
kowi, aby wesprzeć go w działaniach na 
forum rządowym i parlamentarnym. W 
apelu mowa jest „(…) o możliwości for-
malnego finansowania działalności rad 
i uwzględnienia corocznego zabezpie-
czenia środków finansowych w budżecie 
samorządu”.

Rzecz jasna kwestia finansowania 
działalności rad seniorów nie pojawiła 
się po raz pierwszy w Supraślu. O kilku 
lat najbardziej zaangażowani przedsta-
wiciele środowiska pracują nad zmia-
nami w ustawie. Działa Ogólnopolskie 
Porozumienie o Współpracy Rad Senio-
ra, którego członkiem Zarządu jest su-
walczanka Maria Lauryn. To ona właśnie 
podniosła tę kwestię na Kongresie.

Porozumienie opracowało wniosek 
w formie nowelizacji ustawy. Trafił on 
jednak nie do Sejmu lecz do Senatu, któ-
ry bardzo się w temat zaangażował.

ciąg dalszy na str. 3

SENIORSENIOR
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W Sejmie trwają prace nad dwoma pro-
jektami nowelizacji ustawy o samorzą-
dzie gminnym w istotny sposób wspie-
rającymi działalność rad seniorów. 
Umożliwiają, między innymi, ich bez-
pośrednie finansowe wsparcie przez 
lokalny samorząd. Jest to efekt pracy 
różnych środowisk. Jeden ze śladów 
prowadzi do Supraśla.

Podczas I Kongresu Podlaskich Rad 
Seniorów w Supraślu 2 i 3 września 2020 
r kilkudziesięciu delegatów reprezentu-
jących 16 rad seniorów regionu dysku-
towało o różnych tematach. Przeważała 
chęć wzajemnego poznania się i wymia-
ny doświadczeń. Jednym z nielicznych 
„systemowych” tematów, który intere-
sował wszystkich obecnych była kwestia 
finansowania lokalnych rad seniorów 
przez gminy. A bardziej precyzyjnie – 
formalnej niemożności takiego finan-
sowania.

nr 1/21

Ustawa „O samorządzie gminnym” 
daje prawo powoływania rad nie wspo-
mina jednak ani słowem o tym, że moż-
na na ich działanie przeznaczyć jakieś 
środki z budżetu samorządu terytorial-
nego. Gospodarze gmin muszą kombi-
nować przesuwając drobne pieniądze 
do ośrodków pomocy społecznej czy 
ośrodków kultury, które bezpośrednio 
opiekują się radami seniorów. Wystar-
czy na materiały biurowe, kawę, her-
batę. Nie ma jednak mowy o dietach, 
zwrocie kosztów podróży, szkoleniach 
czy np. dodatkowym ubezpieczeniu 
zdrowotny, czego domagają się środo-
wiska senioralne. 

Obecny na Kongresie Artur Kosicki, 
Marszałek Województwa Podlaskiego, 
podjął temat. Obiecał swoimi kanałami 
zainteresować problemem minister-
stwo i parlamentarzystów. Delegaci 
naprędce zredagowali apel, podpisali i, 
w formie rękopisu, wręczyli Marszał-

SUPRASKI ŚLAD – KONTYNUACJA
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Dobry początek
Zgodnie z obietnicą złożoną w po-
przednim wydaniu „Seniora Podla-
skiego” Ośrodek Wspierania Pod-
laskich Rad Seniorów nie zakończył 
działalności. Nawet pandemia nie 
była w stanie powstrzymać naszej ak-
tywności. Stało się tak m.in. dlatego, 
że oczekiwały tego niemal wszystkie 
rady, z którymi nawiązaliśmy kon-
takt przy okazji realizacji pierwszego 
projektu – wówczas jeszcze ASOS.

Podlaskie lokalne rady seniorów 
liczyły (i wciąż liczą) na wzajemne 
poznanie się i wymianę doświad-
czeń. Uświadomiły też sobie potrze-
bę uczenia się. Przede wszystkim 
– podnoszenia kwalifikacji związa-
nych z ich aktywnością obywatelską. 
W czasie pandemicznych ograni-
czeń Ośrodek organizował interne-
towe fora, w których uczestniczyli 
przedstawiciele rad oraz zaproszeni 
goście. (więcej na str. 2)

Włączyliśmy się także w proces 
legislacyjny. Podpisany na I Kon-
gresie apel w sprawie zmian w usta-
wach regulujących pracę rad senio-
rów trafił do najważniejszych osób 
w państwie. Otrzymaliśmy wiele 
odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się, że 
trwają prace nad ustawami w istot-
ny sposób ułatwiającymi działalność 
rad. (więcej na str. 1-3)

W Białymstoku udało się prze-
łamać impas wokół miejskiej rady 
seniorów. Uchwalony został nowy 
statut. Proces wyborczy zacznie się 
we wrześniu. (więcej na str. 4)

Dziś zapraszamy na II Kongres 
Podlaskich Rad Seniorów. Choć mi-
nął tylko rok, jesteśmy już na innym 
etapie rozwoju: dojrzalsi, bardziej 
świadomi swoich celów, lepiej zor-
ganizowani. W radach pojawili się 
nowi ludzie, „starzy” członkowie 
nabrali doświadczenia. Jednak wciąż 
jest nas za mało. 16 rad seniorów w 
całym województwie to niemal kro-
pla w morzu. Jest to jednak solidna 
baza umożliwiająca ożywienie ak-
tywności obywatelskiej lokalnych 
środowisk senioralnych.
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Apel seniorów 
z Dąbrowy 
Białostockiej
Apel rady seniorów z Dąbrowy Bia-
łostockiej do mieszkańców gminy w 
sprawie szczepień przeciw COVID-19

My Seniorzy w trosce o zdrowie 
publiczne apelujemy – rozważcie w 
sercu dlaczego warto się szczepić:
• Uchronisz siebie przed niebezpie-

czeństwem; 
• Uratujesz komuś życie; 
• Możesz to zrobić w własnej woli; 
• Możesz pomóc zwalczyć pande-

mię; 
• Zyskasz spokój wewnętrzny i po-

czucie bezpieczeństwa; 
• Szczepionki są bezpieczne; 
• Zostaniesz zbadany; 
• Dzięki Tobie szybciej wrócimy do 

normalności; 
• Nastąpi poprawa jakości życia Nas 

wszystkich; 
• Szczepionki są najbardziej sku-

teczną metoda przed zarażeniem 
się różnymi chorobami.
Tam gdzie mało zaszczepionych, 

tam jest dużo problemów z korona-
wirusem. Gdy będą zakażenia będą 
ograniczenia.

Z wyrazami szacunku dla Waszej 
wiedzy i rozsądku,

Rada Seniorów
w Dąbrowie Białostockiej

lokalnego samorządu. Dyskutowano o 
tym, jak zwiększyć poczucie wpływu 
osób starszych na własne życie i akty-
wizować społeczność lokalną. Przygo-
towywano się też do uczestnictwa w II 
Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów, 
które przewiduje również spotkanie z 
przedstawicielami lokalnych samorzą-
dów pod hasłem: „Rada Seniorów – po-
moc czy kłopot”.

Popularność nowej zdalnej formy ko-
munikacji dowodzi, że seniorzy potra-
fią się dostosować do nowych wyzwań 
technologicznych a także wzmocnić 
swój głos w debacie publicznej.

Grażyna Czajkowska
Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów przy 

Marszałku Województwa Podlaskiego
Bożena Bednarek
Ośrodek Wspierania 

Podlaskich Rad Seniorów

Pomimo pandemii i związanych z nią 
ograniczeń członkowie rady seniorów 
od 2020 roku uczestniczą w spotka-
niach on line organizowanych przez 
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad 
Seniorów i Seniorów przy Marszałku 
Województwa Podlaskiego. W każdym 
Forum bierze udział średnio 80-100 
osób. Wymieniają się doświadczenia-
mi, zgłaszają inicjatywy, formułują 
wspólne stanowiska.

Tematy poruszane na Forum są istot-
ne nie tylko dla obecnych seniorów, ale 
także dla młodszego pokolenia i decy-
dentów. Dotyczą one bowiem prawa, ale 
też zdrowia i dostępu do usług medycz-
nych, a te mają znaczący wpływ na ak-
tywność obywatelską osób starszych w 
społeczności lokalnej.

Na spotkaniu 21 kwietnia sformuło-
wano petycję podlaskich rad o jak naj-

szybsze przygotowanie i uchwalenie 
nowelizacji ustaw w części dotyczącej 
tworzenia przez jednostki samorządu 
terytorialnego rad seniorów. 15 podla-
skich rad seniorów oraz Stowarzysze-
nie Szukamy Polski podpisało się pod 
petycją skierowaną do prawodawców, 
a uczestniczący w spotkaniu Posłowie: 
Mieczysław Kazimierz Baszko, Ste-
fan Krajewski, Paweł Krutul, Robert 
Winnicki oraz w imieniu Posła Roberta 
Tyszkiewicza – asystent Adam Utko za-
deklarowali wsparcie postulatów podla-
skich rad w procesie legislacji projektu 
ustawy o zmianie ustaw o samorządzie 
gminnym, powiatowym i województwa 
w obszarze dotyczącym rad seniorów. 
Stefan Krajewski złożył w tej sprawie 
interpelację poselską

Głównym tematem ostatniego VI Fo-
rum 2 września 2021 była rola rad se-
niorów i ich pozycja – zwłaszcza wobec 

Forum na kłopoty
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Jan Oniszczuk – redaktor naczelny
Bożena Bedanrek
Jolanta Wołągiewicz
Jolanta Falkowska
Krystyna Cylwik
Krzysztof Wróbel – skład
Wydawca: Stowarzyszenie Szukamy Polski
Adres: ul. św. Rocha 10/306, 15-879 Białystok

R E D A K C J A

Prowadzenie Ośrodka Wspierania Podla-
skich Rad Seniorów

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie 
Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano 
z Programu MRiPS na rzecz osób starszych 
„Aktywni plus” na lata 2021 - 2025

• bezpłatne szczepienia p/grypie 
powyżej 65 lat

• 50% zniżki na basen
• 50% zniżki na bilety do kina i im-

prezy Sokólskiego Ośrodka Kultury
5. Bezpłatne badania profilaktyczne.
6. Utworzenie miejsca na „jarmark 

różności” 1x w tygodniu (umożli-
wienie sprzedaży seniorom drob-
nych rzeczy i produktów z działek).

1. Zgłoszenie, aby jeden z punktów 
sesji Rady Miejskiej raz na pół 
roku był poświęcony problemom 
seniorów.

2. Poprawa stanu zadaszenia przy 
Przychodni Medyk.

3. Poprawa funkcjonowania komuni-
kacji miejskiej
•  autobusy niskopodłogowe
•  otwieranie tylnych drzwi, za-

trzymywanie się na wszystkich 
przystankach

• podjeżdżanie do krawężników 
(ułatwienie wsiadania niepełno-
sprawnym)

• odpowiednia ławka przy szpitalu
4. Karta Seniora

• bezpłatna komunikacja miejska 
kobietom od 60 lat, mężczy-
znom od 65 lat

Propozycje inicjatyw Miejskiej
Rady Seniorów w Sokółce



też inny dokument dotyczący tej samej 
problematyki: poselskim projekcie usta-
wy „o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o samorządzie powia-
towym oraz ustawy o samorządzie woje-
wództwa”. Reguluje on kwestie powoły-
wania rad seniorów na innych szczeblach 
samorządu terytorialnego. 

W naszej praktyce parlamentarnej o 
losach projektu ustawy decyduje stano-
wisko rządu, który odpowiednia wiedzą 
merytoryczną oraz większością parla-
mentarną. Rada Ministrów opublikowa-
ła już stanowisko wobec tzw. projektu 
senackiego. Mimo pewnych obaw, że 
napięcia między obiema izbami par-
lamentu mogą mieć wpływ na ocenę, 
rządowa ocena wypadła nad wyraz po-
zytywnie.

Czytamy tam m.in.: „Biorąc pod uwa-
gę prognozy dotyczące starzenia się 
polskiego społeczeństwa, aktywizacja 
osób starszych jest kluczowa dla spraw-
nego i dobrego funkcjonowania kraju, 
w tym przede wszystkim społeczności 
lokalnych. Obecnie gminne rady senio-
rów mają potencjał do aktywizowania 
osób starszych jako obywateli anga-
żujących się w lokalne życie społeczne 
oraz zapewnienia ich uczestnictwa w 
życiu publicznym. Gminne rady senio-
rów powoływane są po to, aby m.in. za-
pobiegać wykluczeniu osób starszych z 
danej społeczności. Poznając potrzeby, 
punkt widzenia osób starszych można 
lepiej zrozumieć tę grupę społeczną – a 
to umożliwia lepsze, sprawniejsze za-
spakajanie potrzeb coraz większej liczby 
seniorów. Z informacji przekazywanych 
przez wojewodów wynika, że istnie-
jące gminne rady seniorów wykazują 
się dużą aktywnością. Dzięki społecz-
nej pracy w gminnych radach seniorów 
osoby starsze zyskują pewność siebie i 
poczucie własnej wartości, a także ak-
tywnie odnajdują się w przestrzeni pu-
blicznej. Warto także podkreślić, że or-
gany gminy otwierając się na potrzeby 
osób starszych zyskują wiedzę, którą 
mogą wykorzystać do efektywnej reali-
zacji swoich zadań, w tym polityki se-
nioralnej”.

Jest to w zasadzie pochwała całego ruch 
rad seniorów w Polsce. Może nawet trochę 
zbyt optymistyczna, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o dotychczasową aktywność tych rad.

Rada Ministrów postuluje aby ujed-
nolicić zasady funkcjonowania rad mło-
dzieżowych i senioralnych. Dokładnie 
tego oczekują organizacje senioralne, 
które ze zdziwieniem obserwowały nowe 
rozstrzygnięcia prawne faworyzujące 
rady młodzieżowe (np. pod względem 
możliwości finansowania). Stanowisko 

rządowe zapowiada też zwrócenie się 
do korporacji zrzeszających powiaty i 
województwa samorządowe o opinię w 
sprawie możliwości powoływania rad 
seniorów. 

Rada Ministrów zarekomendowa-
ła ten projekt do dalszych prac parla-
mentarnych. Jak dotąd zatem wszystko 
układa się dobrze. Nie znaczy to jednak, 
że nie trzeba trzymać ręki na pulsie.

Jan Oniszczuk

Supraski ślad – kontynuacja
ciąg dalszy ze str. 1

Odpowiednia komisja przygotowa-
ła dokument „Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw”. Znalazł się w 
nim upragniony zapis (art. 5c), że „Rada 
gminy zapewnia środki na realizację za-
dań statutowych gminnej rady senio-
rów”. Brzmi ogólnie i na pierwszy rzut 
oka – mało zobowiązująco. Jednak to 
wystarczy, aby odpowiedni zapis mógł 
znaleźć się w budżecie gminy. Jak duża 
to ma być kwota i na co konkretnie prze-
znaczona, to i tak zależy od życzliwości 
wójta, burmistrza i radnych oraz, oczy-
wiście, od aktywności lokalnych środo-
wisk senioralnych.

Projekt nowelizacji trafił do Sejmu 4 
grudnia 2020 r. Niejako przy okazji za-
proponował rozwiązanie innej formal-
nej kwestii związanej z radami seniorów. 
Chodzi o możliwość tworzenia takich 
rad na szczeblu powiatu i województwa 
samorządowego. Do tej pory takiej pod-
stawy prawnej nie było. Wprawdzie Rada 
Seniorów przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego istnieje już od 2 lat, ale bez 
formalnej podstawy. Po prostu przyjęto, 
że ciało, które działa na poziomie gminy 
może działać też na poziomie wojewódz-
twa. Jest to interpretacja mocno nacią-
gana. Wojewoda w postępowaniu nad-
zorczym mógłby taką uchwałę Sejmiku 
unieważnić, powołując się na zasadę, iż 
administracja publiczna musi działać 
tylko w ramach tego, co jest jednoznacz-
nie zapisane w ustawach. Zwyciężył jed-
nak rozsądek i interes społeczny.

Apel zredagowany podczas supra-
skiego Kongresu został wysłany do Pre-
zydenta, Premiera, marszałków obu 
izb parlamentu oraz Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Ponadto podlaski po-
seł Stefan Krajewski interpelację opar-
tą na tezach zawartych w apelu. Petycja 
spowodowała nasilenie korespondencji 
między najwyższymi organami władzy 
państwowej i Ośrodkiem Wspierania 
Podlaskich Rad Seniorów. Odpowiedzieli 
wszyscy adresaci: niektórzy nawet dość 
obszernie. Okazało się, że w Sejmie jest 
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Klub Senior+

W czerwcu br. białostoccy radni przy-
jęli uchwałę nadającą statut nowej 
Białostockiej Radzie Seniorów stwa-
rzając szansę na wyjście z sytuacji 
patowej powstałej po zakończeniu 
działania Rady I kadencji. Niestety, 
doświadczenia minionych czterech 
lata nie były najlepsze.

A zaczęło się tak pięknie: można po-
wiedzieć – wzorcowo. W 2015 r. w Bia-
łymstoku powstał niezależny społeczny 
zespół, który obrał sobie za cel przygo-
towanie projektu statutu dla pierwszej 
rady seniorów w mieście. O powołanie 
takiej rady środowiska senioralne za-
biegały już od pewnego czasu. Postano-
wiły zabrać się do rzeczy oddolnie, czyli 
jak to się mówi – partycypacyjnie. 

W skład zespołu wchodzili przed-
stawiciele Akademii 50+, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, organizacji zrzeszają-
cych emerytów i rencistów, Stowarzy-
szenia Szukamy Polski, Federacji Orga-
nizacji Pozarządowych Miasta Białystok 
i kilku innych stowarzyszeń zaanga-
żowanych w sprawy seniorów. Udział 
w pracach brało też kilkoro radnych. Z 
projektem zapoznał się jeden zastępców 
prezydenta. Zapoznali się z nim również 
miejscy prawnicy, którzy zaproponowali 
jedynie kilka drugorzędnych poprawek 
formalnych.

Proponowany statut zakładał, że kan-
dydatów do 15-osobowej rady zgłaszać 
mogą jedynie organizacje działające na 
rzecz osób starszych. Czyli takie, które 
mogą wykazać się jakimś doświadcze-

niem i, ewentualnie, zapisem w statucie. 
Chodziło o to, aby do nowej rady trafi-
ły osoby mające jakiś dorobek w pracy w 
tym środowisku, a co nie mniej ważne – 
reprezentujące aktualnie działające orga-
nizacje senioralne. Nie bez znaczenia było 
też doświadczenie w pracy organizacyjnej 
i gotowość do współpracy w zespole.

 Prawodawca w ustawie „O samorzą-
dzie gminnym”, który zawiera zapis o 
radach seniorów, nie wymaga demo-
kratycznych procedur wyborczych, a 
jedynie zachowania reprezentatywno-
ści. A reprezentatywność jest zachowa-
na wówczas, gdy do jakiegoś gremium 
wchodzą przedstawiciele najbardziej 
aktywnych środowisk.

Statut trafił do Rady Miejskiej jako tzw. 
projekt społeczny. I wtedy zaczęły się 
problemy. Radni postanowili „popraco-
wać” nad dokumentem. Ich uwagę zwró-
ciły niedostatki demokracji. Uznali, że 
projekt nadmiernie ogranicza bierne pra-
wo wyborcze. W rezultacie w dokumencie 
znalazł się zapis, iż kandydatów zgłaszać 
mogą wszystkie organizacje bez wzglę-
du na to, czym się zajmują i czy w ogóle 
kiedykolwiek interesowały się sprawami 
seniorów. Również kandydaci nie musieli 
wykazać się żadnym doświadczeniem w 
tej materii. Taki statut został przegłoso-
wany przez Radę Miejską.

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w 
Białymstoku odbyły się w 2016 r. Wyni-
ki były zaskakujące: do Rady nie dostał 
się ani jeden przedstawiciel organizacji, 
które przygotowywały społeczny pro-
jekt. Z olbrzymią przewagą wybrani zo-

stali ludzie zupełnie w środowiskach se-
nioralnych nieznani. Szybko okazało się, 
że pewna grupa wykorzystała demo-
kratyczne procedury do przejęcia Rady. 
Taki sam los spotkał zresztą Białostocką 
Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

Do Rady trafili ludzie, zapewne prawi 
i powodowani dobrymi intencjami, jed-
nak z bardzo ograniczoną gotowością 
do współpracy. Nie reprezentowali żad-
nych znaczących środowisk ani orga-
nizacji senioralnych. Nie bardzo orien-
towali się też, gdzie się znaleźli i czym 
powinni się zajmować. Często natomiast 
mówili o swoim życiowym dokonaniach 
i wierności ideałom. 

Roszczeniowa postawa nowej Rady 
nieuchronnie prowadziła do konfliktu z 
władzami miejskimi. Prezydent przyjął 
postawę „na przeczekanie”. Po prostu 
– pozostawił Radę jej własnemu losowi. 
Przez cztery lata jej członkowie działali 
„bezobjawowo”: spotykali się, o czymś 
rozmawiali, jednak nikt o tym nie wie-
dział, a przynajmniej nie wiedziały o 
tym białostockie środowiska senioralne. 

Po zakończeniu kadencji stało się 
oczywiste, że jakieś zmiany są koniecz-
ne. Przede wszystkim – zmiana statutu, 
a zwłaszcza zasad wyborczych. Prezy-
dent wahał się kilka miesięcy. Przypo-
mnieli o sobie członkowie niezależnego 
zespołu, który przygotował społeczny 
projekt statutu. Zaproponowali powrót 
do pierwszej wersji dokumentu.

Władze wybrały wariant kompro-
misowy. Przygotowały projekt statu-
tu Białostockiej Rady Seniorów, który 

przewiduje dwie ścieżki wyboru. Połowa 
14-osobowego składu będzie pochodzić 
z rekomendacji podmiotów działających 
na rzecz osób starszych. Druga połowa 
to „niezrzeszeni”, których zgłoszenie 
wymaga rekomendacji 20 innych se-
niorów. W Statucie znalazł się też zapis, 
że kandydat powinien posiadać „(…) 
doświadczenie przydatne w pełnieniu 
funkcji członka Rady Seniorów”. Wy-
bory spośród zakwalifikowanych kan-
dydatów dokona Prezydent. Oczywiście 
jakikolwiek wybór będzie możliwy, jeśli 
liczba kandydatów przekroczy 14 (po 7 
w każdej grupie). 

Ten zapis wywołał najwięcej wąt-
pliwości radnych miejskich podczas 
czerwcowej sesji. Pojawiła się wyraź-
na tendencja, aby projekt utrącić, albo 
przynajmniej mocno go zmodyfikować 
w kierunku rozwiązań bardziej demo-
kratycznych. Projektu broniła Jolanta 
Wołągiewicz członkini społecznego ze-
społu sprzed 5 lat, przewodnicząca Rady 
Seniorów przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego. Przypomniała partycypa-
cyjne ideały przyświecające członkom 
społecznego zespołu, w skład którego 
wchodziło też kilkoro obecnych radnych. 
Wspomniała też o opłakanych skutkach 
wybujałej demokracji. Uchwała została 
przyjęta dużą większością głosów. 

Przed białostockim środowiskiem se-
nioralnym otwiera się nowa szansa. Punkt 
startu jest jednak trudny – trzeba zatrzeć 
złe wrażenie ostatnich czterech lat.

Jan Oniszczuk

Nowe życie Rady

Dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej w Białymstoku 
powstanie pierwszy w tym mieście 
Klub Senior+ dostosowany do potrzeb 
niepełnosprawnych seniorów.

200 tysięcy złotych otrzymał Bia-
łystok na utworzenie w stolicy wo-
jewództwa Klubu Senior+. Dotacja z 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej została przyznana w ramach 
konkursu ofert programu wieloletnie-
go Senior+ na lata 2021-2025. 

Placówka powstanie przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie. Całkowity 
koszt tego przedsięwzięcia to 356 tysię-
cy złotych: dotacja oraz środki własne 

samorządu. Dotacja pozwoli na przy-
stosowanie pomieszczeń istniejącego 
już Klubu Seniora przy ulicy Białej do 
potrzeb seniorów, stworzy odpowied-
nie warunki określone w programie Se-
nior+. Będzie to m.in. zaadoptowanie 
pomieszczeń z przeznaczeniem na ła-
zienkę dla osób z niepełnosprawnością. 
Aneks kuchenny pozwoli na rozwijanie 
kulinarnych pasji seniorów. Będzie sala 
spotkań seniorów i sala do zajęć rucho-
wych. Przy budynku powstanie ogród 
z nasadzeniami drzew i krzewów, co 
stworzy miejsce wypoczynku i relaksu 
na świeżym powietrzu. Sam budynek 
znajduje się w centrum miasta, z do-
brym dojazdem z każdego osiedla. 

Program Senior+ jest elementem 
polityki senioralnej, który tworzy 
warunki aktywnego starzenia się po-
przez wsparcie samorządów teryto-
rialnych, aby mogły tworzyć sieć pla-
cówek dla seniorów. Seniorzy znajdą 
w nich różnego rodzaju formy opieki 
dziennej i aktywizacji, co poprawi ja-
kość ich życia.

Wiele samorządów skorzystało z 
oferty ministerialnej dotacji od po-
czątku trwania Programu Wielolet-
niego Senior+. Pierwszej edycji na 
lata 2015-2020 i obecnie trwającej – 
2021-2025. Stworzyły na obszarach 
swego działania tego rodzaju pla-
cówki. W edycji tegorocznej konkursu 
w Podlaskiem rekordzistą okazał się 
samorząd z Mielnika, który otrzymał 
dotację na dwa projekty – 800 tysię-
cy złotych na utworzenie Dziennego 
Domu i 84 tysięcy złotych na działanie 
Klubu Senior+. 

Białystok po raz pierwszy wystąpił o 
taką dotację kilka lat temu i otrzymał 
ponad 250 tysięcy złotych. Jednak nie 
zdecydował się na utworzenie takiej 
placówki i pieniądze zwrócił. W tym 
roku ponownie wziął udział w konkur-
sie . Będzie mógł zapewnić w utworzo-
nej placówce opiekę 35 seniorom. 

Białostoccy seniorzy mają nadzieje, 
że powstanie Klubu Senior+ przy uli-
cy Białej to dobry krok w kierunku re-
alizacji polityki senioralnej w stolicy 
województwa podlaskiego. Czy w na-
stępnych latach trwania wieloletniego 
programu Senior+ na lata 2021-2025, 
wzorem innych samorządów, powsta-
ną w Białymstoku na osiedlach kolejne 
takie placówki, aby droga seniora do 
klubu nie była tak długa, jak do tego, 
przy ulicy Białej?

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok
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Photon – robot edukacyjny z Białe-
gostoku podbija świat. Został stwo-
rzony dla dzieci, jednak już wkrótce 
może posłużyć także seniorom.

Photona wymyślili przed kilku laty 
Marcin, Michał i Krzysztof studenci in-
formatyki Politechniki Białystok. Dziś 
oczywiście są już absolwentami. Po to, 
aby rozwijać swój pomysł założyli tzw. 
start-up. W ten sposób określa się nie-
wielkie firmy: bardzo innowacyjne, z 
reguły oparte na oryginalnym pomyśle, 
dysponujące dużym potencjałem roz-
wojowym i poszukujące optymalnego 
modelu funkcjonowania na rynku. 

Z pewnością cechą charakterystycz-
ną modelu Photon Entertainment jest 
niechęć do wszelkiej hierarchii. Choć 
są spółką z ograniczoną odpowiedzial-
nością, nie mają prezesa jedynie rów-
norzędnych członków Zarządu. Także 
dobór kadry i atmosfera pracy przypo-
minają raczej organizację pozarządową 
niż typowe polskie przedsiębiorstwo. 
Mimo to, a może właśnie dlatego, sku-
tecznie podbijają światowe rynki,

Według pierwotnych założeń twór-
ców Photon miał być inteligentną do-
mową zabawką towarzyszącą dziecku 
w jego rozwoju intelektualnym i emo-
cjonalnym. Miał sprzyjać odkrywaniu 
talentów i ich rozwijaniu. I wciąż temu 
służy. Jednak 92 proc. sprzedaży firmy 

trafia dziś nie do prywatnych domów 
lecz do instytucji edukacyjnych: szkół, 
przedszkoli, ośrodków rehabilitacyj-
nych itp. Jest ich około 6 tys. niemal 
na wszystkich kontynentach: przede 
wszystkim jednak w Europie, Stanach 
Zjednoczonych i Australii. Photon 
uchodzi za najbardziej zaawansowa-
nego robota edukacyjnego na świecie. 
Sprzęt konkurencji wygląda przy nim 
jak tandetne zabawki z bazaru.

Robot to niewielkie urządzenie z pla-
stiku i gumy na zewnątrz oraz kołek 
zębatych, przekładni i mnóstwa czuj-
ników – wewnątrz. Może się poruszać, 
wydawać dźwięki, świecić kolorowymi 
lampkami. Na pierwszy rzut oka – nic 
nadzwyczajnego. O jego skuteczno-
ści decydują elementy towarzyszące: 
oprogramowanie oraz różnego rodzaju 
pomoce edukacyjne. 

W wersji domowej są to bezpłatne 
aplikacje dostosowane do wieku dziecka. 
Zgrane na smartfona, tablet czy kompu-
ter pozwalają sterować robotem, pro-
gramować jego zachowanie, a przede 
wszystkim – uczyć się wraz z nim pod-
staw programowania i kodowania. Dzie-
ci uczą się intuicyjnie podczas zabawy, 
a sprzęt przyciąga ich zainteresowanie i 
pomaga utrzymać koncentrację.

W wersji dla placówek edukacyjnych 
sprawa jest bardziej złożona. Do każde-
go robota (a czasem dwóch) dołączone 

bywają kody dostępu osobne dla ucznia i 
nauczyciela, zestaw fiszek z obrazkami, 
mata graficzna, a przede wszystkim: 
scenariusze lekcji. Nad scenariuszami 
pracują doświadczeni eksperci-eduka-
torzy.

Są specjalne zestawy do nauki fizyki, 
ekologii, robotyki i kodowania, podstaw 
sztucznej inteligencji (w przygotowa-
niu). Na uwagę zasługują także zesta-
wy służące nauce bardziej „miękkich” 
umiejętności. Jest komplet przezna-
czony do edukacji specjalnej, czyli dla 
dzieci z deficytami intelektualnymi czy 
emocjonalnymi. Jest też zestaw do edu-
kacji społeczno-emocjonalnej, który z 
założenia ma uczyć empatii, radzenia 
ze stresem, świadomości społecznej, 
umiejętności współpracy, tworzenia i 
opowiadania historii. Rzecz jasna robot 
nie zastąpi dobrego zaangażowanego 
nauczyciela, ale może bardzo mu po-
móc. Przyciąga uwagę, służy do orga-
nizowania inteligentnych gier, sprzyja 
emocjonalnemu otwarciu. 

Photon „obsługuje” przedział wie-
kowy od przedszkolaka do późnego 
nastolatka. Jednak zgromadzone do-
świadczenia zespołu edukacyjnego fir-
my oraz potrzeba chwili w sposób natu-
ralny skłaniają do myślenia o seniorach 
jako o kolejnej grupie docelowej. 

W starzejącym się społeczeństwie 
ludzie starsi skazani są na dłuższą i 

bardziej intensywną aktywności w po-
równaniu z tym, z czym mieliśmy do 
czynienia jeszcze 20-30 lat temu. Jako 
obywatele, konsumenci, pracowni-
cy, uczestnicy życia kulturalnego itp. 
Emocjonalna ograniczenia, problemy z 
krótkotrwałą pamięcią, lęk przed no-
woczesną technologią są to problemy, 
które znacząco pogarszają jakość życia 
i fatalnie wpływają na aktywność. 

Specjalny pakiet Photona przezna-
czony dla seniorów mógłby być intere-
sującą propozycją: jako osobny program 
oraz jako wstęp do innych szerszych 
przedsięwzięć np. edukacji cyfrowej czy 
obywatelskiej. 

Poważną przeszkodą do pokona-
nia może okazać się kwestia intuicji, 
na której oparty jest model edukacyj-
ny Photona. Dzieci (i nastolatkowie) ją 
mają, bo są jak niezapisana karta. Do-
rośli tracą zdolność do posługiwania się 
intuicją, bo ich pamięć obciążona jest 
doświadczeniem, wiedzą, emocjami 
zgromadzonymi w ciągu długiego życia. 
Chociaż gdy patrzymy z jaką łatwością 
ludzie po 60. przekonują się do smart-
fonów i jak często się od nich uzależnia-
ją – te wątpliwości trochę maleją. Być 
może nowoczesna technologia cyfrowa 
ma zdolność przebić się do pierwotnych 
pokładów intuicji.

Jan Oniszczuk

Robot (także) dla seniorów
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Od jakiegoś czasu modne stało się 
dumanie nad istotą poezji. Czym jest, 
jak można ją zdefiniować?

Gdy ktoś kiedyś niespodzianie za-
skoczył mnie tym pytaniem, odpo-
wiedziałam bez zastanowienia, że to 
próba wyjaśnienia niewyjaśnionego. 
A tymczasem wiem, że rodzi się ona z 
wrażliwości odbierania świata, cha-
rakterystycznej dla każdego piszącego 
i domaga się przekształcenia myśli w 
słowa. Poezja nie zna ograniczeń, żad-
ne tamy nie potrafią jej zatrzymać. Gdy 
pierwszy wiersz pojawi się fizycznie 
na kartce papieru, za nim zaraz przy-
biegną inne. Poezja nie przechodzi też 
nigdy na emeryturę. Pozostaje zawsze 
młoda, żądna coraz to nowych wyzwań 
i doznań. Można się o tym przeko-
nać, zaglądając chociażby do zakładki 
„Twórczość” portalu podlaskisenior.
pl. Mnóstwo tematów, pomysłów, ist-
ny nieokiełznany deszcz słów. Przy tym 
każdy utwór jest inny, świeży i inspiru-
jący.

A co sądzą o poezji podlascy twórcy, 
którym czas osrebrzył skronie? Prze-
czytajcie sami.

Jolanta Maria Dzienis

†Mieczysław Borys 
Droga, której fizycznie nie ma

Nie jestem w niedzielę urodzony,

A los na zawsze roboty mi poskąpił.

Wziąłem się więc za pracę syzyfową

I tak czas schodzi z dnia na dzień.

Od trzech dekad idę wierszową drogą,

Którą z mozołem sam co dnia buduję...

Prócz mnie nikt tą drogą nie chodził,

Stąd jest tak świeża, jakby dziś zrobiona.

A gdy w drodze zmęczą się nogi,

Na chwilę przy rozstaju dróg przystanę.

Pokłon oddam Dobremu Bogu,

Odpocznę i pójdę dalej do przodu...

A gdy po drodze napotkam ciebie,

Dam namiar na moją drogę.

Ona nie zaprowadzi ciebie na manowce,

Skoro z serca i duszy jest zrobiona.

Józefa Drozdowska
Moje zapiski II

Moje zapiski

są mną

która siada nad kartką

by za ukryciem z tych

kilkunastu słów

przeżyć to wszystko

czego się nie przeżyło

mając odkrytą twarz

na ulicy i w biurze

Moje zapiski

są jedyną w sobie

rozmową

samej ze sobą

za zamkniętymi drzwiami

wiersza

Jeśli ktoś chce

niech wejdzie tak

by jego oddech

nie spłoszył mojej szczerości

Augustów, 16.01.1987

Jolanta Maria Dzienis
Poetka

Poetka, przekorna panienka

Zakochana w kolorach i dźwiękach

Wszystko, co serce jej czuje

Słowami maluje, maluje…

Szmaragdem trawy i drzewa

Rubinem ogień jej śpiewa

Bursztynem słońce i kwiaty

Przestworza w szafiry bogate

Każdy z cudów natury

Może być pewny jej pióra

Nawet rosy kropelka

Tak niepozornie maleńka

Łowi gwiazd srebrne ballady

Księżyca miłosne porady

Wiatru piosenki zalotne

Chmur ciężkich powieści słotne

Radością barwy przesyca

Ważka jej wdzięku użycza

Drogą Mleczną dryfuje

I ciągle maluje, maluje…

Katarzyna Grabowska
***
Po drugiej stronie spojrzenia

myśl rodzi słowo

słowo rodzi wiersz

wiersz rodzi poetę

a to co zrodzone

należy do spojrzenia

i przechodzi

na drugą stronę

Krystyna Gudel
***

Nie pochlebiaj poeto światu

szukaj formy dla swojego zachwytu

i ciszy która przywraca wzruszenia

(J. Hartwig)

nauczyłam się tropić myśli

aby układały się w wersy

podążać za głosem wilgi gdy

o deszczu gwiżdże z rozkoszą

nauczyłam się słuchać trznadla

i płaczliwego głosu dzięcioła

dane mi widzieć barwy i wzory

w skrzydłach i czubie dudka

nauczyłam się kraść ciszę

by nie płoszyć krzykliwej sójki

i gwiżdżącego kosa

nauczyłam się słuchać wiatru

i widzieć smutek w oczach

zranionego szaraka

nauczyłam się wiele

lecz wciąż uczę się życia

Janina Jakoniuk
Moje wiersze

Moje wiersze są jak perełki

Krople rosy na pajęczynie

Rozbiegane roztańczone pchełki

Jak cyrkowi akrobaci na linie

Plączą się na stronicach w zeszycie

I śpiewają w sercu nutką rzewną

Rozjaśniają moje smutne życie

I są dla mnie rzeczą ważną, potrzebną

Regina Kantarska-Koper
Światowy Dzień Poezji

Prawdziwi poeci kochają jesień –

melancholijną smutkiem przemijania. 

Tyle tematów z szarugami niesie

ta pora plonów i rozstania.

Kto pierwszy dzień wiosny

wybrał na święto poetów,

pewnie chciał więcej radosnych

wierszy, strof, kupletów.

Joanna Pisarska
Brzemienni

Staje się słowo

.Barbara Jendrzejewska

już wiesz

że to wiersz nosisz

czujesz jego ruchy

ucisk w trzewiach

wkrótce ukaże ci dziecięcą twarz

wiecznego zdziwienia światem

perfekcję znaku

nie do podrobienia

w szczelinie światła

Irena Słomińska
Wiersze

Zapamiętane ze szkoły „przerabianie” wierszy –

z obcego na nasze. Tak jakby potrzebne były przeróbki

u krawcowej naprawdę zjawiskowych kreacji – ich ułudy.

Tak bardzo tego nie lubiliśmy, nie lubiliśmy też wierszy.

Dlatego ci, co nigdy nie dorośli, nie czytają poezji. 

Choć nierzadko ją piszą, by zaznać „odświętności” mowy.

Usakralizować własne istnienie albo je zbezcześcić.

o wychodzi na to samo, bo bezcześci się jedynie święte.

Wiersze – tak naprawdę niepotrzebne, a niezbędne,

by poruszyć naszą ścieżkę we wszechświecie, zmarszczkę czasu.

Potrzeba nam pokory, by nauczyć się czytać wiersze,

określić siebie wobec piękna, które zaistniało

poza nami. Stanąć wobec prawdy z nienasyconym

głodem jej poznania.

I odczuć swoje człowieczeństwo – wiatr, który unosi je

jak pyłek, jak nasionko przyszłych istnień.

Jadwiga Zgliszewska
Poetom lepiej na wsi

Nie wierzcie poetom, co mieszkają w mieście!

Co oni mogą wiedzieć o prawdziwym świecie?

Czy ich zbudził kiedyś ptasi śpiew nad ranem,

czy raczej spać nie dają rozterki egzystencjalne?

Czy moczyli kiedyś nogi w zimnym strumieniu,

czy tylko w wybielaczu z reklamy

piorą nieustannie słowami

swoje poplamione sumienia?

Czy wiązali w bukiety ogromne pęki stokrotek

zamiast nadymać jak balony

własne lęki, depresje i fobie?

Czy wiedzą, że lepiej leczy serce

pajda chleba ze świeżym miodem

niż te wszystkie (takie modne!)

psychoanalizy gabinetowe?

Taki, co to siedzi w mieście z dziada pradziada -

nie może być prawdziwym poetą,

bo on stale przemawia,

a wcale nie potrafi gadać.

W deszczu słów
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Już po raz siódmy zapraszamy do 
udziału w konkursie literackim SRE-
BRO NIE ZŁOTO. Czekamy na wiersze 
i małe formy prozatorskie. Zaprasza-
my podlaskich seniorów i nie tylko. 
Staramy się, aby konkurs miał cha-
rakter międzypokoleniowy, dlatego 
startować w nim może także młodzież 
powyżej 18 roku życia.

Organizatorami konkursu są Sto-
warzyszenie Szukamy Polski, Podlaska 
Redakcja Seniora a współorganizatora-
mi Książnica Podlaska im. Łukasza Gór-
nickiego w Białymstoku, Polskie Radio 
Białystok. 

Liczy się oryginalność i jakość utwo-
rów. 

Motto tegorocznego konkursu to dwa 
wersy z utworu Cypriana Kamila Norwi-
da „Do Bronisława Z.”:

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć… i nic więcej.

W tym roku przewidziane są dwie ka-
tegorie:

1. POEZJA – kategoria otwarta o do-
wolnej tematyce wierszy.

2. PROZA – małe formy prozatorskie; 
kategoria międzypokoleniowa, 
otwarta dla osób powyżej 18 roku 
życia, pod hasłem: „Pamiętajmy – 
opowieści o ludziach i miejscach”.

Nowością tegorocznej edycji konkur-
su były warsztaty literackie, które dla 
grupy seniorów poprowadziła 30 lipca 
Miłka Malzahn – pisarka, dziennikarka 
radiowa i animatorka kultury .

Termin nadsyłania prac upływa do 30 
września 2021, prace wraz z kartą zgło-
szeniową należy przesyłać pod adres: 
redakcjaseniora.konkurs@gmail.com.

Wyniki Konkursu SREBRO NIE ZŁOTO 
zostaną ogłoszone podczas uroczystej 
gali w Książnicy Podlaskiej 21 paździer-
nika 2020 o godzinie 12:00. Dla laure-
atów przewidziane są nagrody pieniężne 
i książkowe, statuetki, dyplomy a także 
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nagrody specjalne. Podczas gali odbę-
dzie się promocja tomiku poetyckiego 
z utworami laureatów VI edycji „Srebro 
nie Złoto” i specjalny koncert.

Konkurs i wydanie tomiku jest współ-
finansowane ze środków Województwa 
Podlaskiego.

Karta zgłoszeniowa i Regulamin 
Konkursu znajdują się na stronie: pod-
laskisenior.pl. w dziale „Twórczość” i 
„Srebro nie złoto”.

Jolanta Falkowska
sekretarz konkursu

Imieniny Anny Markowej
Podczas uroczystości otwarcia Skwe-
ru Anny Markowej w 2019 roku po-
wstała inicjatywa, aby w gronie 
przyjaciół, poetów, mieszkańców 
Białegostoku spotykać się w tym 
miejscu w dniu imienin Anny. W roku 
2021 organizatorzy – Kolegium Lite-
raturoznawstwa Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu w Białymstoku 
oraz Stowarzyszenie Szukamy Pol-
ski – na trzecią edycję plenerowych 
imienin Anny Markowej ponownie 
zaprosili na Skwer jej imienia.

Plenerowe imieniny Anny Marko-
wej mają swój niepowtarzalny klimat. 
Zasadnicza część to wspólne czytanie 
jej utworów – przyniesionych przez 
uczestników lub wylosowanych z tych 
przygotowanych przez organizato-
rów. W naturalnym otoczeniu, w par-
kowej zieleni i tętniącej życiem ulicy 
słowa poetki brzmią szczególnie. Jak 
zauważył prof. Krzysztof Korotkich, 
otwierając tegoroczne spotkanie, to 
wrzucanie piękna w otaczającą rze-
czywistość.

Zgromadzeni na Skwerze mogli 
przypomnieć sobie kilkanaście utwo-
rów Anny Markowej, m.in. „Siódme 
niebo”, „Zanurzenie”, „Dowcip”, „Tę-
czę”, „Milczenie”, „Normalne zwykłe 
przemijanie”, „Krótko trwało”. Maria 
Jolanta Dzienis, występując w imie-
niu Stowarzyszenia Szukamy Polski, 
przywołała jeden z niedawno odkry-
tych przez rodzinę poetki limeryków, 
zachęcając do lektury pozostałych na 
portalu poeciwsieci.pl.

W tym roku na uczestników plene-
rowych imienin czekało wiele niespo-
dzianek..

Nową inicjatywą był konkurs wie-
dzy na temat życia i twórczości pisar-
ki, przeprowadzony przez Pana Lecha 
Marka, syna jubilatki. Nagrodą był wy-
dany już pośmiertnie tom opowiadań 
Anny Markowej „Śmierć”. 

Poetyckie imieniny miały też akcent 
muzyczny. Zgromadzeni na uroczy-
stości usłyszeli dwa utwory z płyty na-
granej w ramach projektu „Anna Mar-
kowa” Fundacji Teatr Palace, którego 
celem jest promowanie twórczości li-
terackiej oraz osoby poetki. Płyta za-
wiera dziesięć utworów autorki „Braci 
najmniejszych”. Podkład muzyczny 
zapewnił Michał Dąbrowski, młody 
reżyser i kompozytor, wokal – Oskar 
Lasota, aktor Akademii Teatralnej im. 
A. Zelwerowicza w Białymstoku. 

Teksty Anny Markowej śpiewa-
ło wielu polskich wykonawców, m.in. 
Joanna Rawik, Maria Koterbska, Irena 
Santor, Maryla Rodowicz, Sława Przy-
bylska, zespół „No To Co”. Cieszy fakt, 
że jej poezja inspiruje także współcze-
snych młodych artystów.

Kolejne poetyckie imieniny Anny 
Markowej za rok. Ale może wcześniej 
spotkamy się na Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej „Anna Markowa. 
Życie i twórczość”, która odbędzie się 
19 listopada 2021 roku na Uniwersyte-
cie w Białymstoku.

Bożenna Krzesak-Mucha
Podlaska Redakcja Seniora BiałystokSy
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II PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW 

Samorząd i rady seniorów – potrzeba współpracy w Województwie Podlaskim 
7 – 8 września 2021, Ośrodek 5 Dębów, ul. Rymarka 7, 16-030 Supraśl 

Ramowy Program 

I dzień, 7 września 2021 r. 

10:00 – 10:30 Recepcja Kongresu, poranna kawa 
10:30 – 10:45 Przedstawienie programu Kongresu, informacje organizacyjne 
10:45 – 11:00 Otwarcie obrad: 

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego  
Radosław Dobrowolski , Burmistrz Gminy Supraśl  
Jan Oniszczuk, prezes Zarządu Stowarzyszenia Szukamy Polski 

11:00 – 11:20 Wystąpienie gościa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  
11:20 – 11:40 „Polityka senioralna województwa podlaskiego – co jest ważne dla rad 

seniorów? ”  –  Elżbieta Rajewska-  Nikonowicz,  dyrektor ROPS w Białymstoku  
11:40 – 12:15  Przerwa kawowa 
12:15 – 12:35 „Rzut oka na współpracę rad seniorów” – Barbara Szafraniec, przewodnicząca 

Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów 
12:35 – 12:55 „Idea samopomocy seniorów – powróćmy do dobrych praktyk” – dr hab. 

Małgorzata Halicka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu 
Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej na Wydziale Nauk o Edukacji 

12:55 – 13:05 „Cyfrowe Podlaskie: oferta dla seniorów” – Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor 
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego  UMWP w Białymstoku 

13:05 – 13:20 „PHOTON dla seniorów” – Piotr Sędziak z Firmy PHOTON 
13:20 – 13:45 Pytania, wnioski, opinie uczestników 
13:45 – 13:50 Prezentacja ekspertów prowadzących warsztaty w sesji popołudniowej 
13:50 – 15:00  Obiad 
                                                          godzina 
warsztat 

15:00 – 15:55 16:00 – 16:55 17:00 – 17:55 

Porozumienie bez przemocy: jak unikać konfliktów  
w grupie  – Ewa Wierzbicka  -Nosal, ekspert komunikacji,  
doświadczony mediator 

Grupa  
niebieska 

Grupa  
czerwona 

Grupa 
 zielona  

Design Thinking:  nowy sposób pracy w radach  
seniorów – Marcin Nawrocki, eskpert Design Thinking, 
brainstormer 

Grupa 
  

Grupa  
niebieska 

Grupa  
czerwona 

„SeniorRada” – dobre rady dla członków podlaskich rad  
seniorów – dr Małgorzata Wenclik, adiunkt na Wydziale 
Prawa UwB, specjalista ds. samorządu terytorialnego,  
współpracy międzysektorowej i zarządzania publicznego 

Grupa  
czerwona 

Grupa 
 zielona  

Grupa  
niebieska 

17:55 – 19:30 Czas na relaks 
19.30 – 22.00   Kolacja integracyjna 

W trakcie kolacji ok. godz. 20:30  ze specjalnym programem „Lata 20-te – show 
Krzysztofa Szubzdy z udziałem rad seniorów”  wystąpi znany satyryk, dziennikarz, 
reżyser i performer 

II dzień 8 września 2021 r. 

9:30 – 10:00 Recepcja, kawa powitalna 
10:00 – 10:15 Podsumowanie pierwszego dnia Kongresu  
10:15 – 11:30 Dyskusja, propozycje wspólnych stanowisk II Kongresu Rad Seniorów 

Województwa Podlaskiego, refleksje i wnioski poszczególnych rad 
11:30 – 12:00  Przerwa kawowa 
12:00 – 14:00 Panel z udziałem gospodarzy samorządu terytorialnego Województwa 

Podlaskiego  
• wręczenie statuetek OWPRS wyróżniającym się radom seniorów 

(10 min)  
• wystąpienia przedstawicieli wyróżnionych rad seniorów – prezentacja 

dobrych praktyk (20 min) 
• Prezentacja filmu podsumowującego pierwszy rok działalności 

OWPRS (10 min) 
• aktualna informacja o radach seniorów, podstawie działania, 

zadaniach, finansowaniu działań – Grażyna Czajkowska, 
przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów (10 min) 

• rady seniorów w województwie podlaskim w okresie pandemii – 
o działaniach,  odbytych Forach, ich formie i wypracowanych 
stanowiskach – Jan Oniszczuk, prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Szukamy Polski, OWPRS i Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady 
Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego (15 min) 

• Debata gospodarzy/przedstawicieli samorządów i rad seniorów 
„Rady Seniorów – pomoc czy kłopot?” – moderowanie Bożena 
Bednarek, OWPRS i Maria Lauryn, sekretarz Rady Seniorów przy 
Marszałku Województwa Podlaskiego, wiceprzewodnicząca 
Suwalskiej Rady Seniorów (60 min)  

 
14.00 – 14.15 Podsumowanie i zakończenie obrad Kongresu  
14:15 – 14:25 Wspólne zdjęcie uczestników i gości Kongresu 
14:30 Obiad  

 

Organizatorzy:   
Stowarzyszenie Szukamy Polski. 
Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,   
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów,  
Partner:  Województwo Podlaskie 
Patronat medialny:  Polskie Radio Białystok i portal podlaskisenor.pl 
 

zielona

Dofinansowano z Programu MRiPS na rzecz osób 
starszych „Aktywni plus” na lata 2021 - 2021


