teatru, lecz 
o współpracę z młodszymi pokoleniami 
i  aktywność w  każdej sferze życia pu-
blicznego, a także o unikanie tworzenia 
specjalnych stref seniora. 

Tematyka tegorocznego Forum 
koncentrowała się wokół tematu rzecz-
nictwa, otwartości seniorów na świat 
i   integracji międzypokoleniowej  – 
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w  szczególności aktywnej współpra-
cy osób starszych z  młodzieżą. Cieka-
wą formą zebrania opinii uczestników 
Forum, czy seniorzy zamykają się we 
własnym środowiska była międzypoko-
leniowa debata oksfordzka z  udziałem 
ok.120 osób, podczas której uczestnicy 
dyskutowali między innymi o  tym, czy 
seniorzy sami izolują się i działają jedy-
nie we własnym środowisku. 

Teza debaty brzmiała: „Seniorzy 
są otwarci na świat  – nie zamykają się 
we własnym środowisku” i  jej celem 
nie była „walką” drużyn, tylko wyson-
dowanie wśród publiczności IV Forum 
Aktywności Osób Starszych – seniorów 
i radnych Młodzieżowego Sejmiku Wo-
jewództwa Podlaskiego – czy są „za”, 
czy „przeciw” tezie.

Po stronie propozycji (ZA tezą) 
było – 2 mówców seniorów i  2 mówców 
z młodzieży, po stronie opozycji (PRZE-
CIW tezie było również 2 mówców se-
niorów 2 mówców z młodzieży. Mówcy 

Debata na Forum

SE NIORSENIOR
P O D L A S K I
G a z e t a  d l a  d o j r z a ł y c h ,  t w ó r c z y c h  i   a k t y w n y c h

Już 4 lata
21 stycznia 2019 r. Podlaska 

Redakcja Seniora zdmuchnie 4 
świeczki na urodzinowym torcie. 
Ogłosimy też konkurs fotograficz-
ny i  wysłuchamy dedykowanego 
nam hymnu, który napisał dla nie 
jeden ze współpracowników.

Co zrobiliśmy przez te 4 lata? 
Razem ze Stowarzyszeniem Szukamy 
Polski organizujemy konkurs literac-
ki SREBRO nie ZŁOTO – w tym roku 
odbędzie się V edycja tego konkur-
su, wydajemy gazetę „Senior Podla-
ski”, prowadzimy Punkt Informacji 
dla Seniorów w Centrum Aktywności 
Społecznej w  Białymstoku, pozna-
jemy nowe technologie i  pomaga-
my innym w  aktywności cyfrowej. 
Współpracujemy z  instytucjami kul-
tury i aktywnymi seniorami z całego 
województwa, tworzymy też sieć ko-
respondentów. Mamy swoje redakcje 
i  współpracowników w   Łomży, Su-
wałkach, Bielsku Podlaskim, Kolnie, 
Sokółce, Grajewie a  nawet w  Boć-
kach – i cały czas czekamy na następ-
ne miejsca. Podlaska Redakcja Senior 
pracuje obecnie w  składzie 40 osób 
Szczegółowe informacje znajdziecie 
w dziale „O NAS”. Mamy też stałych 
współpracowników piszących głów-
nie wiersze do działu „Twórczość”. 

To często z  inspiracji naszych 
współpracowników powstają cie-
kawe inicjatywy. Taki pomysłem, 
zgłoszonym przez Stanisława Szy-
mańskiego, jest Konkurs fotogra-
ficzny dla seniorów, który dokład-
nie w  dziś ogłaszamy światu. Nosi 
on tytuł „Podlaskie Ślady  – czło-
wiek, miejsce, kultura”. Główna idea 
konkursu to prezentacja walorów 
naszego regionu ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury, związanej 
nierozerwalnie z przyrodą oraz ludzi 
zamieszkujących województwo pod-
laskie. Laureaci konkursu otrzymają 
nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Nagrodzone prace zaprezen-
tujemy na wystawie pokonkurso-
wej, która odbędzie się w listopadzie 
2019 roku.
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R E D A K C J A

Epea
Nakładem Książnicy Podlaskiej 

im. Łukasza Górnickiego ukazał się 
pierwszy numer nieregularnika „Epea. 
Pismo literackie”. Jest to odpowiedź 
na postulat środowiska podlaskich 
literatów. Do współpracy zaprosze-
ni zostali poeci, pisarze i  literaturo-
znawcy.

Tytuł pisma nawiązuje do historii 
Książnicy Podlaskiej, pod szyldem której 
przez lata ukazywał się almanach „Epea”. 
Na łamach nowego pisma jest miejsce za-
równo dla znanych i cenionych literatów, 

jak i debiutantów. Będzie tam miejsce na 
poezję i prozę, ale też wywiady, recenzje 
i relacje ze spotkań autorskich. Do współ-
pracy redakcja zaprasza tych, którym bli-
ska jest podlaska literatura: pisarzy, lite-
raturoznawców, dziennikarzy, krytyków 
oraz instytucje kultury.

W pierwszym numerze znalazły 
się teksty m. in. Krystyny Koneckiej, Te-
resy Radziewicz, dr hab. Anny Nosek, 
Elżbiety Janikowskiej czy przedstawi-
ciela młodego pokolenia prozaików  – 
Krzysztofa Olszewskiego.

Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

O starości w Arsenale
„Historie o  starości” to wysta-

wa sztuki współczesnej, na której za-
proszeni artyści, pracujący w różnych 
mediach, „opowiedzą” swoje historie 
o  starości. Posługując się językiem 
obrazu, fotografii, video i  instalacji 
podzielą się swoimi przemyśleniami, 
obawami i doświadczeniem.

Głównym motywem współczesnych 
badań nad starością jest pragnienie uwol-
nienia się od niego, pozbycie się proble-
mu jakby było groźną chorobą. Podczas 
gdy proces starzenia się jest czymś tak 
oczywistym i  naturalnym jak oddycha-
nie, towarzyszy nam od dnia narodzin. 
A więc nie jest wypadkiem, którzy zdarza 
się przypadkiem. Nie jest też karą za „złe 
życie” spadającą na nas niespodziewanie.

Żyjemy w  czasach kultu młodości 
i powszechnego przekonania , że mamy 
wpływ na wiele procesów życiowych, 
w tym na zachowanie młodości i zdro-
wia. Poszukując lektur na temat staro-

ści, natrafiłam na niezliczoną ilość po-
radników obiecujących nieomal wieczną 
młodość. Wystarczy że będziemy stoso-
wali odpowiednią dietę, dbali o kondycję 
fizyczną, czyli prowadzili „zdrowy tryb 
życia” a  nasz organizm odwdzięczy się 
cofnięciem wskazówek zegara o  kilka, 
może nawet 10 lat. 

Mówiąc o  tym, że pracuję nad wy-
stawą poświęconą starości, czuję się nie-
zręcznie, tak jakbym wdzierała się w sfe-
rę tabu. Ludzie starsi z niedowierzaniem 
w oczach pytają ale po co , czy chcesz zde-
maskować starość, czy będzie o  okrop-
nościach. W oczach ludzi młodych widzę 
powstrzymywane pytanie : w jakim Ty je-
steś wieku że zajmujesz się starością. Tak 
jakby można było mówić o  dzieciństwie, 
młodości, ale o  starości lepiej milczeć. 
Ciekawe , że starość wzbudza niepokój 
tylko w odniesieniu do starości człowieka. 
Stary dom, stare drzewo czy książka mają 
zdecydowanie odmienne skojarzenia. 

Od śmierci i  starości nie ucieknie-
my. Musimy się z  tym faktem pogodzić. 
Ale czy można się przygotować do tego 

Moja książka życia
Ostatnie spotkanie w  Klu-

bie Czytelniczym Ex Libris odby-
ło się 14 grudnia 2018r. Podczas 
tego spotkania ogłosiliśmy wyni-
ki konkursu „Moja książka życia” 
i wręczyliśmy nagrody laureatom. 
Kapituła złożona z  przedstawi-
ciela Instytutu Filologii Polskiej 
UwB  – dr Krzyszofa Korotkicha, 
przedstawicielki Książnicy Pod-
laskiej  – Justyny Sawczuk oraz 
przedstawiciela Stowarzyszenia 
Szukamy Polski wybrała 4 lau-
reatów konkursu, którzy zdoby-
li pierwsze, drugie i  dwa trzecie 
miejsca oraz jedno wyróżnienie. 
Konkurs okazał się międzypoko-
leniowy, wiek laureatów wynosi 
bowiem od 16 do 67 lat.

Podczas spotkania w  Klubie 
obył się też pokaz przedpremiero-
wy filmu ZENEK Stowarzyszenia 
Szukamy Polski w  reżyserii Dariu-
sza Szady- Borzyszkowskiego. Jest 
to film o  13 letnim Zenku Borow-
skim, harcerzu, miłośniku ksią-
żek, zastrzelonym przez hitlerow-
ca w Białymstoku podczas II wojny 
światowej. Premiera filmu plano-
wana jest na przełomie stycznia 
i lutego 2019 r.

Do konkursu „Moja książka 
życia” wpłynęło 26 prac, najczę-
ściej miały formę eseju lub felie-
tonu. Kapituła wybrała 5 laureatów 
konkursu, którzy zdobyli pierwsze, 
drugie i  dwa trzecie miejsca oraz 
jedno wyróżnienie.

• I miejsce  – Agnieszka Budnik za 
tekst „Horyzonty (nie)śmiertel-
ności”

• II miejsce  – Agnieszka Piruta za 
tekst „Klasyczne myślenie jest 
potrzebne, czy to już zbędna eks-
trawagancja”

• III miejsce – Jadwiga Zgliszewska 
za tekst „Oswoić kogoś”

• III miejsce  – Jacek Łantowski za 
tekst „Lwie części”

• wyróżnienie  – Halina Wiszowata 
za tekst „Miłość i pasja

Nagrodzony tekst Jadwigi Zgliszew-
skiej publikujemy na str. 6.

Bożena Bednarek

fo
t. 

Bo
gu

m
iła

 M
al

es
ze

w
sk

a-
O

ks
zt

ol

co nieuchronne ? Gdzie szukać wsparcia 
? Zdaje się , że to właśnie sztuka i nauki 
humanistyczne mogą być swego rodza-
ju przewodnikiem. Bo czymże innym są 
książki pisane przez wiekowych autorów, 
czy traktaty filozofów i psychologów? 

Zapraszam „Historie o  starości”, 
na przegląd filmów, do czytelni któ-
ra będzie czynna w  godzinach otwar-
cia wystawy, do dyskusji z  artystami. 
Bieżące informacje o  wydarzeniach to-
warzyszących proszę szukać na stronie 
internetowej Galerii Arsenał www.gale-
ria-arsenal.pl.

Zaproszeni artyści: Louise Bour-
geois, Natalia LL, Krystyna Piotrowska, 
Małgorzata Niedzielko, Katarzyna Ko-
zyra, Marzanna Morozewicz, Magdale-
na Moskwa, Ewa Partum, Ewa Zarzycka, 
Kobas Laksa, Koji Kamoji, Dominik Lej-
man, Daniel Rumiancew, Jan Szewczyk, 
Andrzej Strumiłło, Artur Żmijewski.

Wernisaż 31 maja 2019 r.

Magdalena Godlewska-Siwerska
Kuratorka Wystawy

Przyjazny portal
Stowarzyszenie Szukamy Pol-

ski uzyskało tytuł „Miejsce Przyjazne 
Seniorom” za prowadzenie portalu 
Podlaski Senior. Uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu „Miejsce Przyjazne 
Seniorom” odbyło się we wtorek (16 
października) w  Centrum Aktywno-
ści Społecznej. Do tytułu zgłoszonych 
zostało 20 organizacji i instytucji.

Wśród nagrodzonych zaszczytnym 
tytułem, oprócz SSP, znalazły się między 
innymi: Galeria Arsenał, Integracyjny Klub 
Sportowy „Victoria”, Książnica Podlaska, 
Polskie Odział Białostocki Polskiego Stowa-
rzyszenia Pedagogów i Animatorów KLAN-
ZA, Stowarzyszenie Akademia 50+, Stowa-
rzyszenie „My Dla Innych”, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w  Białymstoku, Wydział 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku.

Organizatorem konkursu „Miejsce 
Przyjazne Seniorom” był Prezydent Miasta 
Białegostoku we współpracy z Miejską Radą 
Seniorów w Białymstoku.
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Na czym polega niezwykłość tego 
stowarzyszenia, o  której wspomnia-
łam na początku?

Patrząc na białostocki „rynek se-
niorski”, niektóre organizacje i stowa-
rzyszenia, oprócz UTW i  Polski Zwią-
zek Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
nie wytrzymały próby czasu. Tworzo-
ne przez samych seniorów grupy sa-
mopomocowe w  tym samym okresie 
co „Radość”, bez dotacji z  zewnątrz, 
aby dalej istnieć, musiały przejść 
gruntowną reorganizację albo już nie 
istnieją. Prowadzeni od kilkunastu 
lat przez prezeskę Teresę Bożenę Mi-
kłaszewicz i  ten sam zarząd, seniorzy 
z „Radości” nie narzekają, że nie mogą 
uzyskać dotacji na swoje działania, bo 
poprzeczka na ich zdobycie jest dla 
nich ustawiona za wysoko.

Mówią że wiek to tylko liczba, 
czują się nadal młodzi duchem. Cieszą 
się tym, co mają: miejsce do cyklicz-
nych spotkań i działań. Aktywizują se-
niorów ze stowarzyszenia i  dzielnicy. 
Realizują swoje plany i  pomysły, które 
można wykonać z  własnych funduszy. 
Może dlatego, że tylko liczą na siebie, 
seniorzy z „Radości” istnieją z radością 
już 22 lata.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

„Jak się nie cieszyć, robimy 
wielką rzecz dla siebie i innych. Two-
rzymy fajną aktywną społeczność, 
taką wielką rodzinę”  – tak określił 
w  skrócie działanie Stowarzyszenia 
Seniorów „Radość” pan Leonard  – 
jeden z jego członków.

Pomoc ludziom starszym i  sa-
motnym ze szczególnym uwzględ-
nieniem członków stowarzyszenia, 
wzajemne wspieranie się w  trudnych 
sytuacjach życiowych oraz aktyw-
ne uczestnictwo w  życiu społecznym 
osiedla, to główne założenie działania 
Stowarzyszenia Seniorów „Radość” 
z białostockich Dziesięcin.

W listopadzie 2018 r. w pięknych 
wnętrzach sali bankietowej “Chopi-
na” przy muzyce i tańcach obchodzo-
no 22 jubileusz tego niezwykłego sto-
warzyszenia. Były podziękowania dla 
najbardziej aktywnych, ciekawe za-
bawy, konkursy i  wspólne śpiewanie. 
Był to też wieczór wspomnień o  po-
wstaniu i pierwszych latach działania 
„Radości”.

Kiedy we wrześniu 1996 r. Hali-
na Małachowska zakładała grupę sa-
mopomocowa, nie przypuszczała, że 
przetrwa ona tyle lat i  z powodzeniem 
będzie kontynuowała swoją działalność. 
Początkowa grupa liczyła 10 osób, nie-
bawem 32 osoby działały w  „Radości” 
a  w  czasach świetności ilość seniorów 
wzrosła do niemal 100.

Wspomagana przez nieżyjące-
go już kierownika osiedlowego klubu 
“Gaj” Zbigniewa Górskiego wzbogaciła 
się o lokal, w którym znalazł się sprzęt 
rehabilitacyjno- sportowy, zakupio-
ny ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacyjnego Osób Niepeł-
nosprawnych. Do dziś seniorzy mogą 
z  niego korzystać, poprawiając swoją 
kondycję fizyczną. „Radość” realizo-
wała swoje pomysły i  plany. Zbiórka 
na rzecz powodzian z Doliny Kłodzkiej 
w 1997 r., zbiórka żywności i przekazy-
wanie jej potrzebującym to akcje, któ-
re przynosiły radość obdarowywanym 
i darczyńcom.

W czasach największego rozkwitu, 
dzięki dotacji z magistratu i PFRON-u, 
w  ramach wyjazdów rehabilitacyjno-
-edukacyjnych seniorzy zwiedzili wie-
le ciekawych miejsc w  Polsce. Po raz 
pierwszy widzieli góry, morze, zwie-
dzili Kopalnię Soli w  Wieliczce, San-
domierz, Kazimierz Dolny, Trójmiasto 
czy Góry Stołowe. Niestety, wprowa-
dzono nowe przepisy, które nie po-
zwalały dotowania takich wyjazdów 
ale “Radość “ nadal zwiedza! Pozna-
je historię i  piękno przyrody Podlasia 
i Mazur. Białowieża, Święta Lipka, Au-
gustów, Wigry, Gietrzwałd, Stańczyki, 
Tykocin, Kruszyniany czy Supraśl, to 

tylko niektóre miejsca, które odwiedzi-
li seniorzy z „Radości”. Wycieczki były 
starannie przygotowane, z przewodni-
kiem, zawierajace także elementy roz-
rywki  – ognisko z  pieczeniem kiełba-
sek, wspólne śpiewanie.

Spotykają się od lat w  każdy 
czwartek w  osiedlowym klubie „Gaj” 
przy kawie, herbacie i ciastkach. Są to 
spotkania robocze, które na bieżąco 
wyznaczają dalsze kierunki działania 
stowarzyszenia. To także czas na wy-
mianę uwag i  podzielenie się swoimi 
radościami i  problemami. Seniorzy 
czekają na te spotkania, gdyż moż-
na po prostu „wyjść do ludzi”. Przy-
bywają nowi członkowie. Przychodzą 
„na próbę, zobaczyć jak tu jest”… i zo-
stają na stałe.

Do kalendarza działań „Radości” 
na stałe wpisały się takie wydarze-
nia jak obchody Dnia Babci i  Dziad-
ka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i  Dzień 
Dziecka (wydarzenie wielopokole-
niowe), Dzień Seniora, Dzień Cho-
rego. W  tym dniu odwiedzani są byli 
członkowie stowarzyszenia, którzy ze 
względów na stan zdrowia nie mogą 
brać udziału w  życiu społecznym. 
Ekumeniczny wieczór opłatkowy, to 
wydarzenie, na które seniorzy czeka-
ją cały rok. Na stole królują potrawy 
wigilijne przygotowane samodzielnie 

przez członków stowarzyszenia. Jest 
opłatek, składanie życzeń, śpiewanie 
kolęd, wzruszenie. Każdego roku se-
niorzy przygotowują stroiki bożenaro-
dzeniowe i  wielkanocne, robią palmy 
wielkanocne.

Wieczorki taneczne organizowane 
przez „Radość” od lat cieszą się dużym 
zainteresowaniem. „Potańczyć przy 
orkiestrze „na żywo”- to właśnie roz-
rywka dla nas. Wolimy ją bardziej niż 
mechaniczną jak większość seniorów”- 
mówi pani Basia.

Seniorzy z  „Radości” nie zamy-
kają się we własnym kręgu. Uczest-
niczą w  wydarzeniach kulturalnych 
swego osiedla. Biorą udział w  wyda-
rzeniach organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski , białostocki magistrat, 
Urząd Wojewódzki czy organizacje po-
zarządowe. Mają w  swoich szeregach 
przedstawicielkę Chóru Seniorów im 
Stanisława Moniuszki działającego 
przy WOAK, członkinię Rady Senio-
rów przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego i  absolwentkę Akademii 
Rzeczników Seniorów. Każdego roku 
na przełomie października i listopada, 
w okresie obchodów Miejskiego i Wo-
jewódzkiego Dnia Seniora najaktyw-
niejsi z „Radości” są wyróżniani przez 
Wojewodę Podlaskiego i  Prezydenta 
Białegostoku.

Radość z „Radością”
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ta przez konsekwentny dobór środków 
poetyckiego wyrazu. Liczne personifi-
kacje wskazują na specyfikę istnienia 
przedmiotów, które są znakami ludz-
kiej aktywności. Wokół przedmiotów  – 
symboli, konkretyzują się wrażenia, 
związane z przeżyciami, emocjami, bu-
dującymi świat codzienności (fotele), 
a  także przywołującymi na myśl prze-
szłość (seledynowa suknia ze złotym 
deseniem). Uwagę zwraca szczegól-
ny nastrój utworu, budowany poprzez 
użycie metafor, oddających wrażenia 
zmysłowe i  epitety, określające kolory. 
Ów nastrój współgra z rozważaniami na 
temat bycia ”tu i teraz” z odniesieniami 
do tego, co już było. Refleksji nad upły-
wem czasu, budowanej.

II miejsce – Elżbieta Kasperek z Bia-
łegostoku za wiersz „Takie miasto”.

III  – miejsce w  kategorii ogól-
nej SREBRO NIE ZŁOTO  – Marek 
Górynowicz z  Kleosina za wiersz 
„W ramkach Kleosina”.

Uzasadnienie Kapituły:
Tytuł utworu odnosi się do konkretnego 
miejsca – Kleosina, jest przy tym me-
taforą. Doświadczenie przestrzeni wpi-
sane jest w ramki, w które oprawia się 
obrazy, zdjęcia, będące zapisem chwil. 
Kleosin określany jest znakami na-
tury, te z  kolei objawiają się w  tekście 
za sprawą metafor. Co znamienne, nie 
sama natura odgrywa tu najważniejszą 
rolę, a jej odczuwanie przez człowieka. 
Marek Górynowicz kreśli w swym wier-
szu obraz miejsca szczególnego, gdzie 
można przenieść „niebo w naszą stro-
nę” i „oddycha się ciszą”. Bez oddechu, 
jak wiadomo nie ma życia, a cisza staje 
się symbolem spokoju. Uwagę zwraca 
bardzo ciekawe, oksymoroniczne sfor-
mułowanie: „usycha lipcowy deszcz”, 
przywołujące na myśl odwieczny, am-
biwalentny rytm natury. Bardzo ważny 
wydaje się też motyw malowania, które 
kojarzy się z  twórczością artystyczną. 
W świetle tekstu Górynowicza wszyscy 
jesteśmy artystami, utrwalamy  – ma-
lujemy nasze odczuwanie świata. Nie-
zwykle ciekawie została zarysowana 
w  wierszu opozycja między wycisze-
niem związanym ze światem prowincji, 
a koniecznością nieodzownego powro-
tu, wyrażoną przy pomocy personifi-
kacji: „ponagla nas niedziela”. Kleosin 
jawi się zatem jako bezpieczna prze-
strzeń „marzeń”, „kolorów”, „obło-
ków” i  „wędrujących ptaków”, skon-
trastowana z  mroczną przestrzenią 
powrotu, symbolizowaną przez „czar-
nego psa”.

SREBRO NIE ZŁOTO Proza

Miejsca pierwszego nie przyznano. Dwa 
równorzędne II miejsca zajęli:

II  – miejsce: Danuta Waśko z  Łom-
ży za utwór „Moja przygoda z pewnym 
akordeonem” oraz Dionizy Purta z Bia-
łegostoku za utwór „Była taka Polska”.  

Już po raz czwarty Stowarzysze-
nie Szukamy Polski i Podlaska Redak-
cja Seniora zaprosiła seniorów piszą-
cych prozą lub wierszem, do wzięcia 
udziału w  Konkursie SREBRO NIE 
ZŁOTO. W  tej edycji motywem prze-
wodnim było Podlasie: jego historia, 
współczesność, mieszkańcy, pięk-
no przyrody. Współorganizatorami 
Konkursu byli: Książnica Podlaska 
i Fundacja Sąsiedzi.

Fundatorzy nagród: Stowarzyszenie 
Szukamy Polski, Książnica Podlaska 
im. Łukasza Górnickiego w Białymsto-
ku, Polskie Radio Białystok, Fundacja 
Sąsiedzi, Stowarzyszenie 100-lecie Ko-
biet, Kwiaciarnia Białystok, Viol-Me-
dica  – Rehabilitacja, Salon Stylizacji 
Fryzur.

Przewodniczącą Kapituły Konkursowej 
była Dorota Sokołowska, pisarka i dzien-
nikarka Polskiego Radia Białystok.

Członkowie Kapituły to: Justyna Saw-
czuk, rzecznik prasowy Książnicy Pod-
laskiej, organizatorka wydarzeń literac-
kich, prowadzi spotkania z  autorami: 
„Środy Literackie”, festiwale i  konfe-
rencje. Eligiusz Buczyński, poeta, pra-
cownik Książnicy Podlaskiej. Bożena 
Bednarek dziennikarka, koordynatorka 
Klubu Czytelniczego Ex Libris i  wyda-
rzeń czytelniczych Stowarzyszenia Szu-
kamy Polski, redaktor naczelna portalu 
podlaskisenior.pl. Jolanta Falkowska, 
sekretarz Kapituły z Podlaskiej Redakcji 
Seniora.

 
I miejsce – Anna Piliszewska z Wie-
liczki w  kategorii specjalnej POLKA 
NIEPODLEGŁA -POEZJA za wiersze 
„Nora Ney” i  „Pastorowa Mikulska”  – 
wspomnienie o Marii Kotschy.

Uzasadnienie Kapituły:
W wierszach „Nora Ney” i  „Pasto-
rowa Mikulska” Anna Piliszewska 
wskrzesza pamięć o  dwóch kobietach 
z  Podlasia. Odwołując się do konkret-
nych historii, buduje refleksję o egzy-
stencji, losie i wpływie historii na życie 
jednostki.

Tekst Nora Ney przywraca pamięć 
o przedwojennej aktorce światowej sła-
wy, urodzonej w  Sielachowskich pod 
Białymstokiem. Zastosowana liryka roli 
(podmiot liryczny wciela się w  postać 
Nory Ney) buduje sytuację rozmowy 
przedwojennej aktorki ze współcze-
snym odbiorcą. Poetycki monolog, cho-
ciaż zawiera odwołania do biografii Nory 
Ney, stanowi refleksję nad tożsamością, 
historią, a  przede wszystkim pamięcią. 
Kreacja gwiazdy przedwojennego kina 
konkretyzuje się w  wierszu za spra-
wą epitetów wartościujących: „piękna, 
młoda”, tytułów filmów: Serce na ulicy, 
Policmajster Tagiejew oraz wypowie-
dzeń eliptycznych. Przeszłość, w  której 

sytuuje się monolog Nory, konkretyzuje 
się za sprawą rzeczowników przywo-
dzących na myśl wielki świat bogactwa, 
rozrywki, blichtru: „futra, czarne la-
kierki, strusie pióra”. Świat rzeczy ma-
terialnych podlega jednak nieuchron-
nym prawom przemijania. W  wierszu 
wyróżnić można dwie płaszczyzny cza-
sowe: przeszłość i  teraźniejszość. Pa-
mięć jest w  utworze Piliszewskiej zna-
kiem tożsamości. Łączy się z miejscem. 
Sformułowanie „krajobraz podlaski” 
określa przestrzeń wspomnień, któ-
re łączy nadawcę  – Norę z  odbiorcą  – 
człowiekiem żyjącym „tu i  teraz”. Za 
sprawą epitetów i wyliczeń uobecnia się 
w wierszu opozycja między przeszłością 
i  teraźniejszością. Bardzo istotna wy-
daje się tu symbolika cienia  – odbicia 
tego, co istniało realnie, a teraz istnieje 
tylko w świadomości tego, kto pamięta. 
Doświadczenia egzystencjalne, takie jak 
żal, cierpienie, tęsknota, istnieją nie-
zależnie od czasu: „drżysz wśród zni-
komych śladów”, „tęsknisz tak samo”. 
Wspomnienie o  Norze Ney wpisuje się 
zatem w ponadczasowy dyskurs o prze-
mijaniu, pamięci i tęsknocie.

W utworze „Pastorowa Mikul-
ska”  – Wspomnienie o  Marii Kotschy 
jednostkowe doświadczenie egzysten-
cjalne staje się historią uniwersalną. 
Szczególną rolę odgrywają tu przed-
mioty  – symbole dawnego życia, któ-
re wciąż trwają, chociaż ludzi już nie 
ma. Przestrzeń domu staje się zatem 
przestrzenią pamięci. Metafora: „okna 
snem zakluczone” wskazuje na her-
metyczną przestrzeń, która żyje wła-
snym życiem. Sen to nie tylko symbol 
śmierci, którą dom pastorowej został 
naznaczony. Przywodzi na myśl noc-
ne życie duszy – marzenia, pragnienia, 
lęki ludzi, żyjących w  konkretnej prze-
strzeni. Rzeczywistość dnia zestawio-
na została opozycyjnie z  rzeczywisto-
ścią nocy. Trafnie zestawione metafory 
ukazują odrębne życie przedmiotów, 
przechowujących pamięć o  dzieciń-
stwie, które Jerzy Pilch określił mianem 
„czasów, kiedy wszyscy jeszcze żyli”. 
Epitety i pytania retoryczne budują wi-
zję minionego życia, której towarzy-
szy refleksja o  czasie, naznaczającym 
nie tylko przestrzeń domu, ale także 
wszelkie przejawy ludzkiej aktywności: 
„z hukiem spada torebka/ rozsypują się 
książki”. W zamkniętą przestrzeń domu 
stara się wedrzeć natura, ujawniająca 
się w wierszu za sprawą ciekawych per-
sonifikacji: „wiatr/ kuca na parapetach 
i  drapie ostrym pazurem”. Jej życie nie 
przemija, trwa, bo w przeciwieństwie do 
istnienia ludzi i  rzeczy, wciąż odradza 
się na nowo. Poetycka opowieść o domu 
pastorowej, staje się zatem kanwą roz-
ważań o przemijaniu, które nieuchron-
nie zawłaszcza świat ludzkich spraw.

Dwa wyróżnienia  – w  kategorii spe-
cjalnej POLKA NIEPODLEGŁA - PO-

EZJA otrzymali Jolanta Maria Dzienis 
z  Białegostoku za wiersz „Do kołtu-
na” i Wojciech Więckowski z Rajgro-
du za wiersz „Empatycznie”.

Laureaci kategorii POLKA NIEPODLE-
GŁA w dziedzinie prozy.

I miejsce  – Halinka Bohuta-Stąpel 
z  Wilkanowa za „Mury milczą, ale lu-
dzie nie” - opowieść o Sońce. (Opowia-
danie na podstawie relacji mojej Mamy 
z  Jej pobytu w  białostockim więzieniu 
w  latach 1942/43 . Zmieniłam imiona 
dorosłych, skróty nazwisk odpowiadają 
prawdziwym nazwiskom, zostawiłam 
prawdziwe imię jednego z dzieci. Opisa-
ne zdarzenia są prawdziwe).

Uzasadnienie Kapituły:
To nagroda za stworzenie przejmują-
cego obrazu ludzkiej tragedii w czasach 
II wojny światowej. Autorka przedstawi-
ła traumatyczne przeżycia kobiet w bia-
łostockim więzieniu, opisała atmosferę 
strachu, niepewność jutra, ale też swego 
rodzaju solidarność osadzonych i  mil-
czące, wzajemne zrozumienie. Tym tek-
stem Halinka Bohuta-Stąpel upomina 
się o pamięć o tych, które cierpiały i od-
dawały życie za wspieranie walczących, 
pomoc poszkodowanym, a czasami „po 
prostu” za bycie Polką, tych które ginęły 
nie na froncie, ale w  zimnych, wilgot-
nych ścianach więziennych cel. Nin-
ka – pobita i brutalnie zgwałcona przez 
Niemców dziewiętnastolatka staje się 
symbolem setek, jeśli nie tysięcy kobiet, 
które podzieliły jej los, a  o których hi-
storia dziś milczy.

Wyróżnienie – Jadwiga Zgliszewska 
z  Białegostoku za „Siłaczkę z  mojej 
wsi”.

Uzasadnienie Kapituły:
To wyróżnienie za przedstawienie inne-
go wymiaru patriotyzmu oraz promo-
wanie postaw prospołecznych poprzez 
opowieść o  losach Barbary Bolesty  – 
kobiety „zwyczajnej”, a jednak niezwy-
kłej, umiejącej w trudnej i szarej nieraz 
codzienności, znaleźć chęci, czas i ener-
gię, by pomóc drugiemu człowiekowi, 
swoją postawą dawać przykład innym, 
stanowić wsparcie i dodawać sił potrze-
bującym, a  nawet zjednoczyć lokalną 
społeczność we wspólnym dziele po-
mocy. „Siłaczka z mojej wsi” to literacki 
pomnik wystawiony wszystkim kobie-
tom- społeczniczkom.

SREBRO NIE ZŁOTO  – kategoria 
ogólna Poezja:

I miejsce – Anna Piliszewska z Wielicz-
ki za wiersz „Niedziela w Supraślu”.

Uzasadnienie Kapituły:
W wierszu tym na plan pierwszy wysuwa 
się refleksja nad egzystencją naznaczo-
ną przemijaniem, integralnie powiąza-
na z  konkretną przestrzenią  – domem 
w  Supraślu, miejscem pamięci. Uwagę 
zwraca jasność przekazu, osiągnię-

Srebro po raz czwarty
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Wyróżnienie w  kategorii proza 
otrzymała Halina Łozińska z  Byd-
goszczy za „Tydzień nad Wigrami”.

Nagroda specjalna Książnicy Podlaskiej 
im. Łukasza Górnickiego w  Białymsto-
ku - udział w  cyklicznych spotkaniach 
literackich w  postaci spotkania autor-
skiego w ramach cyklu „Środy Literac-
kie” przypadła: Annie Piliszewskiej 
z  Wieliczki za wiersze: „Nora Ney” 
i „Pastorowa Mikulsk oraz Halince Bo-
hucie Stąpel z  Wilkanowa za prozę 
„Mury milczą, ale ludzie nie” -opowieść 
o Sońce.

Nagrodę specjalną Polskiego Radia 
Białystok otrzymała Janina Jakoniuk za 
prozę „Placyda”.

Nagrodę specjalną 100-lecia Kobiet 
otrzymała Anna Piliszewska z Wieliczki 
za wiersz „Nora Ney”.

Wyróżnienia Podlaskiej Redakcji 
Seniora w  kategorii wiersz Polka Nie-
podległa
• Daniela Bednarek z  Zelowa za wiersz 

„Święta świętością syna”;
• Irena Świerżyńska z  Białegostoku za 

wiersz „Matko sama szukaj raju”;
• Jolanta Maria Dzienis z Białegostoku 

za wiersz „Babcia” w kategorii Polka 
Niepodległa a  dodatkowo za wier-
sze w  kategorii ogólnej SREBRO NIE 
ZŁOTO: „Odrobiny słońca” i  „Pta-
kiem być”.

Wyróżnienia Podlaskiej Redakcji 
Seniora w  kategorii proza Polka Nie-
podległa
• Władysław Amielańczyk z  Sokółki za 

„Oczekiwanie”;
• Irena Piwowar „Orynka” z  Bielska 

Podlaskiego za „Kamienny Różaniec”;
• Marian Biziuk z Sokółki za wspomnie-

nie „Jak wypiekano chleb” i  prozę 
„Matka”.

 
Wyróżnienia Podlaskiej Redakcji 
Seniora kategorii ogólnej SREBRO NIE 
ZŁOTO:
• Krystyna Gudel z Suchowoli za 2 wier-

sze: „Ballada o  moim miasteczku” 
i „Kobieta z kotem”;

• Magdalena Dryl z  Sanoka za wier-
sz”Spojrzenie na jesienne Podlasie”;

• Janina Jakoniuk z  Białegostoku za 
wiersz „Moje miasto”;

• Wiesław Lickiewicz z  Hajnówki za 
wspomnienia prozą „Wołodia – kart-
ka z pamiętnika;

• Andrzej Nagwizda z Grajewa za wier-
sze „Barwy Podlasia” oraz „Hanka – 
Uśmiech w  kapeluszu” i  „Kobiety 
Podlasia”.

Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

Anna Piliszewska
Nora Ney

nie pamiętasz,
że grałam w Sercu na ulicy. byłam Józią,
wiesz, z filmu Policmajster Tagiejew, byłam

piękna i młoda, czuła. czasami butna.
miałam złote pierścionki, futra, czarne lakierki, strusie pióra… naprawdę
nadano mi imię Sonia,

a Nora?… oh!, to tylko pseudonim
artystyczny. rozumiem, że nie słyszałeś, ale wcale
nie szkodzi – niczemu już się nie dziwię, jedynie, bywa, uśmiecham,
bo to wszystko minęło tak dziwnie, przedziwnie
prędko: bo już
są

całkiem inne
filmy, czasy, marzenia. inne kwiaty, powietrze. inni ludzie i cienie.
i bo się cierpi, i kocha,
inaczej.

widziałam oblicze wojny – ach!, ty jej też nie pamiętasz.
i to nic! – świętszy jest czas świętego
pokoju, niż jakakolwiek z wojen. nie żałuj, jeśli cierpliwie
szukasz
ech: jeśli jak ja, tak samo

nagle wbiegasz pamięcią, snem
w krajobraz podlaski
– i drżysz wśród znikomych śladów, imion, pamiątek, jeśli jak ja
tęsknisz tak samo,
jeżeli

tak samo płaczesz…

Anna Piliszewska
Pastorowa Mikulska – wspomnienie o Marii Kotschy:
 
w domu pastora nocą głucho skrzypią przedmioty.
okna snem zakluczone.
trzeszczy drewno – to stąpa w safianowych pantoflach
pastorowa Mikulska. i słychać śmiech małych dzieci – piłka
zszyta z kawałków różowego perkalu
koziołkuje po schodach. zapach starych zabawek
ma coś wspólnego z gorzką,
startą laską wanilii, z wonią kwaśnych
landrynek. wierzga
koń na biegunach, bąk się kręci za ścianą…
błyszczą śliskie poręcze. w szybach, w lunarnych lustrach
wyciągają ręce
Marii Kotschy, w momencie
gdy cierpliwie upina cieniutkimi szpilkami
pukle – machinalnie dotyka palcem zębów
grzebienia.
jaki tu czas panuje? jaki tu śni się sen? to co było,
przecieka
w przestrzeń domu i płynie
jak przezroczysta woda – z hukiem spada torebka,
rozsypują się książki.
wiatr
kuca na parapetach i drapie ostrym pazurem
w okna snem zakluczone.
nad ranem nikną powoli
pastor, dzieci, kobieta… już dzwoni
talerz o talerz,
metalowe łyżeczki obracają się w szklankach. czas
staje się linearny. ulatnia się zwiewny dotyk
– to nie mamidła,
to tylko kropelki deszczu w rynnach tak się szamoczą…
w domu pastora za dnia inaczej
skrzypią przedmioty.

Jolanta Maria Dzienis
Do Kołtuna

O, Kołtunie Polski
Czy możesz wysłuchać
Co też feministka 
Sączy ci do ucha?!

Czy chcesz, żeby kobieta
Jak każe zaszłość głucha
Ubabrana w pieluchach,
W nich wyzionęła ducha?!

Żeby przy kolanku
Trzymała kolanko
Była praczką, kucharką
Uległą kochanką?

Zanim skończę wyliczać,
Dobitnie nadmienię,
Że już od stu lat mamy
Równouprawnienie!

Wojciech Więckowski
Empatycznie

Polce Niepodległej z podziękowaniem 
za pracę dla Niepodległych

Jolu, perfidną grypą ścięta makabrycznie,
która nad pigułkami zasypanym stołem
redakcyjną robotę popychasz z mozołem
pozwól, że się odezwę do Cię empatycznie:

Kiedy w lutowym słońcu, przez miasto spowite
białym śniegu całunem biec będziesz radosna,
gdy przy obiedzie natką uśmiechnie się wiosna
a potem siądziesz pisać wiersze znakomite

w których uroki świata będziesz nam malować,
oczyszczając je z przykrych doświadczeń balastu 
by czasem jakąś zadrę w sercu przypudrować,

zrozumiesz w perspektywie tych dni kilkunastu
(gdy kolejną „Legendę” będziesz ekspediować)
że szczęśliwi bywamy tytułem kontrastu.

Anna Piliszewska
Niedziela w Supraślu

przedmioty oddychają tak cicho — nie oczekują niczego
od losu.
tylko w skrzypieniach drewna i żelaznych zawiasów czasem
czai się skarga. pomówmy znów
o drobiazgach, które są
najważniejsze — ważniejsze od wielce doniosłych
zdarzeń, od podbojów kosmosu.

zawołajmy zwierzęta, niech wskoczą nam na kolana,
niech czujne i czułe pyski nam położą na rękach.
a pamiętasz,
jak darowałeś mi na urodziny seledynową
suknię z popielatym deseniem
— poplamiłam ją sokiem. szkoda,
że nie pamiętam, gdzie jest tamta sukienka…

światło jest dziś bursztynowe, dziwne — spójrz,
w kałużach się słania
— usiądźmy tam, na werandzie, w wiklinowych fotelach,
żeby patrzeć
jak skacze promień jak złota łania. jak buszuje w łopianach,
jak się chyłkiem spopiela.
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(...) Z  lekturą „Małego Księcia” 
Antoine de Saint-Exuperego zetknę-
łam się po raz pierwszy jako dwu-
dziestolatka. Książkę dostałam od 
siostry na Gwiazdkę w  1976 roku, ze 
starannie wykaligrafowaną dedy-
kacją w  środku: „Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu”. Pierwszy raz 
zaczęłam czytać książeczkę tak jak 
każdą „zwyczajną”. Jednak już po 
kilku pierwszych stronicach musia-
łam uznać, że zwyczajna to ona nie 
jest. Już początkowa scena: „Proszę 
cię, narysuj mi baranka...”  – otwo-
rzyła oczy na niezbitą prawdę, że 
ważniejsze od opakowania jest to, co 
zawiera ono w środku. Czyli coś, cze-
go oczy nie dostrzegają. Ponieważ we 
wnętrzu narysowanej skrzynki znaj-
dował się ten oto idealny baranek, 
który codziennie miał pozjada groźne 
pędy złowrogich baobabów. I  to było 
pierwsze odkrycie.

Od ponad czterdziestu lat ta za-
chwycająca lektura towarzyszy moje-
mu życiu, a prawdy przenikające dzieło 
uczyniłam przewodnikiem po jego la-
biryncie. Książka o  wartościach, z  całą 
na nowo odkrytą aksjologią, stała się 
dla mnie drogowskazem drugim po 
Dekalogu. Posłużyła także jako sku-
teczna metoda unikania konfrontacji 
z  brutalnymi realiami codzienności. Bo 
ucieczka w świat pięknej baśni staje się 
tu dobrem. Pracę Latarnika Mały Ksią-
żę uznaje za użyteczną dlatego, że jest… 
ładna! Albowiem kiedy ten zapala latar-
nię, to jakby budził gwiazdę albo kwiat. 
Tę „nową filozofię” czynię więc priory-
tetem również i moich egzystencjalnych 
wyborów.

Książka staje się wkrótce kanwą 
oraz areną najważniejszej znajomości 
mojego życia i  miłości do mężczyzny. 
Fabuła baśni  – tak bardzo intrygująca 
i tajemnicza – daje nam obojgu asumpt 
do porozumiewania się zaczerpniętymi 
zeń scenami i  frazami jak niezastąpio-
nymi „wytrychami”. Okazuje się, że tym 
oto sposobem łatwo przekazać znacznie 
więcej emocji niż za pomocą własnych 
słów, które w  obliczu trudnych relacji 
są czasem bezradne. A  nawiązana re-
lacja okazuje się być właśnie taką. Oto 
moja tak zwana miłość od pierwszego 
wejrzenia staje się szybko i szczęściem, 
i  dramatem jednocześnie. Jest w  niej 
coś i  z  zachwytu nad pięknem kwiatu, 
i z bólu zadawanego przez ciernie róży. 
Zupełnie tak samo jak z  tą książkową 

Różą – i pociągającą, i chwilami niezno-
śną. Nasza znajomość rozwija się i trwa 
wiele lat. Niestety, nie przekształca się 
nigdy w  realny związek kobiety i  męż-
czyzny. Magia, ulotność, efemerycz-
ność, bazowanie na niedopowiedze-
niach i  domysłach  – to jedyne nasze 
„realia”. (...)

Arcydzieło francuskiego pisarza 
stało się też inspiracją dla moich skrom-
nych poczynań literackich. Impulsem do 
napisania pierwszego tekstu opartego 
na przesłaniu płynącym z  kart „Małe-
go Księcia” była prośba skierowana do 
mnie przez człowieka, którego obda-
rzyłam miłością i przyjaźnią. Nie mogąc 
zostać jego Różą, stałam się Lisem… Mój 
wybraniec komponował prostą muzykę 
do gitarowego akompaniamentu. Wcze-
śniej już napisał takową do kilku moich 
wierszy. W  tekst włożyłam całą swoją 
moc twórczą. Powstały słowa piosenki, 
której śpiew już wkrótce rozbrzmie-
wał w  wykonaniu naszej turystycznej 
studenckiej grupy. Od tamtej pory na-
pisałam kilkanaście wierszy nawiązu-
jących do fabuły i  myśli przewodnich 
zaczerpniętych z  treści „Małego Księ-
cia”, którego lektura nieodmiennie in-
spiruje mnie twórczo. Dokonałam nawet 
adaptacji (transpozycji) utworu, której 
celem było przystosowanie go do innej 
funkcji i struktury rodzajowej. Konkret-
nie to przeróbka dzieła epickiego na po-
etycko-dramatyczne. A  precyzyjniej  – 
wersja scenariuszowa przedstawienia 
w  formie rymowanej, z  podziałem na 
role, z didaskaliami. Tekst, który potra-
fią opanować najstarsze przedszkolaki 
oraz dzieci początkowych klas szkoły. 
One chętnie bawią się w teatr. Jako pe-
dagog, osoba pracująca przez całe ży-
cie zawodowe w  przedszkolu, jestem 
świadoma niedoboru wartościowych 
przekazów z  możliwością ich scenicz-
nej adaptacji. Wysłałam zapytanie do 
Wydawnictwa MUZA, które jako jedy-
ne posiada licencję na wydawanie pol-
skiej wersji „Małego Księcia”. Niestety, 
szybko otrzymałam odpowiedź, że nie 
są uprawnieni do publikowania żad-
nych adaptacji, a zgodę na takie przed-
sięwzięcie musi wyrazić Wydawnictwo 
Gallimard. Cóż, zrezygnowałam z  dal-
szych działań w  tym zakresie. We wła-
snej placówce jednak przedstawienie 
zostało pieczołowicie przygotowane. 
Zapewniliśmy piękne kostiumy i  sce-
nografię, wzbogacając tekst insceniza-
cji o warstwę muzyczną – piosenki oraz 
taniec. Widowisko zostało zaprezento-

wane zarówno na przeglądzie w  miej-
scowym ośrodku kultury, w  zaprzyjaź-
nionych placówkach edukacyjnych, jak 
i  oczywiście we własnym przedszkolu 
na scenie plenerowej podczas pikniku 
rodzinnego. Okazało się niebywałym 
sukcesem, o którym opowiadano w ma-
łym miasteczku.

Poza własną twórczością literacką 
nawiązującą do dziełka „Mały Książę”, 
zgromadziłam większość nagrań piose-
nek z nim tematycznie związanych. Nie-
które posłużyły jako warstwa muzyczna 
wystawianego przedstawienia, inne 
słucham chętnie i  regularnie. Potrafią 
wywołać łzy… Poza piosenkami są filmy 
zrobione na kanwie treści książki. Obej-
rzałam i ten, którego scenariusz w mia-
rę wiernie odtwarza treść, jak również 
i  obraz luźniej z  tą fabułą powiązany. 
Niestety, filmy nie wyzwoliły we mnie 
ani takich emocji, ani głębszych reflek-
sji. Niebawem w  Białymstoku odbędzie 
się gościnnie spektakl w konwencji Te-
atru Piasku, który opowiada historię 
Małego Księcia malowaną na żywo pia-
skiem, światłem i  na wodzie, połączo-
ną z  grą aktorów, świateł i  cieni oraz 
techniką szybkiego malowania. Marzę 
o uczestnictwie w tym wydarzeniu arty-
stycznym. Może się uda.

Moja fascynacja dotyczy jednak 
przede wszystkim książki. Jej bohate-
rowie od dawna są jak starzy dobrzy 
znajomi  – zaglądają do moich okien 
(okien duszy zwłaszcza), przypomina-
ją o  swoim istnieniu w  różnych sytu-
acjach. Czasem nawet nie sposób się od 
nich opędzić. Każda jej kolejna lektura 
pozwala na odkrywanie czegoś nowego. 
Podczas ostatniego czytania znalazłam 
też coś i  o nieśmiertelności. Oto nasz 
mały bohater pod koniec opowiast-
ki próbuje przekonywać narratora, że 

opuszcza ciało jak nic nie znaczącą po-
włokę, z  jednoczesnym zapewnieniem, 
że to tylko tak wygląda, jakby umierał. 
Bo w  rzeczywistości powraca na swoją 
planetę. Co kojarzy się mimowolnie… ze 
zmartwychwstaniem!

Książkę tę noszę w  sobie, jakby 
krążyła w moim krwioobiegu i przepeł-
niała całe moje jestestwo. Oswoiłam ją 
i  uczyniłam swoim najprawdziwszym 
przyjacielem. Marzy mi się, by każ-
dy człowiek na świecie mógł choć raz 
zgłębić tę lekturę. Pragnę, aby nadszedł 
czas przebudzenia i  otwarcia oczu na 
niewidzialne wszystkim tym, którzy 
gonią za wartościami pojmowanymi na 
opak. I  dostrzeżenia potrzeby zmiany 
perspektywy postrzegania świata. Zro-
zumienia, że są wartości o  wiele cen-
niejsze od bogactw, sławy, oklasków. 
Zachęcić, aby choć na chwilę zatrzy-
mali się w pogoni za złudnym mirażem. 
A może to uczynić ta niewielka, mądra 
książeczka. Ważniejsza od opasłych 
tomów dzieł uznanych mędrców. Ona 
pozwoli odkryć prawdziwą istotę czło-
wieczeństwa. Pomoże spojrzeć zupeł-
nie inaczej na wiele spraw. Na zmianę 
zawsze jest czas. Póki są chęci. Póki nie 
zapadło się jeszcze zbyt głęboko w wy-
godne kanapy ze wzrokiem utkwionym 
w telewizyjny czy komputerowy ekran. 
Warto wziąć do ręki to literackie cu-
deńko! Ono może odmienić każdego 
tak, jak odmieniło moje patrzenie na 
życie i  drugiego człowieka oraz relacje 
z nim. Chyba, że jest się jak kamień po-
rosły mchem. Wtedy już i  tym głazem 
wypadnie pozostać…

Jadwiga Zgliszewska

Fragmenty tekstu wyróżnionego III na-
grodą w konkursie „Moja książka życia”

Oswoić kogoś…
Poznaje się tylko to, co się oswoi […]. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. 

Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, 
więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie!
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zdaje się być w  niektórych powiatach re-
alizowany (np. w kolneńskim, hajnowskim 
i  bielskim), zaś w  innych sytuacja w  tym 
zakresie przedstawia się nieco gorzej.

Kolejnym obszarem potrzeb senio-
rów diagnozowanym podczas badania, 
były potrzeby z  zakresu bezpieczeństwa, 
które zdają się być znacznie lepiej zaspo-
kajane niż potrzeby zdrowotne. Nasze 
badania wskazały, iż w  opinii większości 
badanych (poza powiatem białostockim) 
zaspokojona jest potrzeba dostępu do 
szkoleń prowadzonych np. przez policję, 
a  dotyczących działania oszustów. Więk-
szej uwagi wymaga potrzeba dostępu do 
spotkań i  bezpłatnych szkoleń dotyczą-
cych problemu przemocy w  rodzinie czy 
też zawierania umów przez telefon – około 
¼ a czasami nawet mniej badanych wska-
zało, iż w tym zakresie wystarczająco dużo 
się robi. Ponadto (poza powiatem łomżyń-
skim i  kolneńskim), przedstawiciele wła-
ściwych podmiotów powinni podjąć dzia-
łania na rzecz wyposażenia osób starszych 
w  odblaski, zwiększające ich widoczność 
na drodze (tylko około 1/3 badanych uzna-
ła, że ta potrzeba jest zaspokojona), jak też 
zdecydowanie niezaspokojoną jest potrze-
ba korzystania z  bezpłatnych kursów sa-
moobrony – w każdym z powiatów około 
lub mniej niż 10% badanych stwierdziło, 
że stopień zaspokojenia tej potrzeby jest 
wystarczający.

Trzecim obszarem poddanym przez 
nas procesowi eksploracji były potrzeby 
seniorów z  zakresu pomocy społecznej. 
Blisko połowa badanych, a  w  niektórych 
powiatach nawet więcej niż połowa re-
spondentów uważała, że w ich gminie za-
spokojona jest potrzeba możliwości uzy-
skania finansowej lub rzeczowej pomocy 
z  Ośrodka Pomocy Społecznej. Niemniej 
poza powiatem hajnowskim (57,5%) 
i  łomżyńskim (46,1%) potrzeba dostępu 
do informacji na temat instytucji świad-
czących pomoc w  różnym zakresie, wy-
maga uwagi odpowiednich podmiotów. 
Problem ten wydaje się być bardzo waż-
nym i wymagającym szybkiej reakcji. Poza 
tym za niski (na poziomie ok. 20% głosów 
potwierdzających) należy uznać stopień 
zaspokojenia potrzeby dostępu do bez-
płatnych (lub w  preferencyjnych cenach) 
usług opiekuńczych oraz możliwość ko-
rzystania z osiedlowych punktów samopo-
mocowych. W każdym z powiatów potrze-
by te były wskazywane jako wymagające 
szybkiego zajęcia się nimi odpowiednich 
podmiotów. W większości powiatów osoby 
badane zwracały również uwagę, że klu-
czową jest też kwestia dostępu do zniżek 
i ulg w opłatach rachunków oraz bezpłat-
ne leki dla osób potrzebujących. Potrzeba 
ta wymaga szybkiej interwencji, podobnie 
jak dostęp do bezpłatnego transportu dla 
osób mających problem z poruszaniem się 
- na co wskazywało pond 52,3% badanych 
z  powiatu bielskiego oraz 43,3% powiatu 
kolneńskiego. Ważne jest też dofinanso-
wanie do wypożyczania sprzętu rehabi-
litacyjnego wskazywane przez 37,5% re-
spondentów z powiatu hajnowskiego.

Część 2. w kolejnym numerze

Emilia Kramkowska

Przed przystąpieniem do jakie-
gokolwiek działania na rzecz okre-
ślonej grupy społecznej wymagającej 
pomocy, wsparcia czy uwagi, ważne 
jest właściwe przeprowadzenie badań 
socjologicznych, które pomogą zdefi-
niować problem i  określić sposoby jego 
rozwiązania. Zasada ta przyświecała 
wykonawcom projektu ASOS Akade-
mia Rzeczników  – wpływamy na zmiany, 
którzy założyli, iż każdy rzecznik chcący 
skutecznie działać, powinien znać pro-
blemy osób, w  imieniu których będzie 
występował. Kierując się tym założe-
niem, przeprowadziliśmy badanie po-
trzeb seniorów zamieszkujących różne 
powiaty województwa podlaskiego. Do-
kumentem, który m.in. posłużył nam do 
przygotowania narzędzia do badań, był 
Program na rzecz osób starszych w  woje-
wództwie podlaskim na lata 2016-2020 
opracowany przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Białymstoku. Wy-
różniono w  nim takie obszary potrzeb 
seniorów jak: zdrowie, bezpieczeństwo, 
pomoc społeczną, aktywność społeczną 
i  zawodową oraz komunikację. Kierując 
się treściami zawartymi w  programie 
oraz uwzględniając wyniki warsztatu 
przeprowadzonego podczas seminarium 
inaugurującego działania w  ramach 
programu ASOS Akademia Rzeczników - 
wpływamy na zmiany (maj 2018), przy-
gotowaliśmy ankietę składającą się z  18 
pytań zamkniętych.

Opis próby badawczej

Po odpowiednim przeszkoleniu, se-
niorzy uczestniczący w projekcie udali się 
z wydrukowaną ankietą do swoich rówie-
śników, by pytać ich o problemy i potrze-
by, których sami doświadczają lub których 
doświadczają znajome im osoby starsze. 
Badanie przeprowadziliśmy na przeło-
mie sierpnia i  września 2018, w  powie-
cie białostockim (N  = 104), bielskim (N  = 
106), hajnowskim (N  = 80), kolneńskim1 
(N = 30) , łomżyńskim (N = 102), sejneń-
skim i  augustowskim (N  = 90) oraz so-
kólskim (N = 102). U sumie zgromadzono 
614 ankiet. W  badaniach uczestniczy-
ły głównie kobiety, których było 62,2% 
(N = 382), zaś mężczyźni stanowili 37,8% 
(N  = 232) badanych. Respondentami były 
przede wszystkim osoby w  wieku 61-70 
lat (56,8%), 71-80 lat (33,1%), zaś oso-
by mające 55-60 lat (4,9%) czy w  wieku 
81 lat i więcej (5,2%), stanowiły znacznie 
mniejszy odsetek ankietowanych. W  py-
taniu dotyczącym poziomu wykształce-
nia, najczęściej zaznaczaną była odpo-
wiedź „ukończyłe(a)m studia wyższe” 
(57,5%), ponad ¼ badanych (27,8%) 
ukończyła szkołę średnią lub zawodową, 
zaś 14,7% było po szkole podstawowej.

1 Bardzo niski zwrot ankiet w powiecie kolneńskim nie po-
zwala na prowadzenie statystycznie istotnego wnioskowania. 
Niemniej w analizach przedstawianych w dalszej części tekstu, 
wyodrębniono powiat kolneński by rzecznicy z tego obszaru 
dowiedzieli się, w jaki sposób odpowiadały osoby uczestni-
czące w badaniach terenowych i co jest problemem/potrzebą 
w tymże powiecie.

Wyniki

Pierwsze pytanie, które zadaliśmy 
naszym badanym brzmiało: Czy Pana/Pani 
zdaniem potrzeby i problemy osób starszych 
w gminie, w której Pan/Pani mieszka, są za-
uważane? Przyglądając się odpowiedziom 
ankietowanych przedstawionym na wy-
kresie 1 możemy powiedzieć, że dominu-
je na nim kolor niebieski, czyli odpowiedź 
„tak”, potrzeby i  problemy seniorów 
są zauważane. Najczęściej odpowiadali 
tak respondenci z  powiatu hajnowskie-
go (66,3%), dalej łomżyńskiego (51,0%), 
augustowskiego i  sejneńskiego (50,0%), 
zaś w  pozostałych powiatach nieco mniej 
niż połowa badanych seniorów udzieliła 
twierdzącej odpowiedzi.

Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, 
że zauważanie problemów i  potrzeb to 

działania w  tym zakresie. Jedynie w  po-
wiecie hajnowskim 57,5% badanych odpo-
wiedziało, iż w gminie, w której mieszkają 
potrzeby osób starszych są zaspokajane, 
a ich problemy – rozwiązywane.

Jakie są potrzeby podlaskich seniorów ?

Przypatrując się poszczególnym ob-
szarom potrzeb seniorów, które uwzględ-
niliśmy w  ankiecie można dojść do 
wniosku, iż najsłabiej zaspokojone są te 
dotyczące zdrowia. Wszak potrzeba, którą 
jest możliwość bezproblemowego dotarcia 
do placówek służby zdrowia w  większości 
powiatów jest zaspokojona na dość wy-
sokim poziomie  – np. blisko ¾ badanych 
z powiatu białostockiego, hajnowskiego czy 
łomżyńskiego wskazało, że tak właśnie jest, 
to jednak w powiecie kolneńskim, bielskim 
oraz augustowskim i  sejneńskim niecała 
1/3 respondentów stwierdziła, że stopień 
zaspokojenia tej potrzeby pozostawia wiele 

do życzenia. Ponadto około (lub ponad) po-
łowa badanych z poszczególnych powiatów 
pozytywnie ocenia profesjonalne i życzliwe 
podejście kadry usług zdrowotnych wobec 
seniorów. Jednak bolączką większości po-
wiatów jest zdaniem respondentów szybki 
dostęp do poradni czy oddziałów geria-
trycznych oraz poradni specjalistycznych, 

jak też dostęp do wypożyczalni sprzętu or-
topedycznego i rehabilitacyjnego. Potrzeby 
w tym zakresie są zdaniem seniorów zaspo-
kojone w niewielkim stopniu. Z kolei dostęp 
do bezpłatnych badań profilaktycznych, 

Potrzeby podlaskich seniorów (cz.1)

Wykres 1. Czy Pana/Pani zdaniem potrzeby i problemy osób starszych w gminie, w której Pan/Pani mieszka, są zauważane? (%)

jedno, a inną kwestią jest ich rozwiązywa-
nie czy zaspokajanie. Jak wskazuje wykres 
2, seniorzy krytyczniej wypowiadali się na 
temat reagowania na trudności pojawiają-
ce się w życiu ich rówieśników.

Najczęściej o  braku reakcji właści-
wych podmiotów lokalnych na dostrze-

żone problemy czy potrzeby seniorów, 
mówili mieszkańcy powiatu białostoc-
kiego (52,9%) oraz sokólskiego (52,9%). 
W  pozostałych powiatach, ponad 1/3 re-
spondentów również negatywnie oceniała 

Wykres 2. Czy Pana/Pani zdaniem potrzeby i problemy osób starszych w gminie, w której Pan/Pani mieszka są rozwiązywane 
i zaspokajane? (%)



SENIOR PODLASKI strona 8 

lipiec
pn

1
8
15

wt

2
9
16

śr

3
10
17

cz

4
11
18

pt

5
12
19

sb

6
13
20

nd

7
14
21

22
29

23
30

24
31

25 26 27 28

sierpień
pn

5
12

wt

6
13

śr

7
14

cz

1
8
15

pt

2
9
16

sb

3
10
17

nd

4
11
18

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

24
31

25

2019

maj
pn

6
13

wt

7
14

śr

1
8
15

cz

2
9
16

pt

3
10
17

sb

4
11
18

nd

5
12
19

20
27

21
28

22
29

23
30

24
31

25 26

czerwiec
pn

3
10

wt

4
11

śr

5
12

cz

6
13

pt

7
14

sb

1
8
15

nd

2
9
16

17
24

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

marzec
pn

4
11

wt

5
12

śr

6
13

cz

7
14

pt

1
8
15

sb

2
9
16

nd

3
10
17

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

24
31

kwiecień
pn

1
8
15

wt

2
9
16

śr

3
10
17

cz

4
11
18

pt

5
12
19

sb

6
13
20

nd

7
14
21

22
29

23
30

24 25 26 27 28

styczeń
pn

7
14

wt

1
8
15

śr

2
9
16

cz

3
10
17

pt

4
11
18

sb

5
12
19

nd

6
13
20

21
28

22
29

23
30

24 25 26 27

luty
pn

4
11

wt

5
12

śr

6
13

cz

7
14

pt

1
8
15

sb

2
9
16

nd

3
10
17

18
25

19
26

20
27

21
28

22 23 24

listopad
pn

4
11

wt

5
12

śr

6
13

cz

7
14

pt

1
8
15

sb

2
9
16

nd

3
10
17

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

24

grudzień
pn

2
9
16

wt

3
10
17

śr

4
11
18

cz

5
12
19

pt

6
13
20

sb

7
14
21

nd

1
8
15
22

23
30

24
31

25 26 27 28 29

wrzesień
pn

2
9
16

wt

3
10
17

śr

4
11
18

cz

5
12
19

pt

6
13
20

sb

7
14
21

nd

1
8
15
22

23
30

24 25 26 27 28 29

październik
pn

7
14

wt

1
8
15

śr

2
9
16

cz

3
10
17

pt

4
11
18

sb

5
12
19

nd

6
13
20

21
28

22
29

23
30

24
31

25 26 27

31

Nagrodzone i wytypowane przez Jury 
prace opatrzone nazwiskiem autora będą 
zaprezentowane na wystawie pokonkur-
sowej, która odbędzie się w  listopadzie 
2019 roku. Ponadto będą publikowane na 
stronach internetowych. Nagrodzone pra-
ce zostaną do dyspozycji Organizatorów.

Regulamin Konkursu i  karta zgło-
szeniowa będą dostępne wkrótce na 
stronie internetowej: podlaskisenior.
pl. Dodatkowe informacje będzie można 
uzyskać drogą mailową e-mail konkur-
sowy to: podlaskiseniorfoto@gmail.com.

Zapraszamy do udziału w konkur-
sie wszystkich podlaskich seniorów! 
Czekamy na Wasze fotografie.

 Organizatorzy:
Podlaska Redakcja Seniora

Stowarzyszenie Szukamy Polski

Organizatorami Konkursu „Pod-
laskie Ślady – człowiek, miejsce, kul-
tura”, zwanego dalej „Konkursem”, 
są Podlaska Redakcja Seniora i  Sto-
warzyszenie Szukamy Polski. Główna 
idea konkursu to prezentacja walo-
rów naszego regionu ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury, związanej 
nierozerwalnie z  przyrodą oraz por-
tretów ludzi zamieszkujących woje-
wództwo podlaskie. Jeden uczestnik 
może zgłosić maksymalnie 3 foto-
grafie. Termin nadsyłania prac upły-
wa 30 września 2019 r., decyduje data 
elektronicznego przesłania zgłosze-
nia i  cyfrowych zdjęć pod adresem: 
podlaskiseniorfoto@gmail.com. 

Uczestnikiem Konkursu może być 
każda osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która 
ukończyła sześćdziesiąt lat i nie zajmuje 
się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć, 
nie prowadzi działalności gospodarczej 
w tym zakresie, nie jest zatrudniona na 
umowę o pracę, umowę zlecenie, umo-
wę o  dzieło lub inną, której przedmio-
tem jest wykonywanie fotografii.

Prace konkursowe podpisane 
WYŁĄCZNIE pseudonimem uczestni-
ka Konkursu, tytułem pracy i katego-
rią wraz z  podpisanym formularzem 
zgłoszeniowym zawierającym nie-
zbędne informacje o uczestniku nale-
ży przesłać elektronicznie pod adre-
sem podlaskiseniorfoto@gmail.com. 
Do konkursu zostaną dopuszczone 
wyłącznie zdjęcia nieuszkodzone, 
w formacie jpg 4000 pikseli – dłuższy 
bok i rozdzielczości 100 DPI.

Do Konkursu mogą być zgłaszane 
wyłącznie zdjęcia, które zostały wyko-
nane w  trakcie trwania Konkursu, nie 
biorą udziału w  innym konkursie oraz 
nie były dotąd publikowane i  nagra-
dzane i nie mogą naruszać praw mająt-
kowych, autorskich, przyjętych norm 
obyczajowych i  dóbr osobistych osób 
trzecich.

Wyboru laureatów konkursu na 
podstawie oceny nadesłanych prac do-
kona powołane przez organizatora Jury, 
które nadesłane zdjęcia przypisze jednej 
z 3 kategorii i  w każdej kategorii wyłoni 
zwycięzców. Kategorie konkursowe to:

1. Człowiek
2. Miejsce
3. Kultura

Laureaci konkursu otrzymają na-
grody pieniężne lub rzeczowe.

Konkurs fotograficznego dla seniorów
„Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”


