
Zajęcia fakultatywne oprócz syste-
matycznych wykładów odbywają się 
w  kilkunastu sekcjach: komputerowej, 
języków obcych, kulinarnej, plastycz-
nej, tanecznej, terapii muzyką i ruchem, 
pomocy koleżeńskiej, gimnastyki re-
habilitacyjnej, bowlingu, wokalnej, te-
atralno-kabaretowej.

Od stycznia 2019 r. Uniwersytet prowa-
dzi Klub Seniora dla seniorów Suwałk przy 
ulicy Ciesielskiej 15. Marzenia twórcze, 
pasje i  talenty członkowie UTW rozwijają 
w zespołach: wokalno-muzycznym „Złota 
Jesień” pod kierownictwem Piotra Skow-
rońskiego, tanecznym „Srebrne Pier-
wiosnki” – pod kierownictwem chore-
ografa Marii Lauryn, tańca towarzyskiego 
„Szase” pod kierownictwem Mieczysławy 
Gajewskiej, oraz w grupie teatralno-kaba-
retowej pod przewodnictwem Bożeny Ma-
skowicz i Barbary Grabowskiej.

czytaj na str. 3
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16 października 2019 r. w  auli Pań-
stwowej Szkoły Zawodowej odbył się 
Jubileusz 20-lecia działań Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w  Suwałkach 
połączony z  rozpoczęciem nowego 
roku akademickiego.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Su-
wałkach to jedna z  najaktywniejszych 
grup społecznych w  mieście. Zrzesza 
ponad 200 członków. Stowarzyszenie 
wspiera, aktywizuje i  mobilizuje oso-
by starsze do rozwoju. Inicjuje również 
wiele działań kulturalnych i  społecz-
nych zwracając uwagę na przekaz mło-
dym pokoleniom.

Jesienią 1999 r. z  inicjatywy ów-
czesnej wiceprezydent Miasta Su-
wałk Marii Lauryn spotkała się kil-
kuosobowa grupa suwalczan: Bożena 
Chmielewska – naczelnik Wydziału 
Zdrowia i  Pomocy Społecznej, Anna 
Augustynowicz – z-ca dyr. Regional-
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nego Ośrodka Kultury i  Sztuki, Euge-
niusz Zarachowicz, Stefan Bieńkowski 
i Krzysztof Rukść, która doprowadziła 
do zawiązania 34 osobowej grupy za-
łożycielskiej UTW rozumiejąc dosko-
nale szlachetną ideę aktywizacji i inte-
gracji starszych mieszkańców miasta 
Suwałki. W  tworzeniu Uniwersytetu 
w  pierwszych trudnych latach poma-
gał pan Czesław Kryszkiewicz – ów-
czesny Prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Białymstoku.

W grudniu 1999 r. Stowarzyszenie 
UTW zostało zarejestrowane w  Są-
dzie Okręgowym w  Suwałkach. Funk-
cję Pierwszego Prezesa pełnił Stani-
sław Paszkowski, a następnie Zdzisław 
Bieryło, Ryszard Wysocki, Stanisław 
Bogdan, Joanna Pachucka, a od 2013 r. 
do dzisiaj Danuta Złotnik. Nieustannie 
działalności Stowarzyszenia towarzyszy 
hasło: Nauka, Kultura, Sport i  Relaks 
w Trzecim Wieku.

20 LAT SUWALSKIEGO UTW
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V Forum
Już po raz piąty spotykamy się 
na Forum Aktywności Osób Star-
szych. Organizatorem jest, ja 
zwykle, Stowarzyszenie Szukamy 
Polski, zaś partnerami i  współ-
organizatorami – Rada Seniorów 
przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego i  Zarząd Wojewódz-
twa Podlaskiego.

Na Forum spotykają się przed-
stawiciele organizacji społecznych 
i  instytucji publicznych działających 
na rzecz osób starszych. Można, bez 
żadnej przesady, powiedzieć, że są to 
najaktywniejsi i najbardziej świado-
mi reprezentanci środowisk senio-
ralnych województwa. Są to zatem 
naturalni społeczni partnerzy władz 
przy tworzeniu i realizacji regional-
nej polityki senioralnej. I,  w  dużej 
mierze, od nich zależeć będzie jakość 
i skuteczność tej polityki.

Powoli zmienia się też podejście do 
regionalnych i lokalnych programów 
senioralnych. Wciąż jeszcze są one 
traktowane jako formalny obowią-
zek wynikający z europejskich i pań-
stwowych wymogów. Coś, co trzeba 
przygotować, ale nie ma powodu, 
aby się tym bardzo przejmować. 
Procesy demograficzne nieubłaga-
nie zmieniają hierarchię ważności. 
Już wkrótce połowę mieszkańców 
województwa mogą stanowić oso-
by w  wieku 60+, a gospodarowanie 
senioralnym potencjałem stanie się 
jedną z  podstawowych kwalifikacji 
władz regionalnych.

Czego seniorzy potrzebują najbar-
dziej? Przede wszystkim – informacji. 
Może to być wiedza o zdrowym stylu 
życia, zasadach bezpieczeństwa, do-
stępnie do usług socjalnych i komer-
cyjnych, grup wsparcia. Coraz czę-
ściej jest to też wiedza o  nowinkach 
technologicznych ułatwiających życie 
i poszerzających możliwości działania. 
Wiele z tych usług i narzędzi jest dziś 
dostępnych. Problem polega na tym, 
że seniorzy często o  tym nie wiedzą. 
Sukces odniesie ten, kto zorganizuje 
sprawny system informacyjny.
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Jan Oniszczuk –redaktor naczelny
Bożena Bednarek
Jolanta Wołągiewicz
Krzysztof Wróbel – skład
Wydawca: Stowarzyszenie Szukamy Polski
Adres: ul. Młynowa 17; 15-404 Białystok

R E D A K C J A

Od 4 do 7 września 2019 r. odbyło się 
w  Nowym Sączu XI Forum III Wie-
ku w  ramach Forum Ekonomiczne-
go w  Krynicy Zdroju. To największe 
i  najważniejsze spotkanie w  Europie 
Środkowo Wschodniej liderów świata 
polityki i biznesu. Forum stało się też 
ważnym i  wyjątkowym wydarzeniem 
dla środowisk senioralnych.

Forum III Wieku utwierdziło mnie 
w  przekonaniu, że zmiany demogra-
ficzne postrzegane być powinny nie jako 
zagrożenie, ale jako szansa dla rozwoju 
ekonomicznego i  społecznego. Po raz 
pierwszy miałam możliwość w  ramach 
trzyletniej działalności Klubu Amba-
sadorów „Świat tworzą ludzie z  pasją” 
przy Towarzystwie inicjatyw Twórczych 
i  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności uczestniczyć w obu wydarzeniach. 

Ambasadorzy mieli za zadanie prze-
prowadzenie warsztatów edukacyj-
nych partnerów w grupach seniorskich 
z  całej Polski. Obrady Forum III Wieku 
koncentrowały się na zagadnieniach 
polityki senioralnej, w  tym: ochronie 
zdrowia i  polityce społecznej, kultu-
rze, edukacji, rozwijaniu aktywności 
osób starszych w  życiu publicznym, 
nowoczesnych technologach, prawach 
osób starszych, bezpieczeństwie oraz 
„srebrnej gospodarce”.

Zmiany demograficzne zachodzące 
w większości krajów europejskich spra-
wiają, że to właśnie seniorzy będą sta-
nowili w najbliższych latach szczególną 
grupę, zarówno z punktu widzenia go-
spodarki, jak i społeczeństwa. W ponad 
38 milionowej populacji mieszkańców 
Polski liczba seniorów w  wieku 60+ 
przekracza 9 milionów i  rośnie. We-

dług prognoz specjalistów, przewiduje 
się, że do roku 2050 osoby powyżej 60+ 
będą stanowiły ok. 40 procent polskie-
go społeczeństwa. 

W Europie proces starzenia się na-
stępuje szybciej niż na innych konty-
nentach. Dlatego też, w  2050 roku, co 
trzeci Europejczyk będzie miał skoń-
czone 60 lat. Dzięki aktywnemu udzia-
łowi w  Forum mogłam przekonać się, 
że to jest miejsce efektywnych, dysku-
sji, warsztatów z  udziałem ponad 250 
uczestników i  gości: przedstawicieli 
rządu, parlamentu, samorządów, na-
uki, organizacji pozarządowych, biz-
nesu, mediów.

Była to niepowtarzalna okazja do 
wspólnego wypracowania propozy-
cji rozwiązań dla godnego, zdrowego 
i  satysfakcjonującego życia, obecnych 

i  przyszłych pokoleń seniorów. Orga-
nizatorami Forum III Wieku są orga-
nizacje pozarządowe: Stowarzyszenie 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń 
Uniwersytetów III Wieku i  Fundacja 
Europejski Instytut Rozwoju Obywatel-
skiego. 

Jednym z ważniejszych gości był Dirk 
Jarre – Prezydent Europejskiej Unii Se-
niorów w Luksemburgu. Osobiście pod-
czas warsztatów edukacyjnych dla se-
niorów z całej Polski miałam możliwość 
zaprezentować aktywną działalność 
obywatelską suwalskich seniorów oraz 
ostatnie wydanie „Encyklopedii Suwal-
skiego Seniora”.

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki

Podlaskie ślady
Podczas V Forum zostaną ogłoszo-
ne wyniki konkursu fotograficz-
nego „Podlaskie Ślady – człowiek, 
miejsce, kultura”. Jego organizato-
rami są Podlaska Redakcja Seniora 
i  Stowarzyszenie Szukamy Polski. 
Główną ideą konkursu jest pre-
zentacja walorów naszego regionu 
ze szczególnym uwzględnieniem 
kultury, związanej nierozerwalnie 
z przyrodą, a także prezentacja wy-
jątkowych ludzi zamieszkujących 
województwo podlaskie.

Uczestnikiem mógł być jedynie 
nieprofesjonalista w wieku powyżej 
50 lat. Jeden uczestnik mógł zgłosić 
maksymalnie 3 fotografie.

Organizatorom udało się skomple-
tować bardzo kompetentną kapitułę 
konkursową. Jej przewodniczącym 
był Michał Heller, artysta fotografik, 
absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików, etatowy fo-
tograf Opery i Filharmonii Podlaskiej, 
twórca i kurator Operowej Galerii Fo-
tografii, autor wielu projektów foto-
graficznych i  edukacyjnych, wykła-
dowca fotografii z  kilkunastoletnim 
doświadczeniem. Prace oceniał też 
Grzegorz Dąbrowski, artysta fotogra-
fik, absolwent Wydziału Pedagogiki 
i  Psychologii Uniwersytetu w  Bia-
łymstoku oraz ITF Slezska Univerzita 
w Opawie, autor i kurator wielu pro-
jektów i  wystaw fotograficznych, od 
lat tworzy i  pielęgnuje fotograficz-
ną tradycję i  historię Podlasia; to on 
„odkrył” i  upowszechnił fotografie 
Augustisa, które stanowią cenny ma-
teriał historyczny i socjologiczny.

Swoje prace nadesłało 28 foto-
grafów amatorów: w sumie 82 foto-
grafie. Regulamin zakładał trzy od-
rębne kategorie: miejsce, człowiek 
i kultura. W każdej z nich miała być 
przyznana nagroda. Jednak po ana-
lizie nadesłanych prac członkowie 
kapituły postanowili skorzystać ze 
swego prawa i  zdecydowali o  nieco 
innej klasyfikacji nagród.

Był to pierwszy konkurs foto-
graficzny skierowany do seniorów. 
Organizatorzy zapowiadają kolejne 
edycje: być może w innej formule.

Redakcja
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mieszkańcy – rozumiani jako miesz-
kańcy kompetentni, aktywni i posiada-
jący przestrzeń wysokiej jakości. Cel ten 
dotyczy także seniorów.

Chcemy, aby w  społecznym wymia-
rze rozwoju, Podlaskie było regionem 
wychodzącym naprzeciw problemom 
starzejącego się społeczeństwa, poprzez 
jak najlepsze wykorzystanie potencjału 
mieszkańców w różnym wieku i zwięk-
szenie ich aktywności.

Województwo Podlaskie ma czy-
ste środowisko, stosunkowo niskie 
koszty utrzymania. Czy nie powinno 
wyspecjalizować się w  tzw. srebrnej 
gospodarce?

Niezwykle ważne jest, aby zapewnić 
mieszkańcom warunki do aktywne-
go starzenia się. Projekt naszej nowej 
strategii wskazuje na potrzebę rozwoju 
usług medycznych, związanych ze sta-
rzeniem się społeczeństwa oraz roz-
woju oferty kulturalnej, edukacyjnej, 
sportowej, a także innych form realiza-
cji aktywności społecznych. W  zakresie 
ochrony zdrowia, chcemy kłaść nacisk 
na zapewnienie wysokiej jakości usług 
medycznych, w  tym lecznictwa sana-
toryjnego, rehabilitacyjnego i  z zakre-
su geriatrii. Ważny będzie także rozwój 
funkcji uzdrowiskowych.

Te działania wpisują się w tzw. srebr-
ną gospodarkę, kreowanej z myślą o po-
trzebach seniorów.

Jak ocenia Pan aktywność podlaskich 
seniorów? M.in. współpracę z  Radą 
Seniorów przy Marszałku Wojewódz-
twa Podlaskiego i  organizacjami se-
nioralnymi w naszym regionie?

Podlascy seniorzy są bardzo aktywni 
– zarówno osoby mieszkające w  więk-
szych ośrodkach miejskich, jak i ci, któ-
rzy zamieszkują tereny wiejskie. Pręż-
nie działające w  regionie Uniwersytety 
Trzeciego Wieku to ważne narzędzia ak-
tywizujące seniorów. Dają im wiele no-
wych doświadczeń i stawiają przed nimi 
kolejne, życiowe wyzwania. Aktywność 
osób starszych to także obecnie zauwa-
żalny renesans Kół Gospodyń Wiejskich, 
gdzie seniorki stają się pewnego rodzaju 
mentorkami, przekazując tradycje i  lo-
kalne obrzędy młodszemu pokoleniu.

Niewątpliwie niezwykle istotną rolę 
w aspekcie aktywności seniorów w Pod-
laskiem odgrywa Rada Seniorów przy 
Marszałku Województwa Podlaskiego, 
z  którą mam okazję współpracować. 
Dzięki jej merytorycznemu wsparciu, 
chcemy, jako Zarząd Województwa, po-
dejmować i  realizować ważne inicjaty-
wy, służące poprawie warunków życia 
osób starszych w naszym regionie.

Jakie, Pana zdaniem, są najpilniejsze 
sprawy do rozwiązania dla podlaskich 
seniorów?

Z pewnością jedną z najważniejszych 
spraw jest zdrowie, a więc zapewnienie 
seniorom właściwej opieki medycznej. 
Choć w  regionie nastąpiła ogólna po-
prawa w  zakresie dostępności do usług 
medycznych, niezwykle istotny jest dal-
szy ich rozwój – szczególnie w zakresie 
dostępu do specjalistów.

Ale wiem, że podlascy seniorzy mają 
wiele innych potrzeb i  problemów, 
związanych z bardzo różnymi dziedzi-
nami życia. Dlatego wierzę, że nasza 
współpraca w  ramach Rady Seniorów 
zaowocuje konkretnymi rozwiązania-
mi, które sprawią, że życie starszego 
pokolenia w  województwie podlaskim 
będzie łatwiejsze i jeszcze bardziej ak-
tywne.

Rozmawiał: Jan Oniszczuk

Srebrny potencjał
Rozmowa z  Arturem Kosickim, Mar-
szałkiem Województwa Podlaskiego

Czy, Pana zdaniem, seniorzy są ob-
ciążeniem dla budżetu województwa? 
Czy może są niewykorzystanym po-
tencjałem i szansą?

Społeczeństwo województwa podla-
skiego starzeje się. Co więcej – mamy 
do czynienia ze zjawiskiem podwójne-
go starzenia się, czyli wzrostu w grupie 
osób starszych osób, które mają 80 lat 
i więcej.

Dlatego naszemu regionowi potrzeb-
na jest mądra polityka senioralna. Nie 
rozpatruję jej w  kategoriach problemu, 
ale przede wszystkim szansy na nowy 
kierunek w polityce rozwoju.

Samorząd Województwa Podlaskiego 
już teraz stara się przygotować na skutki 
starzenia się społeczeństwa. Wspieramy 
infrastrukturę ochrony zdrowia, która 
ma zaspokoić potrzeby seniorów. Dzię-
ki funduszom europejskim w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
wspieramy instytucje czy organizacje 
działające na rzecz osób znajdujących 
się w  trudnej sytuacji, w  tym też osób 
starszych, a także inwestycje dostoso-
wujące infrastrukturę do potrzeb senio-
rów i osób z niepełnosprawnościami.

Czy uważa Pan, że Strategia Rozwoju 
Województwa Podlaskiego powinna 
w większym stopniu uwzględniać in-
teresy tej grupy i potencjał jakim dys-
ponuje?

W projekcie Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Podlaskiego 2030, jednym 
ze najważniejszych celów, jakie sobie 
stawiamy do osiągnięcia, są zasobni 

ciąg dalszy ze str. 1

Imprezie towarzyszyła wysta-
wa fotograficzna pt. „20 Lat Działań 
w Obiektywie”, którą przygotowała Te-
resa Wysocka-Kluczny. W  2014 r. Sto-
warzyszenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zostało uhonorowane „Włócz-
nią Jaćwingów” – nagroda Prezydenta 
Miasta Suwałk za dynamiczny rozwój 
i  wszechstronną działalność na rzecz 
seniorów. W  2016 r. nagrodą dla grupy 
15 najaktywniejszych członków był wy-
jazd do Brukseli na zaproszenie euro-
poseł prof. Barbary Kudryckiej i  wizyta 
studyjna w Europarlamencie. Dwukrot-
nie w 2018 r. i 2019 r. otrzymał nagrodę 
Prezydenta Miasta Suwałk w dziedzinie 
kultury. W  październiku 2019 r. został 
uhonorowany Nagrodą Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego za osiągnięcia 

w  dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i  ochrony kultury. 
W trakcie uroczystości życzenia złożyli: 
Prezydent Miasta Suwałk Czesław Ren-
kiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec, Rektor Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej Marta 
Wiszniewska, Przewodnicząca Suwal-
skiej Rady Seniorów Wiesława Kwa-
terska oraz liczne zaprzyjaźnione Sto-
warzyszenia i  delegacja Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Augustowa.

Finałem Jubileuszowego spotkania 
był tort urodzinowy, którego fundato-
rem był Czesław Renkiewicz, Prezydent 
Miasta Suwałki.

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki
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Ile jest warte długie życie?

Dzienny Dom Pomocy Społecz-
nej (DDPS) w  Białymstoku działa na 
rzecz osób dorosłych znajdujących 
się w  trudnej sytuacji życiowej, sa-
motnych, emerytów i  rencistów oraz 
młodzieży i dzieci z rodzin niewydol-
nych wychowawczo.

W Białymstoku działają cztery punkty. 
Pierwszy znajduje się w siedzibie DDPS 
przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i  zapew-
nia opiekę nad dorosłymi – 2 świetlice, 
opiekę nad dziećmi – świetlica, telefon 
zaufania (tel. 19288), żywienie. Drugie 
miejsce znajduje się przy ul. Narewskiej 
5: tu można liczyć na opiekę nad doro-
słymi – świetlica oraz żywienie. Trzeci 
punkt – przy ul. Orlej 6b to Młodzieżo-
wy Ośrodek Konsultacji i Terapii. Można 
tu liczyć na porady, diagnozę, konsulta-
cje, terapię i  psychoterapię. Punkt przy 
ul. Barszczańskiej 18 to Świetlica Dzien-
nego Pobytu dla dzieci. Przy Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w Białymsto-
ku działa Stowarzyszenie Pokolenia Ra-
zem, które swoimi inicjatywami wspiera 
działalność DDPS.

Dorośli podopieczni mogą liczyć 
na miejsce do bezpiecznego i  godne-
go spędzenia czasu od poniedziałku do 
piątku w  godzinach 8.00-16.00, wyży-
wienie (obiad) oraz możliwość korzy-
stania z urządzeń sanitarnych. Ponadto 
zapewniamy podstawowe świadczenia 
opiekuńcze, polegające na udzielaniu 
pomocy w podstawowych czynnościach 
życiowych, podnoszeniu sprawności 
i aktywizowaniu poprzez udział w tera-
pii zajęciowej oraz udzielaniu pomocy 
w załatwianiu spraw osobistych i urzę-
dowych. Podopieczni mogą też liczyć na 
pomoc w kontaktach z różnymi placów-
kami służby zdrowia, w zakupie leków, 
gimnastykę wspomagającą sprawność.

Seniorzy biorą udział w wielu zajęciach 
usprawniających (gimnastyka, basen), 

plastyczno-technicznych, wyjściach do 
kin, teatru, opery i filharmonii, spotka-
niach w  siedzibie DDPS m.in. z  poetką, 
podróżnikiem, kosmetologiem, przed-
stawicielami policji i  służby zdrowia, 
spotkaniach okolicznościowych z  okazji 
świąt, urodzin, imienin, czy uroczysto-
ści wpisanych w  kalendarz roczny. Or-
ganizujemy również wieczorki taneczne 
z  udziałem zespołów muzycznych i  ka-
baretów, dzieci i młodzieży – podopiecz-
nych świetlicy dla dzieci działającej przy 
DDPS, występy integrujące społeczność 
lokalną z  udziałem dzieci i  młodzieży 
z  pobliskich przedszkoli i  szkół, msze 
celebrowane przez księdza proboszcza 
z miejscowej parafii oraz wyjazdy plene-
rowe np. ogniska, grzybobrania, kuligi. 
DDPS zapewnia jeden, trzydaniowy po-
siłek dziennie. Obiady dowożone są rów-
nież do domów osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową.

Wieloletnią praktyką placówki są 
imprezy międzypokoleniowe. Dzie-
ci występują przed Seniorami z  okazji 
świąt okolicznych, wpisanych w  ka-
lendarzu rocznym. Wierszem, laurką, 
śpiewem i układem tanecznym uprzy-
jemniają Seniorom chwile spędzane 
w  DDPS. To m.in. wspólne spotkania 
z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego 
Narodzenia, świąt historycznych, Dnia 
Babci, Dnia Dziadka, Dnia Mamy, Po-
żegnanie lata. Takie imprezy stwarzają 
możliwość do zaprezentowania przez 
obie strony swoich talentów wokal-
nych, poetyckich. Dzieci poznają re-
pertuar dziadków, Seniorzy zaś trendy 
młodego pokolenia. Nowym przedsię-
wzięciem DDPS są międzypokoleniowe 
wyjazdy integracyjne. Wspólna droga 
do Warszawy, Białowieży to czas roz-
mów na różne tematy z nutką muzycz-
ną w tle.

W przypadku Seniorów z  niepełno-
sprawnościami, dzieci służą pomocą, 
uczą się wrażliwości, empatii. Spostrze-
gają, że zmiany wpisane są w  rozwój 
człowieka, niemniej jednak każdy wiek 
może być ciekawy, pełen wyzwań.

Osoby dorosłe zainteresowane ko-
rzystaniem ze świadczeń realizowanych 
przez DDPS mogą ubiegać się o ich przy-
znanie, składając wniosek do właściwe-
go – ze względu na adres zamieszka-
nia – zespołu pracowników socjalnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku lub w siedzibie Dzienne-
go Domu Pomocy Społecznej w Białym-
stoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1, tel./
fax +48 85 6750387. Każdy senior, który 
otrzyma decyzję administracyjną Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bia-
łymstoku zostaje przyjęty.

 Agnieszka Sołbut

DDPS dla seniora

„Wartość i  jakość długiego życia – 
jak się pięknie starzeć?” – to kolejne 
działanie Stowarzyszenia Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Sokółce w pro-
jekcie „Żyj aktywnie w  towarzystwie 
ze starością”.

W trakcie warsztatowych spotkań 
w  dwóch grupach seniorów zapytałam 
uczestników między innymi o skojarze-
nia ze słowem starość. Rozmawialiśmy 
też o trudnościach, jakie musimy poko-
nywać wraz z wydłużającym się wiekiem, 
co się będzie z nami działo gdy przesta-
niemy być samodzielni, jak oswoić sta-
rość, jak być aktywnym uczestnikiem 
życia rodzinnego i społecznego.

Jako osoba prowadząca warsztaty na 
początku miałam chwile zwątpienia czy 
aby na pewno pomysł był dobry. „Sta-
rość to starość, co tu roztrząsać”, „Ja 
jeszcze nie taka stara jestem”, „Ja się 
nie przyznaję ile mam lat”. Gdy popro-
siłam każdego uczestnika o  przynaj-
mniej trzy słowa opisujące skojarzenia 
ze słowem starość zaczęło się zastana-
wianie. Oprócz słów takich jak choroby, 
samotność, padały też takie jak: nic nie 
muszę, wycieczki, spotkania z  przyja-
ciółmi.

Uczestniczki zauważyły, że starość 
ma różne barwy. Z rozmów wynikało, 
że w dużym stopniu zależą one od nas, 
naszego zaangażowania, poszukiwa-

nia przez nas samych odpowiednich 
dla nas form aktywności. Potwierdzi-
li wyniki badań „Współcześni seniorzy 
2017”, w  których opiekę nad wnukami 
na pierwszym miejscu postawiło tylko 
12,4% seniorów a 40% chciałoby się na-
dal rozwijać.

Wiele refleksji ale też zabawy 
wzbudziły cytaty o  starości i  śmierci 
i  ich interpretacja przez uczestników 
którzy je wylosowali. Przykłady takich 
cytatów to: „Młodzi chcą być wier-
ni i  nie są. Starzy chcą być niewierni 
i  nie mogą” – Oscar Wilde, „Starości 
nie czujesz, czują ją inni” – Stefan 
Kisielewski, „Bardziej niebezpieczna 
jest iskra na starość niż pożar w mło-

dości” – George Bernard Shaw. Roz-
mowy trwały jeszcze po spotkaniu, 
wygląda na to, że wspólnie udało nam 
się oswoić starość, dodać życia do lat, 
jak w  tytule książki Zofii Zaorskiej, 
która mnie w działaniach z seniorami 
inspiruje.

Projekt „Żyj aktywnie w towarzystwie 
ze starością” dofinansowany w Progra-
mie Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności jest realizowany przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w  Polsce i  So-
kólski Fundusz Lokalny.

Teresa Galewska
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka
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Debatować każdy może – a my to udo-
wadniamy na własnym przykładzie! 
Wystarczyły jedynie cztery warsztaty 
„Seniorzy debatują” zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Szukamy Pol-
ski i  jedna prowadząca, aby zrobić 
z  naszej kilkunastoosobowej grupy 
lwy debaty. To nie opinie, ale fakty!

13 czerwca 2019 r, do siedziby Re-
dakcji Podlaskiego Seniora licznie przy-
byli chętni do poznania reguł debaty 
oksfordzkiej, do doskonalenia swojego 
warsztatu mówcy i pracy nad stosowną 
argumentacją. Warsztaty były bezpłatne 
i otwarte dla wszystkich zainteresowa-
nych, wystarczyły dobre chęci.

Na początku warsztatów dowiedzie-
liśmy się, w  jaki sposób przygotowywać 
prezentacje i  wystąpienia, aby lepiej 
zrozumieć i  zapamiętać przekazywane 
informacje. Podzieliliśmy się przemy-
śleniami na temat naszych obaw zwią-
zanych z  wystąpieniami publicznymi. 
Jedni opowiadali o  zahamowaniach to-
warzyszących wypowiadaniu się na fo-
rum publicznym – inni mają problem 
z  konkretnym formułowaniem tego, co 
chcą przekazać.

Kolejnym krokiem było poznawanie 
tajników efektywnych wystąpień, na 
przykład jak mówić, aby nas słuchano. 
Wysłuchaliśmy fragmentu wykładu pro-
fesora Jerzego Bralczyka, który radził, 
jak formułować ciekawe, zrozumiałe 

i logiczne wypowiedzi. „Mówić ludziom, 
a nie do ludzi” – podkreślał profesor. 
Uczciwość i  kompetencja to podstawy 
skutecznego przekazywania informacji 
oraz dwie najważniejsze i  uzupełniające 
się cechy dobrego mówcy.

Nie tylko słowa, ale cała nasza posta-
wa komunikuje, wywołuje emocje u od-
biorcy, wpływa na naszą wiarygodność. 
Dobry mówca to wiarygodny mówca, taki 
któremu się ufa w prezentowaną wiedzę 
i  który w  pełni realizuje swoje cele ko-
munikacyjne. Przygotowując się do de-
baty oksfordzkiej należy najpierw poznać 
samego siebie, doskonalić swój warsztat 
poprzez poznanie zasad skutecznych 
wystąpień i przede wszystkim sztuki ar-
gumentacji. Trzeba nauczyć się odróżniać 
fakty od opinii i rozliczać z nich przeciw-
ników debaty. Dlatego też tak ważne jest 
przygotowanie się do debaty, zasięgnię-
cie celnych informacji ze sprawdzonych 
źródeł, przemyślenie strategii bronienia 
swojego stanowiska oraz przewidywa-
nie argumentów opozycji, a to w  celu 
wzmocnienia wydźwięku swoich racji.

Już wiemy, że debata oksfordzka wy-
maga nie tylko precyzyjnej argumentacji, 
ale też aktywnego słuchania. Uczy formu-
łowania zasadnych wypowiedzi w  okre-
ślonym czasie, jaki przysługuje każdemu 
z uczestników. Samo sformułowanie tezy 
debaty było nie lada wyzwaniem. To od 
tezy zależy cały przebieg debaty, zakres 
tematyczny, nadanie ram wystąpieniom.

Po poznaniu podstawowych reguł 
nadszedł czas na debatę. Wszyscy mie-
liśmy określone role, byliśmy uzbrojeni 
w  wiedzę z  zakresu schematu debaty, 
skutecznych wystąpień oraz argumen-
towania. Wybrana została teza: „Senio-
rzy mają dużo wolnego czasu”. Odbyła 
się też krótka próba debaty, aby każdy 
z jej uczestników mógł wczuć się w przy-
pisaną rolę i przełamać tremę. Nie trze-
ba dodawać, że każdy z mówców z nie-
cierpliwością oczekiwał na wygłoszenie 
swoich argumentów popartych danymi 
statystycznymi, trafnymi przykładami 
z  publikacji i  samego życia. Sztuka de-
batowania w stylu oksfordzkim ma to do 
siebie, że przebiega w  ściśle określony 
sposób, uczy cierpliwości i pracy zespo-
łowej oraz odpowiedzialności, uczy sza-
cunku do czasu wypowiedzi pozostałych 
uczestników oraz mówienia na temat.

Po zakończeniu debaty podzieliliśmy 
się przemyśleniami na temat naszych 
wystąpień. Trzeba przyznać, że wymia-
na zdań przebiegła w zupełnie inny spo-
sób, niż na początku warsztatów. Nasze 
wypowiedzi były w  odpowiedni sposób 
zbudowane, słuchaliśmy siebie nawza-
jem nie przerywając swoich wypowie-
dzi, każdy uczestnik debaty chętnie za-
bierał głos i wspólnie podsumowaliśmy 
naszą pracę zespołową.

Dziękujemy trenerce za warsztaty, 
za indywidualne podejście do każdego 
z  nas oraz za uzbrojenie nas w  wiedzę, 
dzięki której mieliśmy odwagę wziąć 
udział w  debacie oksfordzkiej. Teraz 
wiemy, jak bronić swoich racji argu-
mentami i nie boimy się ich użyć!

Agnieszka Rybińska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

Debatować każdy może

Eugeniusz Wojno

Debata

Dziś w Klubie Seniora, jak w Chinach przed laty,

Do Oksfordzkiej wspólnie siedliśmy debaty.

Wybrano Marszałka oraz Sekretarza,

Więc prawie jak w Sejmie, bo to się powtarza.

Marszałkiem została przepiękna kobieta

A tak bardziej dokładnie, to Urban Elżbieta.

Sekretarzem została inna piękna Pani,

Nie znam Jej imienia, wybaczcie Kochani.

Wybrano też dwie ławy, czyli koalicję

Oraz ławę przeciwną, zwaną opozycją,

Które podczas dysputy, mają różne zdanie

Na tę samą tezę, niech już tak zostanie.

Cały przebieg debaty nadzoruje Jury,

Co punktów za wypowiedź nie przyznaje z góry.

Występują też mówcy, którzy głosy mają,

Więc za tezą, lub przeciw, zdanie wygłaszają.

Kto zakłóca przebieg, lub źle się odnosi,

Wówczas go z Sali Obrad Marszałek wyprosi.

Inaczej jak w Sejmie, bo gdyby tak było,

To ławy posłów w Sali wtedy by nie było.

Zostawmy formalności, weźmy się za tezy,

Bo na dobrych obradach nam teraz zależy.

A zgłoszonych dzisiaj aż sześć tez zostało,

Z jednej strony dużo, z drugiej – ciut za mało.

Pierwsza teza krótka, czyli „sport to zdrowie”.

Jak sportem wyleczyć, niech mi ktoś odpowie.

Weźmy dla przykładu jakiegoś boksera,

Którego po nokaucie karetka zabiera.

Z podpitymi oczami, głową opuchniętą,

Wygląda jak Marsjanin, albo jakiś święty.

Lub weźmy piłkarza, co ścięgno ma zerwane,

Prócz wielkiego bólu ma też przerąbane!

Był też taki, co biegał swą ścieżką po zdrowie.

Czemu nadal nie biega, niech mi ktoś odpowie.

Twierdzenie, że ćwiczenia tylko zdrowie dają,

To zdanie subiektywne, choć tak uważają.

Druga teza – Białystok miastem tolerancji,

Można by tak twierdzić, ale brak gwarancji.

Dla przykładu weźmy Polaka i Żyda,

Wszystko jest w porządku, nim się nacja wyda!

A jak się wszystko wyda, to mleko rozlane,

Bo Żydzi wśród Polaków mają przechlapane.

Muszą więc wyjechać, lub gdzieś się przenosić,

Bowiem nie mają siły „tolerancji” znosić.

Trzecia teza – Białystok miłosierne miasto.

To tak, jak z zakalcem, gdy ugniatasz ciasto.

Niby wyrobione, bo od ręki odstaje,

Ale to jest pozór, tak się nam wydaje.

Bo człowiek człowieka tak mocno miłuje,

Że jak tylko potrafi, tak go oszukuje.

I przysłowie mówi – kocha tak bliźniego,

Aż ostatnia koszulę ściągnie z grzbietu jego.

Po czwarte – uczciwością i pracą ludzie się bogacą.

Więc to jest fałszywe, bo za uczciwość nie płacą,

Nikt się nie dorobił swoją uczciwością

Tylko oszustwami i wielką chciwością.

Swoje wielkie bogactwo oraz swe fortuny

Zdobyli oni fałszem po krachu komuny.

A uczciwą pracą, to po którejś wiośnie

Robolowi najwyżej tylko garb wyrośnie.

Piąta teza, to piękna aktywność seniora.

To coś jakby o mnie, dyskusji przyszła pora.

Bo choć jestem stary, to na razie aktywny,

Wszystko mam na swym miejscu, lecz kręgosłup sztywny.

Czasami gdzieś zatańczę, albo coś wypiję,

Ale tylko z radości, tej, że jeszcze żyję.

Więc dopóki żyć będę, to będzie tak samo,

Bo tak mnie nauczyli, tata kiedyś z mamą.

A mając moją przyszłość na tak zwanym względzie,

Uczyli być uprzejmym, zawsze oraz wszędzie.

Z tej rodziców nauki trochę mi zostało,

Lecz przyznam się szczerze, że już bardzo mało.

Szósta teza – senior ma dużo wolnego czasu

Lecz z tym czasem związane wiele ambarasu.

Nie pójdzie więc do lasu, bo w tym lesie kleszcze,

A senior przecież chciałby trochę pożyć jeszcze!

Nie pojedzie w góry, ani też nad morze,

Bo walczy z nadciśnieniem, więc jechać nie może.

Nie poleci do Soczi, ani też na Bali,

Gdyż nie chce, żeby kości jego tam zbierali.

Co najwyżej może, póki jeszcze jest zdrowy,

Z pieszą pielgrzymką iść do Częstochowy.

A po Częstochowie, według racji stanu,

Wybrać się z pielgrzymką też do Watykanu.

W wierszu tym spostrzeżenia tylko opisałem,

Nikogo z zdanie żadne nie pytałem.

Proszę więc nie robić z tego ambarasu,

Bo jestem seniorem, co ma dużo czasu.

Wiersz ten dedykuję Oksfordzkiej Debacie

Powiedziałem w nim tyle, ile tutaj macie.

Bo wszystko, co czułem i na serce leżało,

W tym, co napisałem, ujęte zostało!
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Projekt ustawy w  sprawie Centrum 
Zdrowia 75+, jak rozmawiać ze sobą 
pomimo różnic, informacja ROPS na 
temat dziennej opieki podlaskich se-
niorów, abonamenty dla seniorów 
w wojewódzkich instytucjach kultury 
– to główne tematy posiedzenia Rady 
Seniorów przy Marszałku Wojewódz-
twa Podlaskiego.

Po raz kolejny obradowała Rada 
Seniorów przy Marszałku Wojewódz-
twa Podlaskiego. Na jej zaproszenie 
2 października 2019 roku wzięli licznie 
udział w spotkaniu również reprezen-
tanci rad seniorów z całego wojewódz-
twa podlaskiego.

Maria Jolanta Lauryn z  Suwalskiej 
Rady Seniorów i sekretarz Rady Podla-
skiej podzieliła się refleksjami ze spo-
tkania 10 września 2019 roku w Pałacu 
Prezydenckim w  Warszawie, na któ-
rym reprezentowała Radę Seniorów 
przy Marszałku Województwa Podla-
skiego. Była to konferencja „Centrum 
Zdrowia 75+. Zdążyć przed demogra-
ficznym tsunami”. Uczestnicy spotka-
nia w  Warszawie przygotowali pro-
gram działań wobec osób 75+, którym 
należy zapewnić oferty usług, aby jak 
najdłużej mogli zachować sprawność, 
samodzielność, a w  przypadku osób 
niesamodzielnych godną opiekę. Taką 
propozycją jest tworzenie Centrów 
Zdrowia 75+ zamiast oddziałów geria-
trycznych oraz zapewnić opiekę am-
bulatoryjną. Obok tych działań celem 
Programu Zdrowie 75+ jest podniesie-
nie świadomości społecznej poszano-
wania godności osób z chorobami wie-
ku starczego.

Bożena Bednarek, redaktor naczel-
na portalu podlaskisenior.pl popro-
wadziła warsztaty „Jak rozmawiać ze 
sobą mimo różnic”. Mówiła, jak ważna 
jest dyscyplina wypowiedzi i  przeka-
zywanie informacji tylko na temat. Czy 
czujemy się właścicielami swojej opinii 
i walczymy o nią, czy też warto przy-
znać rację przeciwnikom w  dyskusji. 
Należy przekazywać opinię tylko we 
własnym imieniu a nie ogółu. Mówiła 
też o  tym, jak rozpoznać manipulację 
i jak odróżniać fakty od opinii. 

Beata Zadykowicz pełnomocnik 
marszałka województwa podlaskiego 
d/s seniorów, przekazała dobre wia-
domości o  stanie prac nad Podlaską 
Kartą Seniora, do której pozyskano już 
pierwszych partnerów.

Informację na temat dziennej opie-
ki/usług opiekuńczych skierowanych 
do osób starszych w  województwie 
podlaskim przygotował Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej. Wynika 
z  niej, że w  2018 roku na terenie wo-
jewództwa podlaskiego funkcjonowa-
ło 147 klubów i  innych miejsc dla se-
niorów. Są 4 Dzienne Domy Senior+ 
i  14 kluby Senior+ prowadzone przez 
gminy. Usługi opiekuńcze dla osób 60+ 

w  województwie podlaskim realizują 
74 gminy. Seniorzy z  44 gmin pozo-
stają bez takiej opieki.

W końcu 2018 roku w województwie 
podlaskim było 287,1 tys. osób, to oso-
by w wieku 60+ a do 2050 roku wzro-
śnie do 423,5 tys.

Dane wskazują, że stworzenie god-
nych warunków starzenia się naszego 
społeczeństwa są ważnym zadaniem 
naszego rządu i samorządów.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora

Zdążyć 
przed 
tsunami

Forum zorganizowano ze środków Województwa Podlaskiego                                                    Patronat medialny 
 

                                                                                                                                                         

                             

 

V Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych 
Białystok, 13.11.2019 r.  

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1, 
Sala konferencyjna im. Krzysztofa Putry (115) 

 

Lp. Godz. temat 
1. 09:30 – 10:00 Rejestracja Uczestników 

 
2. 10:00 – 10:10 Powitanie – Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa 

Podlaskiego, Jan Oniszczuk, prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski 
 

3. 10:10 – 10:20 Wystąpienie Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego 
 

4.  10:20 – 10:40 Integracja środowiskowa i międzypokoleniowa na przykładzie "Szkoly @ktywnego Seniora – Nowa 
misja biblioteki publicznej w XXI wieku –  dr Lidia Maria Jedlińska,.główny specjalista ds. integracji 
społecznej, Koordynator Programu "Szkoła @ktywnego Seniora", Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Krakowie 
 

5.  10:40 – 10:50 Nie tylko książki, czyli senior w bibliotece – Dorota Łuckiewicz, zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej 
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku 
 

6. 10:50 – 11:00 Kultura dla seniorów. Czy istnieje w podlaskich miastach oferta kulturalna skierowana do seniorów? 
- na podstawie wyników diagnozy stanu kultury w województwie podlaskim w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego – Agnieszka Maszkowska, Fundacja SocLab 
 

7.  11:00 – 11:50 Przykłady dobrej praktyki działań senioralnych Wystąpienia po 8 – 10 min. 
1.  „Seniorzy w akcji” – Anna Sędziak, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych  

w Białymstoku  
2. Działania prozdrowotne Rady Seniorów w Sejnach – Jerzy Nazaruk, Rada Seniorów, UTW 

Sejny 
3. Rada Seniorów w Supraślu po roku działalności – Genowefa Obuchowicz, Rada Seniorów, 

Supraśl  
4. Międzypokoleniowe działania klubu seniora w Suwałkach – Maria Jolanta Lauryn, 

wiceprzewodnicząca Rady Seniorów w Suwałkach 
 
Uczestnicy mają głos – dyskusja  
 

8. 11:50 – 12:00 Pomoc społeczna dla osób starszych na terenie województwa podlaskiego – Bożena Tomaszewska, 
zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 
 

9. 12:00 - 12:10 Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie ślady – człowiek, miejsce, 
kultura” – Michał Heller, przewodniczący Kapituły konkursu 
 

10. 12:10 – 12:30 Przerwa kawowa, wernisaż wystawy prac laureatów konkursu fotograficznego „Podlaskie ślady – człowiek, 
miejsce, kultura” 
 

11. 12:30 – 13:50 Debata oksfordzka  „Aktywność seniorów zmienia środowiska  lokalne” – marszałek debaty Bożena 
Bednarek, Stowarzyszenie Szukamy Polski 
 

12. 13:50 – 14:00 Podsumowanie Forum, zakończenie 
 

13. 14:00 Obiad 
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Finał V edycji konkursu literackie-
go SREBRO NIE ZŁOTO tuż, tuż. Jury 
konkursowe wybiera laureatów, któ-
rzy zostaną przedstawieni na gali 
21  listopada. Liczy się oryginalność 
i  jakość utworów! Konkurs ma cha-
rakter regionalny; jego uczestnika-
mi są autorzy mieszkający i tworzący 
w  województwie podlaskim lub uro-
dzeni tutaj i mający związki z naszym 
regionem.

W 2019 roku zaproponowaliśmy 
uczestnikom dwie kategorie konkurso-
we: ogólna – otwarta, o  dowolnej te-
matyce wierszy lub prozy i  kategoria 
specjalna „międzypokoleniowa” – dla 
uczestników w  różnym wieku, nawet 
młodzieży, ale powyżej 18 roku życia.

Kategorię specjalną nazwaliśmy 
„Właśnie tu”. Zależy nam na utwo-
rach prezentujących szczególne miej-
sca, osobiste wspomnienia autorów 
o  przodkach lub najbliższych osobach 
z ich otoczenia, wydarzenia które miały 
miejsce w przeszłości w naszych małych 
ojczyznach lub dawne zwyczaje i trady-
cje regionalne. Mogą to być wiersze lub 

opowiadania, kartki z  pamiętnika lub 
inne formy literackiej prozy.

Do 7 października 2019 można było 
przesłać maksymalnie po 2 prace w każ-
dej kategorii – opatrzone godłem. Do 
tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 
prac. Autorami ponad połowy są Pa-
nowie, co nas cieszy szczególnie. We 
wszystkich organizowanych dotychczas 
zajęciach, spotkaniach, warsztatach, 
debatach przeważającą liczbę uczestni-
ków stanowią z reguły Panie.

Obecnie trwają ostatnie dyskusje i prze-
myślenia dotyczące wyboru najlepszych 
utworów V edycji konkursu Srebro nie Zło-
to. Kapituła konkursowa pracuje pod prze-
wodnictwem Doroty Sokołowskiej, dzien-
nikarki Radia Białystok i autorki książek.

W kapitule zasiadają też: Justyna 
Sawczuk rzecznik prasowy Książnicy 
Podlaskiej, redaktor naczelna nieregu-
larnika „Epea. pismo literackie” Epea, 
Eligiusz Buczyński z  Książnicy Podla-
skiej, poeta, Bożena Bednarek ze Sto-
warzyszenia Szukamy Polski, redaktor 
naczelna portalu podlaskisenior.pl i Jo-
lanta Falkowska z  Podlaskiej Redakcji 
Seniora – sekretarz kapituły.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
w 21 listopada 2019 r. na uroczystej V gali 
Srebro nie Złoto w Książnicy Podlaskiej. 
Laureaci otrzymają statuetki, dyplomy, 
upominki oraz – po raz pierwszy – na-
grody pieniężne.

Podczas gali zostanie też zaprezen-
towany i  wręczony uczestnikom tomik 
Srebro nie złoto z  utworami laureatów 
IV edycji konkursu z 2018.

Organizatorami V edycji konkursu 
Srebro nie Złoto jest Stowarzyszenie 
Szukamy Polski oraz Podlaska Re-
dakcja Seniora, współorganizatorami: 
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego 
w Białymstoku oraz Polskie Radio Bia-
łystok.

Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora

Srebro nie Złoto V edycja – „Właśnie tu”

Tomik
po raz czwarty
Stało się już tradycją, że każdego roku 
na gali laureatów konkursu Srebro 
nie Złoto pojawia się drukowany tom 
z  wierszami i  prozą nagrodzonymi 
rok wcześniej. W tym roku uczestnicy 
gali otrzymają świeżutki i  pachnący 
niespodzianką tom z utworami laure-
atów IV edycji konkursu z 2018 roku.

Motywem przewodnim IV edycji kon-
kursu Srebro nie Złoto było wojewódz-
two podlaskie, jego historia, współcze-
sność, mieszkańcy, piękno przyrody. 
Dziękujemy za piękne wiersze i  prozę 
autorów 60+. Mamy wrażenie, że jest Im 
– jak mawiała Osiecka – blisko z serca do 
papieru. Prace laureatów prezentujemy 
w tomie, który ukazuje się dzięki współ-
pracy Stowarzyszenia Szukamy Polski, 
Podlaskiej Redakcji Seniora i  Książnicy 
Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białym-
stoku.

Ale to nie wszystko. Zaakcentowali-
śmy też szczególny jubileusz, jaki ob-
chodziliśmy w  2018 r., czyli 100-lecie 
Niepodległości Polski oraz 100-lecie 
uzyskania praw wyborczych przez ko-
biety w  Polsce. Wprowadziliśmy spe-
cjalną, międzypokoleniową kategorię 

konkursową Polka Niepodległa. Swo-
je prace mogli do niej zgłosić wszyscy 
chętni bez względu na wiek, prezentując 
w formie wiersza lub opowiadania nie-
zwykłe Kobiety Podlasia, z  przeszłości 
oraz współczesne, zarówno te bardzo 
znane, jak i  te spotykane na codzien-
nych życiowych ścieżkach. Nagrodzone 
utwory również prezentujemy w  na-
szym tomiku.

Niespodzianką i  wartością dodaną 
IV edycji konkursu Srebro nie Złoto 
okazały się przekomarzanki poetyc-
kie – rodzaj żartobliwej, wierszowa-
nej korespondencji między dwojgiem 
uczestników konkursu. Zaprezento-
wane podczas gali wywołały ogrom-
ny aplauz publiczności i  jurorów – 
tak wielki, że zdecydowaliśmy się na 
włączenie przekomarzanek do tego 
zbioru.

Tomik w  wersji elektronicznej opu-
blikujemy też jak zawsze na: podlaski-
senior, portalu dla dojrzałych, twór-
czych i aktywnych. Miłej lektury.

Bożena Bednarek
redaktor naczelna portalu 

podlaskisenior.pl
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