
Szczepienia, fakty i mity z nimi zwią-
zane, zdominowały drugie Forum 
Podlaskich Rad Seniorów. Spotkanie 
online odbyło się w piątek (22.01). 
W otwartej dyskusji głos zabrał Artur 
Kosicki, marszałek województwa.

W sieci krąży wiele niespraw-
dzonych treści na temat CO-
VID-19 i szczepień, mających 
zapobiegać chorobie. Z tym cha-
osem informacyjnym stykają się 
też seniorzy, którzy - jako osoby 
w grupie ryzyka – często, nie-
stety, mu ulegają. Pierwsza część 
spotkania poświęcona była pró-
bom rozwiania wątpliwości.

Marszałek, który zaczął od 
złożenia życzeń wszystkim bab-
ciom i dziadkom z okazji ich 
święta, po raz kolejny już zade-
klarował swoją chęć poddania się 
szczepieniu.

- Dziękuję, że ten temat zo-
stał podjęty i będziecie przeko-

nywać seniorów, mieszkańców 
województwa do tego, żeby się 
zaszczepili. Mam nadzieję, że 
wszystko przebiegnie sprawnie 
i już niedługo będziemy mogli 
wrócić do normalności, a ja będę 
mógł spotkać się z państwem 
osobiście - mówił marszałek Ko-
sicki.

Dlaczego koronawirus jest szczególnie 
groźny dla osób starszych?

Zaproszone ekspertki: prof. 
Barbara Bień, Konsultant Wo-
jewódzki ds. Geriatrii, członek 
Rady Seniorów przy Marszałku 
Województwa Podlaskiego oraz 
prof. Joanna Zajkowska, Podla-
ski Wojewódzki Konsultant ds. 
Epidemiologii odpowiadały na 
pytania przygotowane przez po-
szczególne rady seniorów z regio-
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W pierwszych numerach Gazety Se-
niora „Srebrni” pisaliśmy o zapotrze-
bowaniu osób starszych, samotnych, 
z niepełnosprawnością na drobne 
usługi naprawcze wykonywane nie-
odpłatnie. Inicjatywa ta zrodziła się 
w wyniku rozmów z seniorami, zapro-
ponowana przez grupę liderów i zaak-
ceptowana przez prezydenta Miasta 
Łomża. Wynikała ona z potrzeb, które 
były i są bardzo duże. Dotyczą znacz-
nej grupy mieszkańców. Jak mówią 
dane liczbowe, na dzień 31 grudnia 
2019 roku w Łomży było około 15 800 
seniorów.

Projekt został wdrożony 1 
września 2020 roku. Od tego 
momentu seniorzy mogli z nie-
go korzystać i korzystali.  Usługi 
wykonywane były pod nadzorem 
Centrum Integracji Społecznej. 
Do dnia 31 grudnia 2020 roku 
seniorzy zgłosili 72 usterki, zre-
alizowanych zostało 58 napraw. 
Ze względu na obostrzenia zwią-
zane z Covid-19, nie wszystkie 
zgłoszenia wykonano. Takich 

pozostało 14. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo seniorów i fa-
chowców działalność została za-
wieszona. Jeżeli sytuacja popra-
wi się, wówczas od 1 lutego 2021 
roku seniorzy znów będą mogli 
korzystać z projektu.

Jakie usługi wykonywane były 
najczęściej?

- przyklejanie listew przypod-
łogowych;

- naprawy zamków 
w drzwiach;

- wymiany żarówek;
- wymiany zawiasów meblo-

wych;
- regulacja drzwiczek meblo-

wych.
Nie wszystko, co zgłasza-

li seniorzy mogło być wykona-
ne. W ramach projektu Facho-
wiec dla Seniora sporządzony 
został określony regulamin z ka-
talogiem usług. Niektóre mogą 
być zrealizowane, a innych pro-
jekt nie obejmuje. Prośba do se-

niorów, aby dokładnie zapozna-
li się z regulaminem i zgłaszali 
usterki wymienione w projekcie. 
Zdarzały się bowiem zgłoszenia 
typu: malowanie mieszkania czy 
ułożenie terakoty i glazury.

Jak wygląda proces zgłoszenia usterki?
Senior dzwonił pod wska-

zany w regulaminie numer 
lub osobiście zgłaszał usterkę 
w siedzibie CIS przy ulicy Far-
nej. Telefon odbierał najczęściej 
koordynator z ramienia CIS, 
wprowadzał usługę w określony 
formularz i od razu przekazywał 
odpowiedź czy i kiedy usterka 
będzie naprawiona. W umówio-
nym wspólnie dniu, koordyna-
tor pojawiał się w domu senio-
ra z fachowcem i eliminowali 
usterkę. Gdy nie było możliwo-
ści naprawy od razu (z braku 
odpowiednich materiałów) wy-
znaczali kolejny termin napra-
wy. Usługi wykonywane były 
zazwyczaj w piątki.

Jak wynika z informacji prze-
kazanych przez Centrum Inte-
gracji Społecznej z reguły nie 
było nieporozumień między se-
niorami, a świadczącymi usługi 
fachowcami. Z rozmowy z przed-
stawicielami CIS wiemy, że se-
niorzy byli bardzo zadowoleni 
z wykonywanych usług i żałują, 

że pandemia przerwała regularne 
działania projektu. Miejmy na-
dzieję, czego życzę seniorom, że 
wkrótce wrócimy do normalnego 
funkcjonowania.

Zainteresowanych zaprasza-
my do wzięcia udziału w projek-
cie i przypominamy, że aktualny 
adres siedziby CIS to ul. Dworna 
13, tel. 86 215 68 99. 

JADWIGA KRUCZEWSKA

Fachowiec dla Seniora. Jak działa program? Sprawdzamy!

Szczepienia tematem drugiego  
Forum Podlaskich Rad Seniorów
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Fakt, że przyjdzie na świat nasza 
wnuczka przyjęliśmy z radością. Było 
to przed sześcioma latami. Gratula-
cje dla syna i synowej, przy różnych 
okazjach, dzielenie się tą informacją 
z członkami rodziny, ze znajomymi. To 
pierwsze reakcje. Następnie, to wzru-
szenie: „nasze dzieci zostaną rodzica-
mi”. Przyszedł czas na wspomnienia, 
refleksje, uświadomienie upływu cza-
su. Nostalgia, że życie zatacza krąg, 
przychodzi nowe pokolenie, coś się 
kończy, ale też coś się zaczyna. Niepo-
kój o zdrowie synowej i maleństwa, 
czy wszystko będzie dobrze.

Wnuczka skończy-
ła 6 lat. Bardzo lubi-
my spędzać z nią czas. 
Wprawdzie mieszka 
w Warszawie, ale czę-
sto się spotykamy. Naj-
częściej spędzamy czas 
na zajęciach manual-
nych, tzn. my podsu-
wamy temat, a wnucz-
ka rysuje, maluje lub 
wycina i wykleja. Lu-
bimy też gry planszo-
we. Nie wiem, jak jej 
się to udaje, ale przeważnie ona 
wygrywa. Chociaż czasami daje 
nam „szansę” na wygraną. Bardzo 
szybko zrozumiała strategię gry 
w szachy i często ogrywa nie tyl-
ko dziadka, ale i innych członków 
rodziny. Dużo czytamy. Niektó-
re książeczki, zwłaszcza z wier-
szowaną treścią, zna na pamięć. 
Interesujące są podróże „palcem 
po globusie”. Jest wtedy czas na 
rozmowy o kontynentach, pań-
stwach, przyrodzie, zwierzętach. 
Spędzamy też aktywnie czas na 
świeżym powietrzu, na placach 
zabaw, na działce, spacerując 
w lesie. Wyprawy na place zabaw 
są domeną dziadka. Z każdej ta-
kiej wycieczki wnuczka wraca 
zmęczona, ale też radosna. Dużą 
frajdę sprawia jej pomoc w kuch-
ni. Koniecznie pieczemy wtedy 
placki z jabłkami, omlety lub ro-
bimy ciastka francuskie.

Nasze pasje to czytanie i ak-
tywne spędzanie czasu na dział-
ce. Wydaje mi się, że wnuczka 
lubi książki. Zawsze bardzo cie-
szą ją nowe pozycje i koniecznie 
musimy je wspólnie przeczytać. 
Nawet przy wykorzystaniu Mes-
sengera. Zamiłowanie do roślin 
widoczne jest na balkonie w War-
szawie, gdzie wnuczka ma swo-

je kwiaty, poziomki i truskawki, 
o które dba. Jak przyjeżdża do 
Łomży, to przeważnie pomaga 
w podlewaniu i porządkach na 
działce.

Wspólne cechy naszego 
i wnuczki dzieciństwa, to cieka-
wość wszystkiego, co nas otacza. 
Ciekawość ta powoduje, że jest 
mnóstwo pomysłów na różne 
działania, na naukę, na aktyw-
ność. Wnuczka nie pozwoli nam 
„siedzieć spokojnie”. Musimy cią-
gle coś robić, coś musi się cieka-
wego dziać. Staramy się, aby nie 

wykorzystywać w dużym stop-
niu nowych technologii, bazo-
wać raczej na tym, co jest ogól-
nie dostępne. Interesujące są 
najprostsze rzeczy nie wymaga-
jące specjalnego przygotowania. 
Nawet przy zwykłym sprząta-
niu i robieniu porządków można 
spędzić rewelacyjnie czas. To, co 
dla nas jest zbiorowiskiem nie-
potrzebnych rzeczy, dla wnuczki 
okazuje się skarbami. Stare sprzę-
ty, makulatura, ubrania, biżuteria 
i związane z tym nasze przeżycia 
można wykorzystać do przebra-
nia się i stworzenia np. „teatru”. 
Przednia zabawa gwarantowana, 
cenne wspomnienia w pakiecie. 

Każda rzecz może w ten spo-
sób stać się inspiracją na cieka-
we spędzenie czasu. Tak przecież 
było w czasach naszego dzieciń-
stwa, kiedy w telewizji była dla 
dzieci tylko dobranocka, nie było 
internetu, nie było tylu zabawek, 
książek, placów zabaw, a jednak 
czas nie upływał na bezczynno-
ści. Planszówki, szachy, warcaby, 
gry strategiczne, skakanka, gra 
w klasy, gra w gumę, gra w kar-
ty, podchody, gra w chowanego, 
w palanta, w Baba Jaga Patrzy, 
pomidor, zbijak, aktywność na 
świeżym powietrzu i inne. One 

wszystkie są ponadczasowe, roz-
wijają w dzieciach zdolności ko-
munikacyjne oraz wzmacniają 
ich społecznie. 

Co było i jest najważniejsze 
w dzieciństwie, to według nas 
bliskość rodziców i dziadków. 
Ogromną wartością jest rodzi-
na, zwłaszcza wielopokolenio-
wa. To ona daje siłę, jest miej-
scem na kultywowanie tradycji, 
uczy wyrozumiałości, tolerancji, 
inspiruje do nauki. Czas spędzo-
ny rodzinnie tworzy wspania-
łe wspomnienia i więzi trwają-

ce całe życie. Gdy jest 
rodzina nie ma czasu 
na nudę. Jeśli dzieci są 
starsze, duże znacze-
nie ma grupa rówieśni-
cza i nauczyciele.

Czy jesteśmy wzo-
rem dla wnuczki? 
Obecnie jest ona zbyt 
mała, aby mogła się 
w tym temacie wy-
powiedzieć. My ze 
swej strony staramy 
się przekazywać jej te 

wartości, które były i są dla nas 
ważne. Robimy to zawsze nie 
w formie wygłaszania „nauk”, ale 
raczej przy okazji zabawy, wspól-
nie wykonywanych zajęć, w róż-
nych sytuacjach życiowych. Za-
uważamy, że wnuczka często 
podkreśla, że „babcia mówiła …”, 
„dziadek zrobił dobrze …”„bab-
cia to by zrobiła tak …”, „zrobię 
tak, jak dziadek powiedział …”. 

Często myślimy, co czeka 
w przyszłości młode pokolenie. 
Ciągły pośpiech, chęć nadążania 
za zmianami, nowoczesne tech-
nologie, konieczność utrzymania 
pracy, kariera zawodowa, brak 
czasu dla rodziny, zamykanie się 
w czterech ścianach, to wszystko 
wpływa na tryb życia. Czy nasze 
wnuki potrafią w takim świecie 
znaleźć dla siebie miejsce, po-
trafią stworzyć rodzinę, znaleźć 
przyjaciół? W dużej mierze zale-
ży to od nas, starszego pokolenia. 
Tylko, czy starczy nam w tych 
coraz trudniejszych czasach wy-
trwałości, i czy będą ku temu wa-
runki, aby chociaż część posiada-
nej mądrości życiowej przekazać 
naszym wnukom? Jaka będzie 
ich przyszłość, trudno powie-
dzieć. 

GRAŻYNA I ANDRZEJ CZAJKOWSCY

Być babcią i dziadkiem

Kontakty dziadków z wnukami
Harmonijne obcowanie dziadków i wnuków jest dobre dla obydwu stron. Dostarczają sobie wzajemnie radości, atrakcyjności i miłości. Dziadkowie mają dużą sła-
bość do swoich wnucząt. Bardzo ich kochają. Oprócz miłości zapewniają im poczucie bezpieczeństwa. Bliskie relacje z dziadkami sprawiają, że wzajemnie są szczę-
śliwi. Wiele już dorosłych wnucząt korzysta z doświadczeń i rad dziadków. Doskonale wiedzą o tym srebrni redaktorzy. 

JANINA GÓRSKA

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowy 
czas dla całej rodziny. To szczegól-
na okazja, aby podziękować  babci 
i dziadkowi za trud w opiece nad wnu-
kami. Aby uczcić ten dzień wnukowie 
przygotowują wierszyki, piosenki, 
laurki. Starsi kupują prezenty, a doro-
śli składają wizyty, często zapraszają 
na obiad, do kawiarni, aby spędzić 
czas w miłej atmosferze przy   dźwię-
kach muzyki. 

Gdy moja wnuczka  Darusia 
była w przedszkolu, miałam oka-
zję ją podziwiać w programie ar-
tystycznym zorganizowanym 
na cześć babć i dziadków. Dzie-
ci prezentowały się w recytacji 
wierszyków, śpiewie oraz wspa-
niałym tańcu. Na zakończenie 
zostały wręczone laurki i słodkie 
buziaczki. Wszyscy dziadkowie 
zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek. Pamiętam, jak dziś… 
Program wywołał wiele emo-
cji i wzruszeń. Ukradkiem wy-
cierana była łezka. Był uśmiech 
i duma  podczas oglądania wy-
stępów. Te święta ukazują jaką 
miłością i szacunkiem darzą nas 
wnukowie. W szkole podstawo-
wej też były wierszyki, piosenki, 
laurki.

Gdy moja wnuczka była 
w szkole średniej i na studiach ten 
dzień przebiegał w innej formie. 
Były życzenia, kwiaty, czas wspól-
nie spędzony w kawiarence przy 
małej czarnej i słodkim ciastku. 
Toczyły się dyskusje, wspomnie-
nia z lat dziecięcych, spacery. Dziś 
to już dorosła kobieta. 

Największym prezentem jaki 
otrzymałam od mojej wnuczki 
to mała Amelka, która przyszła 
na świat trzy miesiące temu. 21 
stycznia 2021 roku Dzień Bab-
ci obchodziłam już z moją pra-
wnuczką i jej rodzicami. Babcia 
i prababcia w jednej osobie otrzy-
mała zaproszenie. Mała Amelka 
wspólnie z rodzicami spotkała 
się z babcią na wspólnym rodzin-
nym obiadku. Były życzenia od 
malutkiej prawnusi, płynące z ust 
jej mamusi, bo nasz skarb jest 
jeszcze maluśki. 

Dzień Babci i Dziadka to wspa-
niała okazja do pielęgnowania ro-
dzinnych wspomnień i uczuć. Ach 
jaka to radość być babcią i prababcią. 
Wszystkim babciom, dziadkom, pra-
babciom i pradziadkom życzę dużo 
zdrowi i radości ze swoich pociech.

MARIA ROMANOWSKA

Babciu i Dziadku niosę dla 
Was życzeń bukiet. Serduszka 

gorące, kwiaty pachnące, które 
wyrosły na miłości łące
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Żyć szczęśliwie
Każde życie związane jest ze szczę-
ściem. My Polacy potrafimy się pod-
nieść, niezależnie jakie nieszczęście 
nas spotka. Dawniej wieczorami wy-
chodziło się na wspólne spacery. 

Pandemia powoduje brak 
bezpośrednich kontaktów z in-
nymi, również z bliskimi. Dzisiaj 
spędzamy wieczory samotnie, 
przy telewizorze. Przekazywany-
mi codziennie raportami o licz-
bie zakażeń i zgonów  mało się 
przejmujemy. Zawsze mówimy 
sobie: mnie nic złego się nie sta-
nie. Może inni na skutek powi-
kłań umrą, ale nie ja. Ulegamy 
nadmiernemu optymizmowi. 
W ostatnich miesiącach zmar-
ły osoby nam znane i bliskie. Ich 
odejście uświadomiło, że takich 
wyrw w naszym pokoleniu bę-
dzie już coraz więcej. 

Pomimo symptomów depre-
sji, po czasie zaczynamy się odra-
dzać i wracać do psychologicznej 
równowagi. To, że potrafimy się 
psychicznie zregenerować, wy-
nika z lat doświadczeń ludzko-

ści, która zawsze była poddawana 
bezwzględnej selekcji. Doświad-
czamy subiektywnej radości i za-
dowolenia z życia.

Składając życzenia, zawsze 
życzymy szczęścia. Wierzymy, że 
im więcej będziemy go mieć, tym 
bardziej będziemy spełnieni.

W swoim życiu zabiegamy 
o różne dobra. Gdy już obrośnie-
my w rzeczy, o których marzyli-
śmy, wcale nie jesteśmy bardziej 
szczęśliwi. Musimy być gotowi, 
by znieść wyrzeczenia. Co waż-
ne, mieć wyznaczony odległy cel.

Nasza kultura zakłada, że jak 
trzeba, to jesteśmy skłonni do 
wyrzeczeń i poświęceń. Potrafi-
my znieść niewygody, ciężko pra-
cować, aż w końcu doczekać tego, 
na czym nam zależało, czym zy-
skamy uznanie w oczach swojej 
wspólnoty.

Ważne, aby odnaleźć sens ży-
cia, poświęcić część swego ży-
cia na rzecz innych. Chodzi o to, 
żeby coś pozytywnego zrobić 
nie dla siebie, a dla innych. Być 
bardziej prospołecznym. Ważny 
jest nie własny interes, a interes 

wspólnoty, państwa. Jeśli  ktoś 
ma inne poglądy należy wykazać 
zrozumienie, nie traktować go jak 
obce ciało, wroga.

Mamy różne systemy warto-
ści, które zostały nam przekaza-
ne przez dom i szkołę oraz przez 
wiatr historii. Ten wiatr zmie-
nia naszą kulturę i utrwala się 
w naszych umysłach. Choć pod 
względem wartości jesteśmy róż-
ni, to jednak w postępie cywiliza-
cyjnym widzę szansę na rozwój, 
otwartość na innowacje czy nowe 
technologie. Ale to nie wszystko. 
Widzę również i upadek kultury, 
groźbę wynarodowienia i utratę 
suwerenności.

Naszym jądrem na szczęście 
są wartości i tradycja, przekazy-
wane przez pokolenia przodków, 
a także wola życia. Sprawia to, że 
niezależnie od nieszczęść jakie 
nas spotykają, potrafimy wrócić 
do stanu, w jakim byliśmy. Szczę-
ście to nasze psychologiczne pa-
liwo. Sprawia, że chcemy w życiu 
coś osiągnąć, do czegoś dążyć, 
nie popadamy w apatię i potrafi-
my stawiać sobie nowe cele.

Bez względu na to, co nas 
jeszcze czeka, prędzej czy później 
odbudujemy poczucie własnego 
szczęścia i zadowolenia z życia.

To, czy będziemy się czuli 
bardziej lub mniej szczęśliwi, 
bezwzględnie zależy od tego, 
z czym wchodzimy w życie, 
a nie od tego, która partia aku-
rat rządzi. Młodsi generalnie 
są za wolnością, swobodami 
obywatelskimi. Czy wyobra-
żają sobie scenariusz emigra-
cyjny? Czy myślą, że w innym 
kraju czuliby się lepiej? Jed-
nak żyją tu, a nie tam. Ma to 

wpływ na poczucie ich osobi-
stego szczęścia.

Jądro naszego życia jest oto-
czone przez kolejne warstwy.  
Poszukiwanie prawdy  jest celem, 
którego nigdy w pełni nie osią-
gniemy.

Wolność jest wartością dla 
wszystkich Polaków. Wielu roda-
ków zajmuje myślenie jak popra-
wić własne życie. Rozum i wiara 
to dwa skrzydła, za pomocą któ-
rych nasz duch poznaje prawdę. 
Jeśli nie obniży się standard na-
szego życia, będziemy szczęśliwi.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

nu. Do jednych z najbardziej nur-
tujących należały te dotyczące 
skuteczności szczepionki i tego, 
czym właściwie ona jest.

- Jest to podanie dla organi-
zmu informacji o zagrożeniu, 
mówi z kim mamy do czynienia 
i jak można na niego zareagować. 
W ten sposób przygotowuje-
my nasz układ immunologiczny 
– mówiła prof. Zajkowska. - 
Wszystkie szczepionki prowadzą 
do tego samego celu – łatwiejszej 
walki z zagrożeniem – dodała.

Wraz z wiekiem osłabia się 
układ odpornościowy, dlate-
go koronawirus jest szczególnie 
groźny dla seniorów. Jakkolwiek 
nic nie jest przesądzone, bo dużo 
zależy od naszych genów.

- Układ immunologiczny 
wraz z procesem starzenia ma 
mniejszą wydolność, ale nie każ-
dy starzeje się w podobnym stop-
niu, także wiek nie zawsze jest 
tu wyznacznikiem – zaznaczyła 
prof. Bień.

Prawda czy fałsz?
W trakcie dyskusji podkreśla-

no także, jak ważne jest rozwie-
wanie wszelkich wątpliwości do-
tyczących szczepień, zwłaszcza 
w kontekście sceptycznych gło-
sów zalewających Internet. Eks-
pertki apelowały o korzystanie 
z rzetelnych źródeł przy zasięga-
niu informacji.

- Na pewno powinna być to 
każdego świadoma decyzja, wyja-
śnienie wątpliwości jest ważne, ale 
podkreślam wagę wiedzy naukowej 
– należy sięgać do wiarygodnych 
źródeł, patrzeć na autorów infor-
macji – mówiła prof. Zajkowska.

Szczepienia nie dają co praw-
da pewności, że nie zachorujemy, 
ale dają gwarancję lżejszego prze-
biegu ewentualnej infekcji.

- Zachorowanie wiąże się 
z ciężkimi konsekwencjami. 
Jako ekspertki, rekomendując 
szczepienia, ponosimy za to od-
powiedzialność. Szczepmy się! 
– apelowała prof. Joanna Zaj-
kowska.

„Szczepmy się!”
W dalszej części Forum gło-

sowano nad apelem o jak naj-

szybsze zaszczepienie się prze-
ciw COVID-19, zainicjowanym 
przez Radę Seniorów Gminy Su-
praśl. Wszystkie uczestniczące 
w spotkaniu rady poparły tę ini-
cjatywę.

- Apel całościowo wyraża 
wszystkie nasze pragnienia. Po-
parliśmy go w stu procentach! 
- mówił Czesław Sańko z sokól-
skiej Rady Seniorów.

Siłę tych deklaracji podkreślał 
marszałek Artur Kosicki.

- Bardzo ważne jest to, że pań-
stwo, jako środowisko seniorów, 
zajęliście konkretne stanowisko 
w kwestii szczepień. Mam na-
dzieję, że ta deklaracja zachęci 
starszych mieszkańców naszego 
regionu do poddania się temu za-
biegowi – zaznaczył marszałek.

Piątkowe spotkanie popro-
wadziły Bożena Bednarek, koor-
dynatorka Ośrodka Wspierania 
Podlaskich Rad Seniorów oraz 
Jolanta Wołągiewicz, przewodni-
cząca Rady Seniorów przy Mar-
szałku Województwa Podlaskie-
go.

II Forum Podlaskich Rad Se-
niorów zostało zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Szukamy 
Polski i Radę Seniorów przy Mar-
szałku Województwa Podlaskie-
go w ramach Centrum Wspiera-
nia Podlaskich Rad Seniorów.

*  *  *
Na terenie Podlaskiego istnie-

je 16 rad seniorów: 8 gminnych, 
7 miejskich i jedna – Rada Senio-
rów przy Marszałku Wojewódz-
twa Podlaskiego – o zasięgu wo-
jewódzkim. Łącznie – 165 osób, 
które społecznie działają na rzecz 
mieszkańców regionu powyżej 
60. roku życia.

TEKST I FOT.: ANNA AUGUSTYNOWICZ
RED.: MAŁGORZATA PÓŁTORAK

Szczepienia tematem drugiego  
Forum Podlaskich Rad Seniorów
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Fotograf i pisarz, Levison Wood, marzył o pieszej wy-
prawie wzdłuż Nilu, odkąd był małym chłopcem, podjął 
więc wyzwanie wędrówki biegiem drugiej najdłuższej 
rzeki świata. Wyruszył z Rwandy przez pustynie, dżungle, 
sawanny, góry i strefy wojny. Po drodze, żyjąc wśród na-
potkanych społeczności, poznaje ich życie i zwyczaje.

W Tanzanii świętują Boże Narodzenie, ozdabiając 
pobliskie drzewa skarpetkami i kapeluszami. W Ugandzie 
podróżników niezwykle gorąco wita podekscytowany 
tłum mieszkańców miast Kasensero i Kampala. W po-
łudniowym Sudanie Levison zostaje wraz z plemieniem 
Mundari i ich bydłem na wyspie, gdzie bierze udział 
w walce zapaśniczej. W ochronie przed komarami musi 
posmarować włosy krowim moczem i pokryć swoje ciało 
odchodami krów. Podróżując po Egipcie zostaje pierw-
szym człowiekiem, któremu pozwolono wędrować wokół 
jeziora Nasera. Wreszcie, po zadziwiającej podróży obej-
mującej ponad 5 000 km, 6 krajów, około 7 milionów kro-
ków w ciągu 9 miesięcy, Levison Wood dociera do Morza 
Śródziemnego.

Z biegiem Nilu
TVP Historia sobota 11.35 odc. 1/4

Starożytny Egipt 
nie istniałby bez 
Nilu. Ponieważ 

w Egipcie prawie 
nie ma opadów, 

rzeka Nil stanowi 
jedyne źródło 
wilgoci, która 

niezbędna jest do 
upraw i hodowli.

Z biegiem Nilu

7 milionów kroków

Levison Wood, ma 38 lat, podróżował 
i pracował w ponad stu krajach na 

całym świecie.

Rzymski kiosk Trajana (po lewej) na wyspie Agilkia na Nilu w Egipcie. 
Kiosk to mały pałac o lekkiej, ażurowej formie architektonicznej 

i bogatej dekoracji. 

Troja

Wojna o honor?
Namiętność, jaka połączyła parę najbardziej znanych 

kochanków starożytnej Grecji – Parysa, księcia Troi (Or-
lando Bloom) i Helenę (Diane Kruger), królową Sparty, 
stała się przyczyną wielkiej wojny. 

Porwanie Heleny to obraza, której mąż, król Menelaos 
(Brendan Gleeson), nie może puścić płazem. Brat Mene-
laosa, potężny król Myken, Agamemnon, jednoczy wokół 
siebie liczne plemiona Greków i prowadzi je pod Troję, 
by walczyć w obronie splamionego honoru. Tak napraw-
dę chce zdobyć Troję, by panować nad morzem Egejskim. 

Troja to wielkie miasto, otoczone potężnymi murami, 
włada nim król Priam (Peter Toole), broni go waleczny książę 
Hektor (Eric Bana). Nikt nigdy nie przełamał murów miasta. 
Kluczem do zwycięstwa lub porażki w wojnie trojańskiej jest 
jednak jeden człowiek – Achilles (Brad Pitt), którego uważa 
się za najlepszego żyjącego wojownika. Arogancki, buntow-

niczy i niepokonany Achilles nie służy nikomu i niczemu, 
interesuje go wyłącznie własna chwała. To właśnie ona pro-
wadzi go pod wrota Troi pod sztandarem Agamemnona.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 498 milionów dolarów, 

kosztował 175 milionów. 
Na meksykańskiej plaży walczyło ponad 200 statystów, 

a komputer pomnożył tę liczbę, dodając 90 tysięcy wirtual-
nych wojowników.

Nogi Brada Pitta okazały się zbyt chude, dlatego też 
w pewnych scenach musiał mieć dublera... nóg.

Brad Pitt, który grał Achillesa, podczas kręcenia filmu 
naciągnął sobie... ścięgno Achillesa lewej nogi.

Koń Trojański, ze stali i włókna węglowego, miał 12 me-
trów wysokości i ważył 11 ton!

Tysiące greckich okrętów to wynik efektów specjalnych. 
Na potrzeby filmu zbudowano jedynie dwa takie okręty.

Troja, TVN7 niedziela 20.00

Edukacja to proces, który trwa wiele 
lat. Stracone pokolenie, to efekt wy-
wołany głównie przez zmianę całego 
systemu nauczania, niemalże w cza-
sie jednego roku szkolnego.  Pande-
mia to dodatkowy gwóźdź do trumny. 
Czy w zdalnym wychowaniu rodzice 
są w stanie zapewnić utrzymanie wy-
mogów etyczno-moralnych?  

Pandemia obnażyła słabość 
centralnego zarządzania i jakość 
podstawy programowej, która jest 
nadmiernie rozbudowana i szcze-
gółowa. System od lat nie kształci 
samodzielności myślenia, promu-
je natomiast pamięciowe wkuwa-
nie. W zdalnym nauczaniu trud-
no oczekiwać, że uczeń „ogarnie” 
przekazany materiał sam, nauczy 
się, odrobi lekcje oraz wyznaczy 
sobie cele i będzie je realizował. 
W takim modelu nauczania jest 
to niemożliwe.

Podstawa programowa winna 
być drogowskazem dla nauczy-
ciela, a nie encyklopedycznym 
wykazem wiedzy. Najważniejsze 
jest kształcenie w zakresie zro-
zumienia i tworzenia informacji, 
wielojęzyczności i przedsiębior-
czości. Należy postawić na sa-
modzielność dzieci. Pozwolić, by 
dzieci miały własne życie, tempo, 
że są nie tylko sukcesy, ale i nie-
powodzenia, na których też na-
leży się uczyć. Nauczyciele boją 
się, że będą rozliczani z podstawy 
programowej, gonią z materia-
łem i wymagają.

Zdalne nauczanie wyma-
ga od dzieci samodzielności 

i dyscypliny. Wymaga to rów-
nież pomocy rodziców. Na 
pewno widać dużą aktywność 
nauczycieli. Ale czy tylko na-
uczyciel odpowiada za postępy 
uczniów w nauce? Powszech-
ny pogląd w polskiej oświacie 
mówi, iż odpowiedzialność za 
postępy w nauce spada głów-
nie na nauczyciela. Czy błędem 
w nauczaniu nie są nadmierne 

wymagania ale schematyzm, 
brak elastyczności (nakaz wku-
wania w wyznaczonym zakre-
sie), skupienie się na ocenach, 
postępach w krótkim czasie, 
a nie nauka myślenia oraz przy-
zwolenie, żeby dzieci wzięły 
w większym stopniu odpowie-
dzialność za naukę? Usprawie-
dliwieniem jest obowiązek re-
alizacji podstawy programowej.

Podejście, że w wersji zdalnej 
tylko nauczyciel ma nauczyć jest 
błędne. Dziś żyjemy już w innym 
świecie. Dzieci zatraciły pielęgno-
waną w domach świadomość gra-
nic. Rodzice utracili umiejętność 
załatwiania spraw oczywistych 
w sposób bezkonfliktowy. Plagą 
nieodrabiania prac domowych jest 
fakt, że dzieci nie traktują ich jako 
obowiązku jak za naszych czasów.

Uważam, że to nie jest ni-
czyja wina. Świat się po prostu 
zmienia. Staje na głowie. Swo-
im dzieciom należy przyjrzeć się 
obiektywnie, tzn. rozpoznać jego 
mocne i słabsze strony. Rodzi-
ce nie zawsze potrafią zaakcep-
tować tego, że nauczanie i szko-
ła są sprawą dzieci i nauczycieli. 
Rodzice mają silny odruch chro-
nienia swoich dzieci i nie potra-
fią przyznać, że to jego dziecko 
źle się zachowuje. Obciążają za 
to nauczyciela. Problemy wy-
chowawcze ma zaledwie kilka 
procent dzieci. Najpierw po-
winno się wypracować zaufanie, 
a dopiero potem rozliczać. War-
to umówić się z dziećmi na rze-
czy ważne, a nie detale. Pokazać 
co jest faktycznie istotne i dlacze-
go człowiek jest odpowiedzialny 
w tych obszarach, na których mu 
zależy. Jeśli duża grupa dzieci nie 
angażuje się w naukę zdalną, to 
znaczy, ze nie utożsamia się z na-
uczycielami w realizacji podsta-
wy programowej. Dzieci mówią, 
że chętnie poszłyby do szkoły, 
tzn. odczuwają potrzebę spotka-
nia z koleżankami, kolegami i na-
uczycielami.

Budować więzi można na 
wspólnych zasadach, nie wyłącz-
nie na warunkach odgórnych.

Zdecydowana większość 
dzieci i nauczycieli czeka na po-
wrót do szkoły, bo nauka zdalna 
nie jest normalną formą kontak-
tu.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Stracone pokolenie

Polecam „Dżumę” Alber-
ta Camus. Opowiada o epi-
demii dżumy w mieście Oran 
w Algierii (1947 r. kolonia 
francuska). Wybuch epide-
mii wywołuje różne reakcje 
u mieszkańców.  Miasto sta-
je się areną walki o przetrwa-
nie. Wobec dżumy, która sta-
je się symbolem śmierci, zła, 
ludzie zajmują różne posta-
wy. Doktor Bernard Rieux 
z oddaniem walczy o życie 
swoich pacjentów. Robi to 
ze zwykłej ludzkiej solidar-
ności, jednocześnie poka-
zuje, jak dżuma wpływa na 
życie mieszkańców miasta.  
Początkowo rzucają się oni, 
jakby na przekór zagroże-
niu, w wir zabaw. Udają, 
że nic się nie dzieje, cho-
dzą do kawiarni, teatrów.  
Z czasem choroba zaczy-
na dominować nad ich ży-
ciem. Miasto jest więzie-
niem,  pułapką.  Ludzie 

ulegają zmianom. Jedni popadają 
w obłędną rozpacz, a inni stają do 
walki ze złem.

 Po zwycięstwie nad epide-
mią mieszkańcy Oranu to 
już zupełnie inni ludzie. 
Z jednej strony skażeni 
złem, bo otarli się o śmierć, 
z drugiej umocnieni do wal-
ki ze złem, które może poja-
wić się wszędzie, i w każdej 
chwili. 

Książka porusza szersze 
zagadnienia, aktualne w każ-
dej epoce  - dżuma jako cho-
roba – dżuma jako wojna 
– dżuma jako zło tkwiące 
w człowieku.

 Utwór powstał z do-
świadczeń autora, z przeżyć 
związanych z wojną, rozsta-
niami, śmiercią, zjawiskiem 
masowej zagłady, brakiem 
środków do życia, stałym po-
czuciem zagrożenia. Jest to 
dzieło o podstawowych dyle-
matach człowieka, sprawach 
sumienia, kontaktów między-
ludzkich i honoru.

TERESA RĘBIŚ

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy  po jaką pozycję sięgnąć.

Od 24 października 2020 roku dzia-
łalność naszej placówki została za-
wieszona do odwołania. My, wszyscy 
podopieczni placówki, pozostajemy 
w swoich domach. Jest to czas bardzo 
przykry, bardzo uciążliwy dla nas, lu-
dzi starszych. W większości mieszka-
my samotnie. 

Mijają dni, noce, tydzień za 
tygodniem, a my nie możemy 
rzec: Czasie, zatrzymaj się. I tak 
w problemach dnia codziennego 
gubimy się. Niektórzy z nas cza-
sem już nie wiedzą czy chcą żyć. 
Mimo to życie toczy się dalej. 
Czy zmieni się? Jeśli tak, kiedy? 
Któż to wie…

Trzeba wstać, bo świt. Trzeba 
dalej trwać, choć każdy dzień po-
dobny jest do tego, który dopiero 
co się skończył. Trzeba po prostu 
żyć z nadzieją, że jeszcze gdzieś 
jest dla nas promyk słońca.

Może jeszcze przeżyjemy 
trochę radosnych wzruszeń, cie-
płych zdarzeń. Przecież prócz 

zdrowia, pokoju, zgody między 
ludźmi, spotkań z bliskimi nic 
więcej nam nie trzeba.

Dlatego prosimy Cię, Panie 
Nasz, który dałeś nam życie, mą-
drość, spokojne i niespokojne 
sny, pozwól nam zachować to, co 
już mamy. Niech złe moce nie za-
grażają nam. Ześlij dobro na cały 
świat, byśmy dożyli w spokoju 
i zdrowiu naszych dalszych lat.

JANINA GÓRSKA

Seniorzy dziennego domu 
Senior+,  a czas lockdownu 


