
cewojewoda podlaski. https://www.gov.
pl/web/uw-podlaski/ii-kongres-rad-
-seniorow-wojewodztwa-podlaskiego

„Państwa doświadczenie, wiedza 
i mądrość życiowa – gromadzone przez 
lata – mogą być doskonałą pomocą przy 
określaniu kierunków polityki senio-
ralnej państwa, zwłaszcza w zakresie 
działań skierowanych do starszego po-
kolenia. Uczestnikom II Kongresu Rad 
Seniorów Województwa Podlaskie-
go życzę owocnych obrad oraz twór-
czej wymiany myśli i dobrych praktyk” 
(treść listu w załączeniu)

Marszałka województwa reprezen-
towała aa Kongresie Agata Puchalska, 
dyrektor Biura Kultury UMW. O potrze-
bie spotkań, wymianie doświadczeń 
mówiła Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, 
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Białymstoku.

ciąg dalszy na str. 3

SENIORSENIOR
P O D L A S K I

Samorząd i rady seniorów – potrze-
ba współpracy. Pod takim hasłem 
obradował II Podlaski Kongres Rad 
Seniorów. Kongres z udziałem przed-
stawicieli 15 rad seniorów odbył się 
7 i 8 września 2021 roku w Supraślu. 
Program dwudniowego spotkania był 
bardzo bogaty. Były debaty, prelekcje 
zaproszonych gości, warsztaty i for-
mułowanie stanowisk Kongresu.

Społeczeństwo się starzeje, toteż co-
raz więcej obowiązków wykonywanych 
dotąd przez ludzi młodszych będą mu-
sieli przejąć seniorzy. Dotyczy to funk-
cji obywatelskich, konsumenckich, ak-
tywności na rynku pracy itp. Wymaga 
to przygotowania środowisk senioral-
nych do większej aktywności fizycznej, 
intelektualnej, społecznej. Wymaga też 
ścisłej współpracy przedstawicieli rad 
seniorów z samorządem.

nr 2/21

Partnerem Kongresu było Wojewódz-
two Podlaskie. Radosław Dobrowolski 
burmistrz Supraśla podziękował orga-
nizatorom za to, że Supraśl został po raz 
drugi wybrany jako miejsce tego wyda-
rzenia. Zaznaczył, że seniorzy to bardzo 
ważna grupa społeczna. To nie tylko do-
świadczenie ale bardzo ważny podmiot 
życia społecznego. Podkreślił, że wszyst-
ko, co wiąże się z przekazywaniem trady-
cji, kultury lokalnej, wartości – łączy se-
niorów z pokoleniem ich dzieci i wnuków.

Do wypracowania wspólnych roz-
wiązań w radach seniorów zaprosił Jan 
Oniszczuk, prezes Stowarzyszenia Szu-
kamy Polski. który prowadzi Ośrodek 
Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. 
Do Artura Kosickiego, marszałka wo-
jewództwa podlaskiego, i obradujących 
seniorów skierowała swój list Marlena 
Maląg, Minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. Odczytał go Tomasz Madras, wi-

RADY SENIORÓW – POMOC, CZY KŁOPOT?

SE NIORSENIOR
P O D L A S K I

Rok całkiem 
niezły
Rok 2021 był czasem dużego wy-
siłku i równie dużych wyzwań. 
Udało nam się wyjść obronną ręką 
ze wszystkich trudności, a nawet 
znacząco powiększyć nasz poten-
cjał. Stało się to przede wszystkim 
dzięki wsparciu Narodowego In-
stytutu Wolności, a dokładnie – 
Programowi Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich (PROO3).

Wiele z naszych przedsięwzięć, je-
śli nie większość, dotyczyła portalu 
podlaskisenior.pl. Przede wszystkim 
osiągnął dobry poziom informatyczny 
i graficzny. Ma wszystkie potrzebne 
funkcje: m.in. możliwości dla niedo-
widzących, automatycznego tłumacza 
na angielski i esperanto, możliwość 
odbioru na smartfonach i tabletach.

Portal stał się na tyle rozpozna-
walny i popularny, że przyciągnął 
zainteresowanie agencji reklamo-
wych. Podstawowym jego atutem jest 
oryginalność: nie publikujemy prze-
druków, właściwie wszystkie teksty 
są autorstwa naszych dziennikarzy 
lub współpracowników. To rzadkość 
na współczesnym internetowym 
rynku medialnym. Nie bez znaczenia 
była także kampania promocyjna, 
która pomogła wywindować odbiór 
portalu na naprawdę wysoki poziom. 
Szczegóły (dla wytrwałych i specjali-
stów) – wewnątrz numeru na str. 6.

Powoli i konsekwentnie rozwijamy 
dział podcastów. Dzięki dotacji kupi-
liśmy sporo dobrego sprzętu; wstęp-
nie przeszkoliliśmy reporterów. Teraz 
pracujemy nad pomysłami cyklicz-
nych audycji tzw. formatów. Potrzeba 
nam jeszcze trochę doświadczenia. To 
jeszcze nie radio, ale kto wie…

Także w zakresie naszej pod-
stawowej działalności, aktywizacji 
seniorów, osiągnęliśmy znaczące 
postępy. Odbył się II Kongres Pod-
laskich Rad Seniorów organizowa-
ny przez nasze Stowarzyszenie przy 
wsparciu Marszałka Województwa 
Podlaskiego.

ciąg dalszy na str. 2
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Rok całkiem 
niezły
ciąg dalszy ze str. 1

Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele 15 lokalnych rad oraz kilku 
burmistrzów i wójtów. Kongres, 
poza celami edukacyjnymi, służył 
także wypracowaniu kilku waż-
nych stanowisk publicznych za-
równo o zasięgu regionalnym, jak 
i krajowym. Wykazał, że podlaskie 
rady seniorów są coraz bardziej 
świadome swojego znaczenia, 
a także swoich niedostatków, stąd 
ogromne parcie do zdobywania 
wiedzy i doświadczeń. Wielkie są 
też oczekiwania.

Z pewnością jako sukces może-
my potraktować powołanie Miejskie 
Rady Seniorów – 16 w województwie 
podlaskim. Stowarzyszenie długo 
„chodziło” wokół tej sprawy. Zabie-
gało o przeprowadzenie wyborów na 
podstawie ordynacji dającej szansę 
organizacjom realnie zaangażo-
wanych w pracę na rzecz seniorów. 
Mamy w nowej Radzie znaczącą re-
prezentację. Wiele pracy przed nią, 
bo – po latach złych doświadczeń – 
wszystko trzeba budować od nowa. 
Więcej o tym na str. 4.

W tym wydaniu „Podlaskiego Se-
niora” są też teksty o innych waż-
nych dla nas i naszych partnerów 
sprawach – tych najbliższych i tych 
zagranicznych.

Redakcja
Bożena Bednarek – OWPRS, Stowarzy-
szenie Szukamy Polski
Województwo Podlaskie, Białystok 
17.11.2021 r.

W Forum wzięło udział łącznie 89 osób 
15 podlaskich Rad Seniorów, kandydatów 
do Białostockiej Rady Seniorów i gości. Na-
pisanie apelu zainicjował Michał Różycki, 
kandydat do Białostockiej Rady Seniorów.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad 
Seniorów zachęca do podejmowania 
działań w kierunku tworzenia rad se-
niorów w Państwa gminach, czyli ciał 
społecznych o charakterze inicjatyw-
nym, konsultacyjnym i doradczym.

Seniorzy stanowią coraz większą część 
społeczeństwa, posiadają ogromne do-
świadczenie życiowe i zawodowe i powin-
ni mieć możliwość wpływania na two-
rzenie i realizowanie lokalnych polityk 
senioralnych. Ośrodek Wspierania Podla-
skich Rad Seniorów i Rada Seniorów przy 
Marszałku Województwa Podlaskiego 
oferują pomoc w przygotowaniu proce-
su tworzenia rad seniorów oraz wsparcie 
merytoryczne (szkoleniowe i doradcze) 
dla grup inicjatywnych i „młodych” rad. 
Zapraszamy do kontaktu.

Jolanta Wołągiewicz, Bożena Bednarek

17.11.2021 r. odbyło się VII Forum Rad 
Seniorów Województwa Podlaskiego 
on-line, podczas którego uczestnicy 
wystosowali apel do władz gmin po-
łożonych w strefie stanu wyjątkowe-
go. Oto treść apelu.

Apelujemy do władz gmin poło-
żonych w strefie stanu wyjątkowego 
o szczególną troskę o osoby starsze 
zamieszkałe na tych terenach poprzez 
poprawę dostępności do usług opie-
kuńczych.

W wyniku ograniczeń w przemiesz-
czaniu się członkowie rodzin seniorów 
przebywających w strefie stanu wyjąt-
kowego nie mogą opiekować się nimi 
osobiście. Dlatego tak ważne jest do-
tarcie do nich z informacją, jak i gdzie 
mogą skorzystać z pomocy. Poprawi to 
ich poczucie bezpieczeństwa tak bardzo 
osłabione przez ostatnie wydarzenia.

W imieniu FORUM:
Jolanta Wołągiewicz – przewodnicząca 
RSpMWP

APEL VII FORUM
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Jan Oniszczuk – redaktor naczelny
Bożena Bednarek
Jolanta Wołągiewicz
Jolanta Falkowska
Krystyna Cylwik
Dominik Sołowiej
Eugeniusz Regliński
Teresa Rafałowska
Jolanta Maria Dzienis
Anna Anchimowicz
Krzysztof Wróbel – skład
Wydawca: Stowarzyszenie Szukamy Polski
Adres: ul. św. Rocha 10/306, 15-879 Białystok

R E D A K C J A

Europa w redakcji

cy zespołu redakcyjnego, metody pomiaru 
efektów, zasady współpracy z otoczeniem 
i partnerami. Uczestniczyli w warsztatach 
rozwijających krytyczne myślenie i umie-
jętności komunikacyjnej. Teraz mają kilka 
miesięcy na przemyślenie materiału i za-
proponowanie własnych rozwiązań.

Następne spotkanie w kwietniu 2022. 
W Paryżu.

Redakcja

Na początku listopada w Białymstoku 
gościła grupa 15 osób zajmujących się 
edukacją dorosłych w kilku krajach 
europejskich. Przyjechali aby zapo-
znać się z doświadczeniem portalu 
„Podlaski Senior”, który jest zjawi-
skiem unikatowym nie tylko w skali 
Polski. Także w skali Europy trudno 
byłoby znaleźć społeczne medium 
działające w podobny sposób.

Przybyli z Francji, Hiszpanii, Słowenii 
i Słowacji, choć pochodzenie narodowo-
ściowe tej grupy było znacznie bardziej 
zróżnicowane. Uczestniczą w projekcie 
„Communication Inclusion” (program 
Erasmus+), którego liderem jest Stowa-
rzyszenie Szukamy Polski – wydawca 
„Podlaskiego Seniora”. Partnerzy SSP 
reprezentują różne środowiska. W więk-
szości są to organizacje pozarządowe 
pracujące z różnymi grupami społecz-
nymi – niekoniecznie seniorami. Jest 
wśród nich np. duża firma szkoleniowa 
z Bratysławy zainteresowana wdroże-
niem nowych metod edukacyjnych.

Projekt zakłada wykorzystanie dzien-
nikarstwa obywatelskiego do aktywizacji 
i edukacji osób w wieku powyżej 60 lat. 
Takie jest założenie, choć w istocie meto-

da ta może być stosowana także w pracy 
z innymi grupami wiekowymi. Tradycyjne 
dziennikarstwo ma wciąż dużą siłę przy-
ciągania: uchodzi za interesujące i twór-
cze zajęcie. Wymaga też zaangażowania 
różnych umiejętności bardzo przydat-
nych w innych dziedzinach naszej aktyw-
ności: umiejętności korzystania z nowo-
czesnych systemów informatycznych, 
krytycznego myślenia, pracy zespołowej, 
publicznego wypowiadania się itp.

Europejscy partnerzy SSP nie mają 
żadnych doświadczeń dziennikarskich. 
Mają za to duże doświadczenie w innych 
sferach społecznej pracy. Ich zadaniem 
jest wdrożenie do swojej działalności edu-
kacyjnej jakichś elementów metody sto-
sowanej przez lidera projektu i przetesto-
wanie ich w praktyce. Nie muszą tworzyć 
gazety czy portalu internetowego: mogą 
natomiast uczyć pewnych ważnych spo-
łecznych umiejętności wykorzystując me-
tody pracy charakterystyczne dla mediów. 
Rezultatem projektu ma być podręcznik 
o tym jak wykorzystać metody i techniki 
dziennikarskie w edukacji dorosłych prze-
znaczony dla edukatorów z całej Europy.

Przez pięć dni goście zapoznawali się 
z organizację pracy „Podlaskiego Seniora”, 
informatyczne oprzyrządowanie, styl pra-
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ców swoich gmin i miejscowości wi-
dzą potrzebę regularnych wspólnych 
spotkań, seminariów, szkoleń i róż-
nego rodzaju wsparcia edukacyjnego 
w takim Centrum. Nie chcemy, aby 
Centrum było postrzegane jako Klub 
Seniora, organizujący zajęcia i czas 
wolny dla starszych mieszkańców. 
Dlatego proponujemy międzypokole-
niowy charakter tego miejsca.” (treść 
stanowisk w załączeniu).

Jednym z zaproszonych gości była 
Barbara Szafraniec, prezes Ogólno-
polskiego Porozumienia o Współpracy 
Rad Seniorów. W swoim wystąpieniu 
opowiedziała o procesie powstawania 
porozumienia na przestrzeni lat. Mó-
wiąc o sensie działania rady podkreśli-
ła, że rady są po to, aby włodarze mieli 
wiedzę o potrzebach seniorów. To ciało 
doradcze, które wie, co się dzieje w śro-
dowisku osób starszych i inicjuje zapisy 
polityki senioralnej na terenie swego 
działania. Podkreśliła, że polityka se-
nioralna jest wskaźnikiem aktywnego 
starzenia się.

Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor 
Departamentu Społeczeństwa Infor-
macyjnego Urzędu Marszałkowskie-
go zaprezentowała propozycję udziału 
w projekcie „Cyfrowe Podlaskie”, cyklu 
bezpłatnych szkoleń z obsługi kompu-
tera i korzystania z Internetu. Projekt 
Województwa Podlaskiego ma on na 
celu podnoszenie kompetencji cyfro-
wych dorosłych mieszkańców naszego 
regionu – w tym seniorów.

Piotr Sędziak z firmy PHOTON 
zaprezentował ciekawostkę tech-
nologiczną, robota Photon. Jest to 
innowacja w skali kraju i Europy. Opra-
cowywany obecnie projekt „Seniorzy 
vs roboty”, to nowatorska oferta skie-
rowana do seniorów, która ma na celu 
poprawę jakości ich życia.

Design Thinking, nowy sposób pracy 
w radach seniorów przedstawił Marcin 
Nawrocki – ekspert w tej dziedzinie, 
na zajęciach warsztatowych. Warsz-
taty „Senior Rada” poprowadziła dr 
Małgorzata Wenclik, adiunkt na wy-
dziale prawa Uniwersytetu w Białym-
stoku; uczestnicy mogli wymienić się 
doświadczeniami o współpracy z samo-
rządem. Ewa Wierzbicka-Nosal, ekspert 
w komunikacji i mediator sądowy po-
prowadziła warsztaty „Porozumienie 
bez przemocy czyli jak unikać konfliktu 
w grupie”.

Drugi dzień kongresu rozpoczę-
ła dyskusja podsumowująca pierwszy 
dzień obrad. Uhonorowano też najbar-
dziej aktywne rady seniorów. Nagro-
dy i statuetki otrzymały: Rada Senio-
rów Miasta Augustów, Rada Seniorów 
Gminy Supraśl i Miejska Rada Senio-
rów w Sejnach. Wyróżnienie specjalne 
otrzymała Rada Seniorów w Dąbrowie 
Białostockiej.

W drugim dniu kongresu wybrzmiały 
też różnorodne opinie przedstawicieli 
samorządów miast, gmin w panelu dys-
kusyjnym „Rada Seniorów to pomoc, 
czy kłopot”. Moderatorami debaty były 
Bożena Bednarek z OWPRS i Maria Lau-
ryn z Suwałk. Przedstawiono problemy 
i korzyści z funkcjonowania rad z punk-
tu widzenia samorządu.

Najczęściej wskazywane problemy to:
1. Kolejne ciało społeczne do obsłu-

żenia (strata czasu).
2. Spowolnienie procesu podejmo-

wania decyzji.
3. Roszczeniowy charakter rady.
4. Ograniczone możliwości konsulta-

cyjne rady (niski poziom wiedzy).
5. Niechęć lokalnych społeczności do 

angażowania się w sprawy gminy.
Najczęściej wskazywane korzyści 

z istnienia rady to:

1. Zaangażowanie większej liczby 
mieszkańców w sprawy gminy.

2. Lepsza (szybsza) identyfikacja pro-
blemów.

3. Możliwość wyboru tańszego roz-
wiązania problemu.

4. Możliwość bezpośredniej kon-
sultacji podczas pracy nad doku-
mentem.

5. Możliwość pozyskania lojalnych 
wyborców.

Rady seniorów są integracyjną czę-
ścią samorządów a współpraca z nim 
jest podstawą i sukcesem samorządów. 
Seniorzy angażują swój czas, środki na 
szkolenia i reprezentację na zewnątrz. 
Co ósmy samorząd ma radę seniorów. 
Niektórzy samorządowcy mają jednak 
do tego typowo „urzędnicze” spojrze-
nie, zza biurka.

Jak pokazały dwa dni tegorocznego 
kongresu, rady seniorów nadal potrze-
bują merytorycznego wsparcia Ośrodka 
Wspierania Podlaskich Rad Seniorów 
a same rady powinny być wsparciem 
dla samorządów lokalnych w kreowaniu 
polityki senioralnej.

Organizatorami wydarzenia były: 
Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada 
Seniorów przy Marszałku Wojewódz-
twa Podlaskiego, Ośrodek Wspierania 
Podlaskich Rad Seniorów. Partnerzy to 
Województwo Podlaskie. Patronat me-
dialny to portal podlaskisenior.pl i Pol-
skie Radio Białystok. Kongres był dofi-
nansowany z Programu Wieloletniego 
na rzecz Osób Starszych „Aktywni plus” 
na lata 2021-2025.

Organizatorów wspierali wolontariu-
sze z białostockiej redakcji podlaskiego 
seniora i Rady Seniorów z Supraśla, go-
spodarza kongresu.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

Rady Seniorów – pomoc, czy kłopot?
ciąg dalszy ze str. 1

O blaskach i cieniach działalności Rad 
Seniorów mówili liderzy: Maria Lauryn 
z Suwałk, członek zarządu Ogólno-
polskiego Porozumienia o Współpracy 
Rad Seniorów, sekretarz zarządu Rady 
Seniorów przy Marszałku Wojewódz-
twa Podlaskiego i Grażyna Czajkowska, 
przewodnicząca Rady Seniorów z Łom-
ży, wiceprzewodnicząca Rady Seniorów 
przy Marszałku Województwa Podla-
skiego. Swoimi doświadczeniami dzie-
lili się przedstawiciele rad ze znacznie 
krótszym stażem ale już prężnie dzia-
łających: Czesław Sańko z Sokółki i Jo-
lanta Sołtys z Augustowa.

Uczestnicy kongresu podpisali także 
dwa stanowiska, które zostały wcze-
śniej wypracowane przez 120 uczest-
ników VI Podlaskiego Forum Rad Se-
niorów. Zaapelowano do społeczności 
naszego regionu o jak najszybsze za-
szczepienie się przeciwko COVID-19, 
odmowa szczepień to zagrożenie ży-
cia i zdrowia nas wszystkich. Drugie 
podpisane stanowisko to prośba do 
marszałka województwa podlaskie-
go o utworzenie Podlaskiego Centrum 
Międzypokoleniowego. W stanowisku 
czytamy m.in: „W stolicy województwa 
podlaskiego brakuje miejsca, w któ-
rym mogłyby się odbywać działania 
inspirujące współpracę aktywnych 
grup społeczników. Sytuacja związana 
z pandemią pokazała, na przykładzie 
forów podlaskich rad seniorów on-li-
ne, jak ważna jest integracja, ale też 
uświadomiła wartość i konieczność re-
gularnych spotkań osobistych między 
różnymi grupami mieszkańców zaan-
gażowanymi społecznie.

Przedstawiciele rad seniorów 
i grupy inicjujące powstanie takich 
rad, w imieniu starszych mieszkań-
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laskiego brakuje miejsca, w którym 
mogłyby się odbywać działania in-
spirujące współpracę aktywnych grup 
społeczników. Sytuacja związana 
z pandemią pokazała, na przykładzie 
forów podlaskich rad seniorów on-li-
ne, jak ważna jest integracja, ale też 
uświadomiła wartość i konieczność 
regularnych spotkań osobistych mię-
dzy różnymi grupami mieszkańców 
zaangażowanymi społecznie. Przed-
stawiciele rad seniorów i grupy ini-
cjujące powstanie takich rad, w imie-
niu starszych mieszkańców swoich 
gmin i miejscowości widzą potrzebę 
regularnych wspólnych spotkań, se-
minariów, szkoleń i różnego rodzaju 
wsparcia edukacyjnego w takim Cen-

trum. Nie chcemy, aby Centrum było 
postrzegane jako Klub Seniora, orga-
nizujący zajęcia i czas wolny dla star-
szych mieszkańców. Dlatego propo-
nujemy międzypokoleniowy charakter 
tego miejsca. Dodajemy też propozycję 
nazwy „Łącznik”– w kontekście cało-
ściowego ujęcia współpracy, bez dzie-
lenia na grupy wiekowe i w kontekście 
poszukiwania tego, co nas łączy. Po-
trzebne jest zatem wspólne miejsce do 
organizowania współpracy aktywistów 
i ciał obywatelskich takich jak rady se-
niorów, rady młodzieżowe, organiza-
cje pozarządowe, grupy inicjatywne 
a nawet przedstawiciele samorządów. 
Byłaby to też siedziba Rady Seniorów 
przy Marszałku Województwa Podla-

skiego, Młodzieżowego Sejmiku Wo-
jewództwa Podlaskiego Zwracamy się 
zatem z prośbą o utworzenie takiego 
miejsca z wykorzystaniem zasobów 
lokalowych województwa lub zabez-
pieczenie w budżecie na kolejne lata 
środków na wyposażenie i podstawową 
działalność Podlaskiego Centrum Mię-
dzypokoleniowego. Ze swojej strony 
Rada Seniorów przy Marszałku Woje-
wództwa Podlaskiego i przedstawiciele 
podlaskich rad seniorów deklarują po-
moc w wypracowaniu koncepcji dzia-
łania Centrum i jej wdrażaniu.

120 uczestników VI Podlaskiego
Forum Rad Seniorów online

w dniu 3 września 2021

PROŚBA DO ARTURA KOSICKIEGO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Stanowisko uczestników II 
Podlaskiego Forum Rad Seniorów

Supraśl, 8 września 2021 r.

Szanowny Panie Marszałku,

na I Podlaskim Kongresie Rad Se-
niorów zadeklarował Pan pomoc 
w realizacji systemowego projektu na 
rzecz seniorów w naszym wojewódz-
twie, finansowanego ze środków RPO 
w szczególności EFS. II Podlaski Kon-
gres Rad Seniorów wraz z uczestnika-
mi VI Podlaskiego Forum Rad Senio-
rów dostrzegają potrzebę utworzenie 
Podlaskiego Centrum Międzypokole-
niowego. W stolicy województwa pod-



W listopadzie 2020 r. została wybrana 
Białostocka Rada Seniorów. Jej skład 
daje nadzieję na dobrą pracę. Nieste-
ty, doświadczenia minionych czte-
rech 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 Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, Akademii 50+, organizacji 
zrzeszających emerytów i rencistów, 
Stowarzyszenia Szukamy Polski, Fede-
racji Organizacji Pozarządowych Mia-
sta Białystok i kilku innych stowa-
rzyszeń zaangażowanych w sprawy 
seniorów. Udział w pracach brało też 
kilkoro radnych. Z projektem zapoznał 
się też jeden zastępców prezydenta. 
Zapoznali się z nim też miejscy prawni-
cy, którzy zaproponowali jedynie kilka 
drugorzędnych poprawek formalnych.

Proponowany statut zakładał, że 
kandydatów do 15-osobowej rady zgła-
szać mogą jedynie organizacje dzia-
łające na rzecz osób starszych. Czyli 
takie, które mogą wykazać się jakimś 
doświadczeniem i, ewentualnie, zapi-
sem w statucie. Chodziło o to, aby do 
nowej rady trafiły osoby mający jakiś 
dorobek w pracy w tym środowisku, 
a co nie mniej ważne – reprezentu-
jące aktualnie działające organizacje 
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 je-
dynie zachowania reprezentatywności. 
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 za-
częły się problemy. Radni postanowili 
„popracować” nad dokumentem. Ich 
uwagę zwróciły niedostatki demokracji. 
Uznali, że projekt nadmiernie ograni-
cza bierne prawo wyborcze. W rezulta-
cie w dokumencie znalazł się zapis, iż 
kandydatów zgłaszać mogą wszystkie 
organizacje bez względu na to, czym 
się zajmują i czy w ogóle kiedykolwiek 
interesowały się sprawami seniorów. 
Również kandydaci nie musieli wyka-
zać 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. Wy-
niki 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 konflik-
tu 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 wiedział, a przynajmniej nie wie-
działy 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 kompromi-
sowy. Przygotowały projekt statutu Bia-
łostockiej Rady Seniorów, który prze-
widywał dwie ścieżki wyboru. Połowa 
14-osobowego składu miała 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 wątpliwo-
ści radnych miejski podczas czerwcowej 
sesji. Pojawiła się wyraźna tendencja, aby 

projekt utrącić, albo przynajmniej mocno 
go zmodyfikować w kierunku rozwiązań 
bardziej demokratycznych. Projektu bro-
niła Jolanta Wołągiewicz członkini spo-
łecznego zespołu sprzed 5 lat, przewod-
nicząca Rady Seniorów przy Marszałku 
Województwa Podlaskiego. Przypomnia-
ła partycypacyjne ideały przyświecające 
członkom społecznego zespołu, w skład 
którego wchodziło też kilkoro obecnych 
radnych. Wspomniała też o opłakanych 
skutkach wybujałej demokracji. Uchwała 
przeszła dużą większością głosów.

W wyniku wyborów przeprowadzo-
nych w listopadzie 2020 r. w skład Rady 
wyszły następujące osoby:

1. Anchimowicz Anna – przedsta-
wiciel podmiotów działających na 
rzecz osób starszych – Stowarzy-
szenie Szukamy Polski;

2. Barszczewski Józef – przedstawi-
ciel osób starszych;

3. Bednarek Bożena – przedstawiciel 
osób starszych;

4. Jachimczuk Krystyna – przedsta-
wiciel osób starszych;

5. Koleśnik Danuta – przedstawiciel 
podmiotów działających na rzecz 
osób starszych – Uniwersytet 
Trzeciego Wieku Oddział Białystok;

6. Łotowska Katarzyna – przedsta-
wiciel podmiotów działających na 
rzecz osób starszych – Ośrodek 
Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych;

7. Młyńczyk Wanda – przedstawiciel 
osób starszych;

8. Nasierowska Grażyna Izabella – 
przedstawiciel osób starszych;

9. Różycki Michał Ryszard – przed-
stawiciel podmiotów działających 
na rzecz osób starszych – Stowa-
rzyszenie Polska 2050;

10. Sawicka Bogusława – przedsta-
wiciel podmiotów działających na 
rzecz osób starszych – Stowarzy-
szenie „Dobrze być razem”;

11. Skorko Anna – przedstawiciel 
podmiotów działających na rzecz 
osób starszych – Fundacja DOM;

12. Szwed Wiesława – przedstawiciel 
podmiotów działających na rzecz 
osób starszych – Polskie Stowa-
rzyszenie Pedagogów i Animato-
rów KLANZA;

13. Zwierz Zbigniew Wojciech – 
przedstawiciel osób starszych;

14. Zybajło Bogusław – przedstawiciel 
osób starszych.

Na pierwszym roboczym spotkaniu, 
8 grudnia, przewodniczącą Rady została 
Katarzyna Łotowska, wiceprzewodni-
czącą – Bożena Bednarek, a sekreta-
rzem – Wiesława Szwed.

W składzie znalazło się wielu ludzi 
z dużym doświadczeniem w działalności 
społecznej, reprezentujących znane i ak-
tywne organizacje i środowiska. Pod tym 
względem zasadniczo różni się od swojej 
poprzedniczki. Daje to szansę na nowe 
otwarcie w relacjach seniorzy – miasto.

Jan Oniszczuk

Nowa Rada
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Spotkania, długie rozmowy, spacery, 
gry czy osiedlowe święta. M.in. to już za 
nami. Przed nami przynajmniej drugie 
tyle atrakcji i wydarzeń. A wszystko 
w ramach projektu “Fora Aktywnych 
Mieszkańców, moje osiedle, moje mia-
sto” realizowanego przez białostocki 
Ośrodek Wspierania Organizacji Po-
zarządowych wspólnie z norweskim 
partnerem – Arendal Adult Centre.

Plan jest taki, by osiedla nieco “od-
czarować”. Znaleźć osoby, którym się 
chce. Spotkać je ze sobą, by zaczęły 
wspólnie działać. I – mimo pandemii 
koronawirusa, która panoszy się po 
świecie – udało się! Na sześciu bia-
łostockich osiedlach – to Antoniuk, 
Bema, Białostoczek, Piasta, TBS oraz 
Tysiąclecia – powstały Fora Aktywnych 
Mieszkańców.

Fora to cykliczne spotkania osób za-
interesowanych zmianami w swoim 
najbliższym otoczeniu. W Forach pra-
cują mieszkańcy, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, nauczyciele, 
działacze społeczni, ale też np. Białoru-
sini mieszkający na co dzień w Białym-
stoku – mówi Ewa Jasińska z Ośrodka 
Wspierania Organizacji Pozarządowych 
– Dyskutowaliśmy np. o projektach, 
które można byłoby zgłosić do kolejnej 
edycji Budżetu Obywatelskiego, plano-
waliśmy święta osiedli czy też spotkania 
mieszkańców.

Takie spotkania miały miejsce już 
na Piasta, Antoniuku i TBS-ach, gdzie 
mieszkańcy integrowali się i motywo-
wali wzajemnie do działań. Z kolei na 
osiedlu Tysiąclecia mieszkańcy samo-
dzielnie wyszukiwali miejsc, kóre wy-
magają remontu, naprawy, zasadzenia 
zieleni. Wspólnie odkrywali historię 
osiedla a także opisywali niezwykłych 
ludzi, którzy tu mieszkali oraz pracują 
i tworzą dzisiaj. Latem OWOP zaprosił 
mieszkańców na sześć wędrówek histo-
rycznych po osiedlach.

Spacerami chcieliśmy przybliżyć 
mieskzańcom historię okolicy, w której 
mieszkają i spędzają swój czas – mówi 
autor “Osiedlownika”, który prowadził 
spacery. Cieszyły się one dużym zain-
teresowaniem. Łącznie wzięło w nich 
udział około 200 osób.

Spacery stały się z kolei punktem 
wyjścia do gier terenowych. Pierwszą 
zorganizowali już mieszkańcy osiedla 
Piasta. Kolejne planowane są na wiosnę.

Na grunt białostocki przeniesiona 
zostanie sprawdzona już metoda „Pe-
ople Meet People” polegająca na spo-
tkaniach ze sobą osób z różnymi poglą-
dami, z różnych środowisk, z różnymi 
problemami czy z różnych państw – 
mówi Anna Sędziak z Ośrodka. Ale to nie 
wszystko. W planach są także warsztaty 
przyszłościowe, kontynuacje dotych-
czasowych działań oraz tematyczne 
spotkania mieszkańców. Mieszkańcy 
osiedla Piasta chcą powtórzyć grę te-
renową. Mieszkańcy osiedla Tysiąclecia 
chcieliby powtórki ze spaceru.

Andrzej Kłopotowski

Poznaj swoje osiedla
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Jeszcze trzy miesiące temu wydawa-
ło się, że Federacja Białystok znalazła 
się w poważnym kryzysie i że grozi jej 
nawet samorozwiązanie. Dziś, po wy-
borach nowego Zarządu, wydaje się 
tak silna, jak nigdy dotąd.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze odbyło się 29 września 
2021. Jednak po wysłuchaniu sprawoz-
dań i udzieleniu absolutorium zebranie 
zostało przerwane, a wybory nowych 
władz – przełożone na grudzień. Po-
jawiły się głosy o niskiej frekwencji, 
nikłym zainteresowaniu zrzeszonych 
organizacji. Słowem: energia wygasła. 
Mówiło się nawet o całkiem realnej per-
spektywie samorozwiązania.

Jednakże dotychczasowe dokona-
nia Federacji, a także okoliczności ze-
wnętrzne wskazywały na coś zupełnie 
innego. W 2021 r. FB obchodziła 10-lecie 
istnienia. W jej skład wchodzi 77 orga-
nizacji, co stawia ją w rzędzie najlicz-
niejszych miejskich federacji w kraju. 
I wciąż przyjmuje nowych członków. Do 
tego ostatnio zmienił się klimat w mie-
ście. Władze przeprowadziły wybory do 
nowej Białostockiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, o co do dawna 
zabiegała Federacja. Powstała też nowa 

Białostocka Rada Seniorów, w której 
główną rolę ogrywają aktywiści organi-
zacji zrzeszonych w FB. Czy to jest prze-
jaw kryzysu?

21 grudnia 2021 odbyła się druga, 
wyborcza, część Walnego Zebrania. 
Przybyło 25 przedstawicieli organiza-
cji członkowskich, co zważywszy na 
przedświąteczną porę, należy uznać za 
dobrą frekwencję. Nowy Zarząd został 
wybrany bez żadnych problemów. Oto 
jego skład:

1. Rafał Średziński – Prezes;
2. Marta Siemieniuk;
3. Anna Tomulewicz;
4. Marcin Kruhlej;
5. Marta Chomaniuk:
6. Mateusz Suchocki;
7. Marta Małecka-Dobrogowska.
W nowych władzach znalazły się dwie 

osoby w poprzedniej kadencji (w tym 
prezes) oraz kilka nowych, ale z dużym 
doświadczeniem w swoich organiza-
cjach i niewątpliwymi kwalifikacjami. 
Wygląda na to, że w Federacji są ludzie 
gotowi wziąć nią odpowiedzialność 
i że cieszą się oni zaufaniem większości 
członków. Można nawet zaryzykować 
pogląd, iż po dziesięciu latach funkcjo-
nowania – Federacja Białystok osią-
gnęła dojrzałość. Udało się jej prze-

trwać próby politycznego rozgrywania, 
zniechęcenie z powodu braku postępów 
w relacjach z władzami miejskim, „wro-
gie przejęcie” rady działalności pożytku 
publicznego. W Zarządzie znaleźli się 

ludzie spoza kręgu nazwisk znanych od 
początku działalności. Jest to dowód wi-
talności Federacji. I szansa na jej rozwój.

Jan Oniszczuk

Dojrzałość Federacji
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Po uruchomieniu kampanii (od 1 lip-
ca 2020 roku) w Google Ads i na plat-
formie Facebook witryna www.pod-
laskisenior.pl odnotowała znaczący 
wzrost ilości użytkowników. Wzrost 
ten to około 108 procent w porówna-
niu z wynikami obejmującymi okres 
od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 
2020 roku. Wzrost o 80 procent na-
stąpił także w przypadku odsłon wi-
tryny, czyli pojedynczych przypadków 
wczytania (lub ponownego wczytania) 
strony przez przeglądarkę („odsło-
na” to parametr podający łączną licz-
bę wyświetlonych stron). Znaczący 
wzrost (o 106%) odnotowany został 
również w zakresie ilości sesji (sesja 
to grupa interakcji użytkownika, które 
zachodzą na Twojej stronie w danym 
przedziale czasu. Jedna sesja może np. 
obejmować kilka odsłon, zdarzeń, in-
terakcji społecznościowych i transak-
cji e-commerce).

Dominik Sołowiej

Po kampanii
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Dane analityczne podlaskisenior.pl

Przed kampaniami reklamowymi Po kampaniach reklamowych Wzrost

Przegląd:
1 lipca 2019 – 30 czerwca 2020

45.179 użytkowników

Przegląd:
1 lipca 2020 – 2 grudnia 2021

94.180 użytkowników

Wzrost o 108%

Zachowania:
1 lipca 2019 – 30 czerwca 2020

125.531 odsłon

Zachowania:
1 lipca 2020 – 2 grudnia 2021

226.582 odsłon

Wzrost o 80%

Sesje:
1 lipca 2019 – 30 czerwca 2020

66.451 sesji

Sesje:
1 lipca 2020 – 2 grudnia 2021

136.988 sesji

Wzrost o 106%



Tytuł znanej od 1988 roku piosenki, 
wykonywanej przez Bobbiego McFer-
rina stał się popularnym powiedze-
niem używanym, kiedy chcemy kogoś 
pocieszyć, wesprzeć na duchu. Nie 
zawsze jednak, potrafimy zapanować 
nad swoimi zmartwieniami. Kiedy 
powiemy, że jesteśmy szczęśliwi?

Wiemy, że trzeba pozytywnie my-
śleć, bo złe myśli przyciągają przykre 
wydarzenia. Nasze zdrowie nie tylko 
psychiczne, zależy w dużej mierze od 
naszego nastawienia do świata, osób, 
które spotykamy na swojej życiowej 
drodze. Jeszcze inni uważają, że złe my-
śli kodują się szybciej w naszej podświa-
domości i dlatego musimy je kontrolo-
wać. Uważam, że w tych rozważaniach 
jest wiele prawdy. Mówi się „nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło”, 
ale to zło musimy przegonić jak najda-
lej od siebie. Na pewno nie możemy się 
pogrążać w smutku, kiedy dopadają nas 
tylko złe zdarzenia. Zawsze mój tata do 
mnie mówił „Myśl pozytywnie a będzie 
dobrze”. Tą wskazówką kierowałam się 
i nadal to robię w swoim życiu.

Teraz muszę odpowiedzieć na pytanie 
zawarte na początku moich rozmyślań 
dotyczących szczęścia, które nie zale-
ży tylko od nas. Na to pojęcie wpływa 
środowisko, w którym żyjemy, a przede 
wszystkim ludzie, którzy nas otaczają, 
czyli rodzina, znajomi, przyjaciele.

Tak się stało w moim życiu, że zosta-
łam sama. Mąż zmarł a córka mieszka 
bardzo daleko ode mnie. Widzimy się 
rzadko. Mamy domy a w nich zwierzę-
ta, których nie możemy zostawić. Mam 
nadzieję, że kiedy wnuki będą starsze, to 
będą do mnie przyjeżdżać.

Kiedy mieszkałam w centrum Bia-
łegostoku, chodziłam na różne uro-
czystości, imprezy organizowane dla 
mieszkańców. Mąż mi nie towarzyszył, 

bo tkwił przed telewizorem i oglądał 
programy sportowe. Często sama więc 
wracałam nocą do domu. Teraz kiedy 
mieszkam na obrzeżach miasta, nikt 
mnie „nie wygoni” wieczorem z domu. 
Musiałabym jechać samochodem, ale 
jest problem z parkowaniem. Nie stronię 
jednak od ludzi. Biorę udział w spotka-
niach, uroczystościach.

Zaprzyjaźniłam się – przynajmniej 
tak mi się wydawało – z miłą osobą. 
Z jednej i drugiej strony były osobiste 

Don’t worry, be happy
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zwierzenia o problemach, radościach. 
Można było do siebie napisać czy po-
rozmawiać. Po smutnych sprawach były 
żarty, wygłupy.

Były i się skończyły. Trzykrotnie 
w ciągu miesiąca osoba ta „znikała”. 
Twierdziła, że jej telefon miał problem 
z zasięgiem, co oczywiście było kłam-
stwem. Nie wnikałam w to jakie były 
tego powody. Osoba ta nie zdawała 
sobie sprawy, że podczas tych milczą-
cych dni bardzo się martwiłam. Oczy-
wiście brałam pod uwagę najgorsze 
scenariusze.

Pod koniec sierpnia przydarzyła mi 
się przykra niespodzianka – nagły brak 
wody w kranie. Na moim osiedlu tylko 
niewielka ilość mieszkańców korzysta 
z dobrodziejstw kanalizacji, ma dopro-
wadzony gaz, asfaltową ulicę z chodni-
kami. Większość cieszyć się może tylko 
oświetleniem ulicznym, które zafun-
dowało nam miasto. Brak wody to dla 
mnie katastrofa. Trzęsłam się nie mo-
gąc powstrzymać swoich emocji. Za-
częłam od sprawdzenia pompy w stud-
ni głębinowej. Jeśli pracuje, to usłyszę 
jakiś dźwięk. Podniosłam ciężką meta-
lową klapę, ale niestety było cicho. Za-
dzwoniłam do hydraulika, który poin-
formował mnie, że wymieni pompę za 
osiem dni. I tak zrobił. Wodę kupowa-
łam w sklepie. Zamykając klapę przy-

cięłam palec prawej dłoni. Ból niesamo-
wity. Pojechałam do lekarza pierwszego 
kontaktu i dostałam skierowanie do or-
topedy. Niestety wizyta mimo bolące-
go palca, byłaby dopiero w listopadzie. 
Otrzymałam drugie skierowanie „na 
pilne” i zostałam zarejestrowana na 
14 września. Ból i przykurcz palca były 
przygnębiające. RTG wykazało, że mam 
zerwane ścięgno prostownika. Dosta-
łam a właściwie kupiłam ortezę, którą 
muszę nosić przez trzy miesiące. Teraz 
byłam na kontrolnym badaniu u orto-
pedy. Jest poprawa, ale do 15 grudnia 
aparacik zostanie na palcu.

Kiedy ten wypadek zdarzył mi się 30 
sierpnia, usiłowałam się dodzwonić do 
bliskiej mi osoby. Niestety telefon znów 
był wyciszony i nie było dostępu. Wzbu-
rzona – co zdarza mi się bardzo rzadko 
– następnego dnia napisałam, że zry-
wam z tą osobą wszystkie kontakty. Po-
tem żałowałam, ale wtedy, kiedy to zro-
biłam cierpiałam z powodu bólu i braku 
wody w kranie.

Od tej pory nasze telefony są głu-
che. Przyjaźń się skończyła. Zastana-
wiam się jak zachowamy się, kiedy doj-
dzie do przypadkowego spotkania, czy 
uśmiechniemy się do siebie, czy odwró-
cimy głowy w przeciwną stronę.

Teresa Rafałowska

fo
t. 

Jo
la

nt
a 

W
oł

ąg
ie

w
ic

z



Ważny jest nie triumf, lecz walka. Istotą 
rzeczy nie jest zwyciężać, lecz toczyć ry-
cerski bój – Pierre de Coubertin.

Co prawda, przesłanie to nieco stra-
ciło na znaczeniu w bardzo skomer-
cjalizowanym świecie, ale w przy-
padku weterana sportowego sprzed 
26 lat, jest jak najbardziej na czasie. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że i obec-
nie, nawet podczas igrzysk olimpij-
skich, zdarzają się sytuacje, które 
nawiązują do myśli twórcy igrzysk 
nowożytnych. Specjalną nagrodą fair 
play honoruje takie osoby.

Skąd taki tytuł artykułu? Otóż od 13 
do 23 lipca 1995 roku miały się odbyć XI 
Mistrzostwa Świata Weteranów Lekkiej 
Atletyki w Buffalo w USA. Zakładałem, 
że po Mistrzostwach Europy w Nor-
wegii w 1992 roku i Grecji w 1994 roku 
pora wyruszyć na drugą półkulę i tam 
zakończyć karierę maratończyka. Nie 
przypuszczałem wtedy, że mimo ci-
chych pragnień i marzeń, rok później 
kontuzja uniemożliwiła mi dalszy tre-
ning i starty. A na celowniku były ko-
lejne mistrzostwa świata w RPA w 1997 
roku.

Nie zasmakowałem jednak afrykań-
skich klimatów. Wróćmy więc do kli-
matu amerykańskiego. Pozytywnym 
sygnałem było mistrzostwo Polski 
weteranów na 10 kilometrów, zdobyte 
w Zielonej Górze. Wszystkie posunięcia 

od początku sezonu były podporząd-
kowane jednemu celowi – uzyskać jak 
najlepszy wynik w konfrontacji z naj-
lepszymi weteranami maratonu w mo-
jej grupie wiekowej. A może uda się po-
większyć kolekcję medali i do brązu 
europejskiego dodać kolejny krążek 
rangi światowej?

Niestety, dwa tygodnie po udanych 
Mistrzostwach Polski kontuzja uziemi-
ła mnie na 17 dni. Przed oczami stanęły 
mi wydarzenia sprzed maratonu w Ate-
nach w 1994 roku, gdzie po kontuzji, 
tylko siłą woli, ukończyłem bieg na hi-
storycznej trasie z Maratonu do Aten. 
Na szczęście pozostał jeszcze miesiąc 
do startu, by uratować to, co się nagro-
madziło do momentu kontuzji. Na lot-
nisku Chopina z nadzieją wsiadałem do 
samolotu Alitalia z kilkudziesięciooso-
bową grupą weteranów.

Po noclegu w Rzymie wsiadamy do 
Jumbojeta i po kilku godzinach lądu-
jemy w Toronto. Polonia Kanadyjska 
przetransportowała nas do Buffalo, 
gdzie po formalnościach w biurze or-
ganizatora, kolega zabiera mnie do 
Hamiltonu. Tam poczułem, co oznacza 
amerykańska wilgotność. 14 lipca wy-
chodzimy w dwójkę na trening o godzi-
nie 21:00 i … Po 4 km wracamy. Masa-
kra, wilgotność nie pozwala normalnie 
oddychać, a co dopiero trenować! Po-
wietrze jak galareta, nie ma czym od-
dychać, po wyjściu z budynku człowiek 
wygląda jak po wejściu do sauny.

Amerykańska przygoda maratończyka

Następnego dnia małe przetarcie 
przed maratonem – start na 8 km. Na 
szczęście wilgotność mniejsza, tłum 
zawodników, tłumy kibiców. Dobry 
czas i III miejsce pozwalają patrzeć 
z nadzieją na to, co czeka za 9 dni.

Pozwolę sobie wspomnieć o bardzo 
sympatycznym spotkaniu. Otóż po 13 
latach spotykam osiedlonego w Kana-
dzie kolegę, z którym razem starto-
waliśmy w supermaratonie na 100 km 
w Kaliszu w 1982 roku. Jakiż ten świat 
mały…

Po kilku treningach, w oszałamiają-
cych krajobrazach, pora na podróż do 
miejsca startu. 23 lipca 1995 roku po-
zostanie w mojej pamięci na zawsze. 
Jeszcze w przeddzień startu warunki 
atmosferyczne szokujące, wilgotność 
piekielna. 6 rano, jeszcze ciemno, za 
moment start w królewskiej konkuren-
cji lekkoatletycznej – maratonie. I cud… 
Spada stopień zawilgocenia, pojawia się 
mżawka, później ulewa, która towarzy-
szy nam do samej mety. Jestem przeko-
nany, że zmiana aury uratowała wiele 
osób z grona zawodników. Ci słabiej 
przygotowani i ci, których ponosi fan-
tazja, nie mieliby prawa ukończyć biegu 
w warunkach, jakie panowały parę go-
dzin wcześniej.

Przygoda zakończyła się 39 miej-
scem generalnie i 18 lokatą w kategorii 
40-44. Czas 2.46.51 godz. W porów-
naniu z rekordem życiowym – 2.23.26 
godz. – jeden z najgorszych. Kiedy jed-
nak pomyślę o wcześniejszych pertur-
bacjach zdrowotnych oraz o tym, że 

wystartowało ponad 1000 zawodników 
z 78 krajów, jestem po prostu dumny 
z siebie. Przebiegnięte ponad 60 tysię-
cy kilometrów na treningach i podczas 
zawodów oraz zaliczonych 114 startów 
na dystansach od 1500 m do 100 km, 
w tym 23 maratony oraz dwa super ma-
ratony, zaprocentowały. Może jestem 
nieskromny, ale zrealizować takie ma-
rzenie, to coś, co pozostaje na zawsze 
w pamięci. Poza czysto sportowymi 
doznaniami pozwolę sobie wspomnieć 
o innych, których nie da się wymazać 
z pamięci:
• cudowne pejzaże kanadyjskie
• wyprawa do Niagara Falls
• architektura miast kanadyjskich 

i amerykańskich
• wrodzony luz, swoboda, normalne 

traktowanie każdego bez względu 
na narodowość, przekonania, kolor 
skóry

• niemożliwe do objęcia wzrokiem roz-
ległe przestrzenie

• wizyty w Toronto, Hamiltonie, Buf-
falo, Chicago
To cudowne uczucie, kiedy dzięki 

uprawianiu sportu, nawet w wymiarze 
tylko częściowo wyczynowym, moż-
na poznawać świat, ludzi, nowe miej-
sca. Żyjesz, póki marzysz. A marze-
nia potrafią się spełniać. Takie proste, 
nieskomplikowane motto. Koleżanki, 
koledzy, kochajmy życie. Na przekór 
wszelkim przeciwnościom!

Eugeniusz Regliński
Podlaski Senior Redakcja Kolno
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I miejsce w konkursie SMAKI

W moim rodzinnym domu na stole 
wigilijnym gościło zawsze 12 potraw. 
To była tradycja, której mama bardzo 
przestrzegała. Nie zawsze było to ła-
twe do wykonania. Wynikało to nie 
tylko z braku produktów niezbęd-
nych do sporządzenia potraw.

Mama była mistrzynią w układaniu 
menu wigilijnego. W zależności od sytu-
acji, śledzie były przyrządzane na różne 
sposoby: w oleju lnianym, zalewie octo-
wej, w sosie z mlecza lub śmietanie. To 
już liczyło się za kilka potraw. Dodatek 
śledzia do sałatki jarzynowej dawał jesz-
cze jedną, dodatkową potrawę. Była też 
kutia lub kluski z makiem, smażony karp, 
ryba w sosie greckim, barszczyk czerwo-
ny, uszka z grzybami, pierogi z grzybami 
i kiszoną kapustą smażone w głębokim 
tłuszczu, kompot z suszu albo pierogi 
z makiem gotowane lub smażone na oleju.

Najważniejszą jednak potrawą, któ-
rej nie mogło zabraknąć na świątecz-
nym stole był śledź solony w cieście 
drożdżowym smażony na oleju. Była 
to ulubiona potrawa mojego taty. Dla 
mnie było to najgorsze danie wigilijne. 
Nie potrafiłam zrozumieć, jak te plac-
ki, bo to nazywałam, mogą tacie sma-
kować, kiedy na stole jest tyle innych 
smakołyków.

Minęło sporo czasu zanim rozsmako-
wałam się w tej potrawie. Wdzięczna je-
stem mamie za to, że angażowała mnie 
do pomocy w przygotowywaniu kolacji 
wigilijnej. Dzięki Niej zapamiętałam, 
jak wykonać tę niecodzienną, nieznaną 
wielu mieszkańcom województwa pod-
laskiego, potrawę wigilijną.

Chętnie podzielę się przepisem, któ-
ry jest w mojej rodzinie od lat. Być może 
będzie to okazja do przypomnienia 
smaku zapomnianej potrawy wigilij-

nej. Solony śledź w delikatnej, puszy-
stej drożdżowej pierzynce jest daniem 
smacznym i łatwym do wykonania. Za-
chęcam do wykonania i spróbowania tej 
oryginalnej potrawy.

Smażony śledź solony w cieście 
drożdżowym

Składniki:
• Filety śledziowe solone – 4 szt.
• ¼ kostki drożdży
• Mąka – 1 szkl.
• Mleko – 1 szkl.
• Szczypta gałki muszkatołowej, cukru 

i soli

Wigilijne smaki mojego taty
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• Olej do smażenia
• Maślanka – opcjonalnie, dla amato-

rów śledzi lekko kwaśnych

Sposób wykonania:
Filety moczymy w mleku (lub w ma-

ślance), osuszamy i kroimy na ok. 4-5 
cm kawałki. Czas moczenia zależy od 
naszych preferencji smakowych. Mleko 
lekko podgrzewamy.

Drożdże rozcieramy z cukrem 
i niewielką ilością mleka. Dodajemy 
mąkę, gałkę muszkatołową, sól i po-
zostałe mleko. Wyrabiamy na gład-
kie, lejące się ciasto o konsystencji 
takiej, jak na placki. W razie potrze-

by dodajemy niewielką ilość mąki 
lub mleka. Odstawiamy na 1 godzinę 
do wyrośnięcia. Następnie do ciasta 
dodajemy kawałki śledzi i lekko je 
mieszamy. Smażymy na rozgrzanym 
oleju jak racuchy, na złotobrązowy 
kolor. Na patelnię ciasto nakładamy 
małą łyżką wazową. W każdej porcji 
ciasta powinien być 1 kawałek śle-
dzia. Po usmażeniu odsączamy śle-
dzie z nadmiaru tłuszczu na ręczniku 
papierowym (mama tego nie robiła). 
Podajemy na ciepło. Smaczne są rów-
nież serwowane na zimno.

Anna Anchimowicz

Opowieści o jedzeniu przy wspólnym 
stole łączą pokolenia. Smaki, po-
trawy naszego dzieciństwa przygo-
towywane przez mamy, babcie oraz 
ojców i dziadków to nasze rodzinne 
i regionalne dziedzictwo.

Swoimi wspomnieniami o potrawach 
i najbliższych ludziach, którzy je przy-
gotowywali, podzielili się uczestnicy 
konkursu SMAKI z innymi.

Kapituła konkursu SMAKI w składzie:
• Beata Zadykowicz – przewodnicząca
• Agata Puchalska – członek
• Jolanta Wołągiewicz – członek

na obradach w dniu 13 grudnia 2021 wy-
brała laureatów konkursu i postanowiła 
przyznać: 3 nagrody czterem laure-
atom, ponieważ zdecydowano o dwóch 
równorzędnych trzecich miejscach.

I miejsce – Annie Anchimowicz 
z Białegostoku
za 2 prace: „Kurpiowski smakołyk” 
i „Wigilijne smaki mojego taty”;

II miejsce – Irenie Łupińskiej 
z miejscowości Rutki Kossaki
za pracę: „Z wizytą u babci”;

Podlaskie SMAKI
III miejsce – Teresie Barszczewskiej 
z Zawad
za pracę: „Lamieszka i zacierki na mleku”

III miejsce – Jadwidze Zgliszewskiej 
z Białegostoku
za pracę: „Misterium wypieku makowca”

Nagroda dla laureatki pierwszego 
miejsca to kosz prezentowy ze specjała-
mi regionalnymi i e-book, pozostałe trzy 
laureatki otrzymają kosze prezentowe. 
Nagrody funduje Artur Kosicki Marszałek 
Województwa Podlaskiego i Biuro Kultury 
UMWP. Uroczyste wręczenie nagród od-

była się 17 grudnia o godz. 9:00 w Książ-
nicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickie-
go w Białymstoku (VI piętro). Laureaci 
otrzymają też pamiątkowe dyplomy.

Prace laureatów oraz wszystkich 
uczestników konkursu (jeśli zajdzie taka 
konieczność to poprawkach i zredago-
waniu przez Podlaską Redakcję Seniora) 
zostaną opublikowane na portalu podla-
skisenior.pl w cyklu „Smaki dzieciństwa”.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma 
mailem elektroniczny dyplom, przygo-
towany przez Stowarzyszenie Szukamy 
Polski i Radę Seniorów przy Marszałku 
Województwa Podlaskiego.



Kiedy pierwszy raz zachęciliśmy piszą-
cych do szuflady seniorów, aby wyszli 
z ukrycia i podzielili się ze światem swoją 
twórczością, nie spodziewaliśmy się tak 
dużego odzewu. Od pierwszej edycji kon-
kursu SREBRO NIE ZŁOTO płyną do nas 
wiersze, które z wielką radością publiku-
jemy. W tym roku już siódmy raz uhono-
rowaliśmy utwory, uznane przez Jury za 
najlepsze. O czym są te wiersze? To jedno 
z najtrudniejszych pytań, koszmar lek-
cji języka polskiego lat szkolnych. O ileż 
łatwiej odpowiedzieć, co czuję po prze-
czytaniu wiersza, gdyż nigdy nikomu nie 
udało się jeszcze wniknąć w umysł auto-
ra. To, co dla czytającego jest górnolot-
ną metaforą, dla twórcy może być prozą 
życia. Nie będę więc zastanawiać się, co 
nagrodzeni w VII edycji Konkursu auto-
rzy mieli na myśli, tylko podpowiem, co 
w nich dostrzegli Jurorzy.

Zdobywczyni pierwszego miejsca, 
Elżbieta Kasperek w wierszu „Las”, 
w liryczny sposób poruszyła tematy 
pozornie sprzeczne, przybliżane w ko-
lejnych, poetyckich sekwencjach:

Las
patrzy na nas
z góry
Nie ocenia, nie szydzi,
nie straszy; otula.
Las milczy,
(…)
Nie da się opisać lasu,
co w mroku
snuje jak pająk
zawiłe wątki snów.

Kreśli obraz natury i człowieka w nią 
wkomponowanego, jednocześnie do-
chodząc do uniwersalnych, jednoczą-
cych wniosków.

A my co mamy robić innego
niż stanąć i patrzyć
i milczeć i słuchać,
bo on przed nami,
za nami,
a teraz także
w nas.

Marek Górynowicz, któremu przy-
znano drugie miejsce, w wierszu „W ci-
szy wspomnień”, w poruszający sposób 
przybliża współczesne, poetyckie kra-
jobrazy pamięci, zamieszczanych w ro-
dzimych, tutejszych albumach:

w albumie o Podlasiu
jest kilka malowanych cerkwi
synagoga w Tykocinie
stary kościółek nad Narwią
i spóźniony pociąg do Czeremchy

Autor żongluje również zręcznie 
i subtelnie wyszukanymi metaforami, 
przeplatając je zgrabnymi przenośniami:

(…) i teraz rozwieszasz akwarele
pędzle odjadą ostatnią furmanką
na fotografii w kolorze sepii
radosna wieś tykający zegar
wspomnienia w starych łachmanach
pukają do drzwi

Zdobywczyni trzeciego miejsca, 
Jolanta Maria Dzienis, w wierszu 
„Znaczenie słów” mówi o tym, że jej 
rymowany sposób pisania odchodzi 
w niepamięć, słowa muszą nauczyć 
się nowego sposobu wypowiedzi, ce-
lującego w najnowocześniejsze trendy 
współczesnej poezji:

moje wiersze zaczarowała cisza
przycupnęły w rabatowej zieleni
nieme motyle w hałasie kwietnych barw

wczoraj przedrzeźniały chichoczące echo
słowa pieśni wiatrowi podrzucały
dziś od nowa uczą się znaczenia słów

Jurorzy dopatrzyli się tutaj również 
nieprzeciętnych zdolności i umiejętności 
„czarowania w ogrodzie”, posługiwania 
się poetyckim słowem i obrazem, ekwi-
librystykę metaforą, subtelność i wdzięk.

Przyznano również trzy równoległe 
wyróżnienia.

Regina Świtoń zauroczyła Jurorów 
wierszem „Babcia Stefania”, w którym 
wielce udanie, wzruszająco nakreślone 
są kolejne rysy, odsłony babci, dobrego 
ducha czuwającego nad wnuczką, opoki 
na której naukach, wzorach, radach na-
dal można się oprzeć i ufać.

Woń mięty przypomina mi kuchnię babciną.
Pachniała ziołami.
Zebrane z bożej apteki pól, miedz, przydroży,
pod okapem w pęczki powiązane,
syciły stary dom aromatem zdrowia.
(…)
Tamte lata, w sonacie chwil szczęśliwych,
smakuję jak jej pączki na parze,
racuchy i rumiane chrusty.
(…)
Pamiętam radość z pierwszej bursztynowej kurki,
wysmukłego koźlarza, króla borowika.
Freski słońca – drogowskazy przecedzone /

/ przez drzewa –

znaczyły powroty.

Wywołana szczęśliwa, dobra pamięć 
utrwala się, niesie po „Wrzosowej Do-
linie”, stanowi stały, wdzięczny zaczyn 
dla twórczości autorki.

Wspomnienia – krajobrazy dzieciństwa –
pięknieją niczym psalmy zachodu na ołtarzach ciszy.
Przemijamy po to, aby trwać wiecznie.
Pamięć epitafium nam wypisze.

Tadeusz Charmuszko utworem 
„Ślady” wywalczył drugie z wyróżnień. 
Dzięki poetyckiej przenośni i wyobraźni 
podmiot liryczny / zręczny „Pasikonik” 

podróżuje traktami, drogą na już mi-
tyczną, rajską i coraz piękniejszą łąkę 
dzieciństwa:

Droga ze zmienną kolekcją głęboko rytych
kolein, które pojawiały się po byle deszczu,
przebycie jej wiosną albo jesienią stanowiło
nie lada wyzwanie, w rozmiękłej, lepiącej się
glinie można było bezpowrotnie stracić buty.
(…)
Świat wydawał się bajecznie kolorowy, pełen
skowronków, wróbli, kwiatów, motyli i niczego
więcej, przeniosłem się do innego świata, gdzie
trawę jak czuprynę strzygą, tutaj nitki babiego
lata przyniosły mi pajęczynę siwych włosów.

Ocalałe, hołubione w pamięci au-
tora wspomnienia przybierają wielce 
kształtny językowo obraz:

Tutaj pszczoły nie oblegają rojem kwitnących lip,
nie budzi z rana pianie koguta, by zachwycać się
naturą, czasem ptaszek zaśpiewa, na balkon motyl
lub trzmiel zawita, jakby sprawdzali, co porabiam
w mieście, w betonowym pudle robi się weselej.

Wiersz Kamila Dąbrowskiego „My-
szy” zasłużył na trzecie z wyróżnień. 
Nagrodzony został za wyjątkowo traf-
ne uosobienie: w kontekście szalonego 
pędu życia, jakiemu poddaje się czło-
wiek, tylko one doceniają sens życia.

Myszy są tutaj pobożniejsze
codziennie o poranku
klękają przed tabernakulum.
W adwent skubią wieniec
aby nie kłuł Dzieciątka
na dzień narodzin.

Wiernie trwają one przy Najważniej-
szym, szukają spokoju i ciszy świata 
w kościele, dostrzegają to, co najprost-
sze i najważniejsze. Ale umieją to umie-
jętnie zbalansować z realnym, wypeł-
nionym pracą życiem.

W Wielkanoc żegnają się z kościołem
by udać się na pola.
One dokładnie wiedzą, co to znaczy:
ora et labora.
Regularnie przychodzą na majowe
skubną co nieco i znowu do pracy,
bo zima wbrew pozorom niedaleko.

Nie tylko konkurs SREBRO NIE ZŁOTO 
cieszy się tak dużą popularnością wśród 
piszących. Także do zakładki „Twór-
czość” portalu podlaskisenior.pl wpły-
wają prawie codziennie utwory z prośbą 
o publikację. I nie tylko kobiety, jak się 
schematycznie przypuszcza, piszą wier-
sze. Mężczyźni również otworzyli szu-
flady i dzielą się z nami swoimi dziełami. 
A czynią to coraz częściej, gdyż strona 
Podlaskiego Seniora jest nader poczytna, 
zaś do działu poetyckiego zagląda mie-
sięcznie ponad trzy tysiące czytelników.

O tym, jak i o czym piszą panie, 
wiemy już z poprzednich artykułów. 
A o czym piszą panowie? O porach 
roku, przemijaniu, ludziach i ich za-
chowaniach oraz o… uczuciach. Marek 

Mozyrski, który ostatnio dołączył do 
współpracowników portalu, w jednym 
ze swoich wierszy, tak mówi o miłości:

Miłość to kolec, to ból i łzy,
Miłość to bezsens i sens kochania,
Miłość to wspólne ja i Ty
Miłość to wspólne pragnienie trwania.

(Jeszcze słów kilka o miłości)

A Wiesław Lickiewicz, którego wiersze znamy 
już od kilku lat, podkreśla, że
O miłości wiemy wszystko,
Lub inaczej, prawie wszystko,
Bo gdy przyjrzysz jej się z bliska,
Dobrze wiesz… to egoistka!

(Uważajmy na miłość)

O uczuciach pisał również Mieczysław 
Borys, lirnik Puszczy Knyszyńskiej, poeta, 
który w tym roku opuścił nas na zawsze:

Posiadam stos wierszy, a ileż w tym stosie:
bólu, cierpienia, żalu i przekleństw…
A ileż pociech, miłości, tęsknot, wstydu, /
/ zuchwałości,
poniżania siebie, wywyższania, /
/ żeby tylko przetrwać…

A ileż niespełnionych i spełnionych marzeń, radości,
czułości dziennych i nocnych, świtów i mroków…

(Encyklopedia życia)

Oczywiście nie tylko miłość jest te-
matem wierszy wspomnianych poetów. 
Żeby się o tym przekonać, wystarczy 
odwiedzić portal.

W zakładce „Twórczość” publikujemy 
oprócz utworów indywidualnych, rów-
nież tak zwane „składanki” poetyckie. 
Powstają one z okazji świąt, popularnych 
i nietypowych, wydarzeń rozmaitych 
oraz spontanicznych akcji, spowodowa-
nych chociażby zachwytem nad pięk-
nem spadających liści. Biorą w niej udział 
zarówno początkujący, jak i zapoznani 
twórcy. †Mieczysław Borys, Anna Czar-
toszewska, Józefa Drozdowska, Jolanta 
Maria Dzienis, Katarzyna Grabowska, 
Krystyna Gudel, Janina Jakoniuk, Regi-
na Kantarska-Koper, Urszula Krajewska 
Szeligowska, Wiesław Lickiewicz, Ber-
nadyna Łuczaj, Joanna Pisarska, Irena 
Słomińska, Leonarda Szubzda, Regi-
na Świtoń, Halina Wiszowata i Jadwiga 
Zgliszewska – podzielili się z nami swoją 
twórczością, dzięki czemu w mijającym 
roku zamieściliśmy na portalu Podla-
skiego Seniora trzydzieści zbiorówek, 
cieszących się ogromną poczytnością.

Podlascy Poeci pisali o Kobietach Sybi-
ru, porach roku, miłości do ludzi i zwie-
rząt, wielbili Stwórcę, wspominali tych, 
którzy odeszli, witali nowy rok, dzielili się 
swoimi marzeniami, oddawali się urokowi 
muzyki, opiewali żywioły, namawiali do 
kroczenia jedną, wspólną ludzką drogą. Jak 
pięknie i przejmująco o tym pisali, moż-
na się przekonać, zaglądając do zakładki 
„Twórczość” strony podlaskisenior.pl. Do 
czego nieodmiennie zapraszamy.

Jolanta Maria Dzienis

Co poeta miał na myśli
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W VII edycji konkursu przewidzie-
liśmy tylko dwie kategorie – poezja 
(o dowolnej tematyce wierszy) i małe 
formy prozatorskie pod hasłem: 
„Pamiętajmy – opowieści o ludziach 
i miejscach”.

Zaprosiliśmy podlaskich seniorów 
i nie tylko. Konkurs od trzech lat ma 
charakter międzypokoleniowy, dlatego 
startować w nim może także młodzież 
powyżej 18 roku życia.

Mottem tegorocznego konkursu były 
dwa wersy z utworu Cypriana Kamila 
Norwida „Do Bronisława Z.”:

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

Kapituła VII edycji konkursu SREBRO 
NIE ZŁOTO wybrała zdobywców 6 na-
gród i 4 wyróżnień. Dowiedzieliśmy się 
o nich na gali w Książnicy Podlaskiej 21 
października 2021 osób,

Nagrodę specjalną po raz pierwszy 
ufundował Marszałek Województwa 
Podlaskiego. Swoje nagrody przyznała 
też tradycyjnie Książnica Podlaska, Radio 
Białystok i Podlaska Redakcja Seniora.

Kategoria: Poezja
Miejsce I
• Elżbieta Kasperek z Białegostoku za 

wiersz „Las”
Miejsce II
• Marek Górynowicz z Kleosina za 

wiersz „W ciszy wspomnień”
Miejsce III
• Jolanta Maria Dzienis z Białegostoku 

za wiersz „Znaczenie słów”
Trzy równorzędne wyróżnienia:
• Tadeusz Charmuszko z Suwałk za 

wiersz „Ślady”
• Regina Świtoń z Knyszyna za wiersz 

„Babcia Stefania”
• Kamil Dąbrowski z Białegostoku za 

wiersz „Myszy”

Kategoria: Proza
Miejsce I
• Krzysztof Broda z Białegostoku za 

„Mówcie do mnie Mamo”
Miejsce II
• Jolanta Maria Dzienis za „Dziecięcy 

świat między kościołami”
Miejsce III
• Wojciech Więckowski ze Skrodzkich 

k. Rajgrodu za „Paciorki różańca”
Wyróżnienie
• Tadeusz Maksimowicz z Bełchatowa 

za prozę „Dobry człowiek”

Nagroda specjalna Marszałka 
Województwa Podlaskiego
• Irena Słonimska z Białegostoku za 

wiersz „Ja”

Wyróżnienie Książnicy Podlaskiej 
im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
• Irena Świerżyńska z Białegostoku za 

wiersze „ Z poezją” i „W drodze za 
chlebem”

Nagroda specjalna polskiego Radia 
Białystok
• Janina Jakoniuk z Białegostoku za 

prozę „Pamiętam”

Wyróżnienia Podlaskiej Redakcji 
Seniora (w kolejności alfabetycznej)
• Halinka Bohuta-Stąpel z Wilkano-

wa za limeryki „Limeryszcze pod-
laskie”

• Zyta Gieleżyńska z Białegostoku za 
prozę „Ukoronowany wirus nam 
nastał”

• Krystyna Gudel z Suchowoli za wier-
sze „Koprowe poranki” i „Dlaczego 
winogrona dojrzewają tak często”

• Małgorzata Kąkolewska z Sejn za 
wiersz „Ostatni walc…”

• Anna Kropiewnicka z Suwałk za 
wiersz „Samotność”

• Wiesław Lickiewicz z Hajnówki za 
wiersz ”Westchnienie”

Srebro nie Złoto
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• Zbigniew Nowicki z Białegostoku za 
prozę „A rebours, czyli silna potrzeba 
upamiętniania”

• Dionizy Purta z Białegostoku za prozę 
„Przyroda – praca – to…?”

• Bogusława Wierzbicka z Białegostoku 
za wiersz „I srebro i złoto”

• Jadwiga Zgliszewska z Białegostoku 
za prozę „Inny, ale ten sam”

Nagrodzone utwory są opublikowa-
ne na portalu podlaskisenior.pl. Na gali 
odbyła się też premiera tomiku z utwo-
rami laureatów VI edycji konkursu. Na 
zakończenie gali z mini recitalem wy-
stąpił Patryk Ołdziejewski, aktor Teatru 
Dramatycznego im. Aleksandra Wę-
gierki, kompozytor, reżyser, piosen-
karz.

Śpiewał utwory Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Witkacego i Krzysztofa 
Puławskiego. Zaprezentował też slam 
poetycki na głos i gitarę, do którego 
inspiracją był wiersz „Mirabelkowy 
rytm” Krystyny Gudel, ubiegłorocznej 
laureatki konkursu Srebro nie Złoto.

Ważnym momentem gali konkurso-
wej jest prezentacja najnowszego to-
miku Srebro nie Złoto. Tym razem za-
prezentowaliśmy w nim laureatów VI 
edycji konkursu.

(…) w gumowych rękawiczkach wkładam chleb
powszedni dzień zraniony ciszą (…)

Ten fragment wiersza „Inny zielo-
ny maj” Marka Górynowicza, laureata 
I miejsca w kategorii specjalnej, oddaje 
klimat ubiegłego roku. Mimo trudne-
go czasu związanego z pandemią, za-
interesowanie konkursem Srebro nie 
Złoto w 2020 okazało się bardzo duże. 
W VI edycji konkursu zaproponowaliśmy 
srebrnym twórcom kategorię specjalną, 
międzypokoleniową – dla uczestników 
w różnym wieku, w tym również mło-
dzieży. Tę kategorię nazwaliśmy „#Kie-
dy zostaliśmy w domu”. Ze względu na 
sytuację epidemiologiczną uroczysta 
gala VI edycji, podczas której rokrocznie 
ogłaszamy nazwiska laureatów odbyła 
się bez udziału publiczności – w formie 
transmisji online. Na szczęście gala VII 
edycji konkursu odbyła się z udziałem 
widzów i słuchaczy – choć z zachowa-
niem reżimu sanitarnego.

Organizatorem konkursu są Stowa-
rzyszenie Szukamy Polski i Podlaska 
Redakcja Seniora a współorganizato-
rami Polskie Radio Białystok i Książ-
nica Podlaska im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku.

Konkurs i wydanie tomiku jest 
współfinansowane ze środków Woje-
wództwa Podlaskiego.

Bożena Bednarek
Koordynatorka konkursu

Stowarzyszenie Szukamy Polski
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