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Przywołanie tegoż staropolskiego 
przysłowia ucieszy z pewnością nie-
jednego. Oznacza bowiem, że przed 
nami Tłusty Czwartek! 

W kalendarzu chrześcijań-
skim, jest to ostatni czwartek 
przed Wielkim Postem, znany 
także jako zapusty. Tłusty czwar-
tek rozpoczyna ostatni tydzień 
karnawału. Wedle tradycji, w tym 
dniu dozwolone jest objadanie 
się. W tym roku na chwilę zapo-
mnienia będziemy mogli pozwo-
lić sobie 11 lutego. Zachęcamy, 
by tego dnia własnoręcznie przy-
gotować pyszne pączki, fawor-
ki czy karnawałowe różyczki. Bo 
przecież żadne ze słodkich przy-
smaków nie smakują jak te przy-
rządzone w domu.  

PRZEPIS NA PĄCZKI

Rozczyn
-10 dag drożdży
-1 łyżeczka cukru
-1 łyżeczka mąki
-1 łyżka letniego mleka
                            
Ciasto
-50 dag mąki  
-10 dag cukru i tyle masła
-6 żółtek i 2 całe jajka
-1 szklanka mleka
-2 łyżeczki cukru waniliowego 
-3 łyżki rumu
-marmolada
-smalec lub olej do smażenia

Przygotowanie
Drożdże pokruszyć, wymie-

szać z cukrem mąką i letnim mle-
kiem. Pozostawić do wyrośnię-
cia.

Mąkę przesiać, żółtka i całe 
jajka utrzeć z cukrem i wanilią, 
dodać do mąki. Następnie wlać 
drożdże, rum resztę letniego mle-
ka i lekko wyrobić. Na koniec 
dodać roztopione  masło. Wy-
rabiać, aż ciasto będzie gładkie, 
lśniące i będzie odchodziło od 
rąk. Pozostawić do wyrośnięcia. 
Wyrośnięte ciasto podzielić na 

mniejsze porcje, formować rulo-
niki, kroić na małe kawałki. Każ-
dy spłaszczyć, nałożyć nadzienie, 
zlepić brzegi i uformować pącz-
ki. Ułożyć na stolnicy posypanej 
lekko mąką i pozostawić do wy-
rośnięcia. Smażyć na rozgrzanym 
tłuszczu. Na koniec posypać cu-
krem pudrem lub polukrować.

                                       
PRZEPIS NA FAWORKI

Składniki
-2,5 szklanki mąki tortowej
-1/2 szklanki śmietany 18%
-4 żółtka
-1 łyżeczka masła
-1 łyżeczka cukru pudru
-łyżka spirytusu lub octu 10 %
-szczypta soli

Przygotowanie
W jednej misce umieścić 

wszystkie składniki na ciasto tj. 
mąkę, sól, masło, śmietanę, żółt-
ka na koniec spirytus. Wszystkie 
składniki dokładnie wymieszać, 
a następnie wyrobić. Zagniatać 
ciasto. Aby ciasto było dobrze na-
powietrzone należy ubijać wał-
kiem. Dobrze wyrobione ciasto 
można przepuścić trzy razy przez 
maszynkę do mielenia mięsa (Me-
toda ta jest wypróbowana i bardzo 
skuteczna). Następnie ciasto roz-
wałkować na cienki placki i wykro-
ić paski o długości 10 cm i szero-
kości 2,5 cm. Po środku wykonać 
cięcie i przełożyć. Smażyć na roz-
grzanym tłuszczu na rumiano. Na 
koniec posypać cukrem pudrem.

                                
RÓŻYCZKI KARNAWAŁOWE

Karnawałowe różyczki mo-
żemy wykonać z ciasto jak na fa-
worki. 

PRZYGOTOWANIE
1. Ciasto rozwałkować,  wy-

kroić kółka o trzech wymiarach 
3, 5, 7 cm.

2. Każde kółko nakroić w 6 
miejscach o głębokości 1 cm.

3. Układać jedno na dru-
gim  od największego do naj-
mniejszego.

4. Nacisnąć środek palcem 
aby się zlepiły.

5. Smażyć na gorącym tłusz-
czu układając małymi kółkami do 
dołu, a następnie odwrócić.

6.  Ciepłe posypać cukrem 
pudrem, a na środek położyć wi-
sienkę lub porcję dżemu.

  
Życzymy udanych 
wypieków i przede 

wszystkim smacznego 
Tłustego Czwartku!

    MARIA ROMANOWSKA

Członkowie Łomżyńskiej Rady Senio-
rów uczestniczyli w II Forum Podla-
skich Rad Seniorów, które odbyło się 
online 22 stycznia 2021 roku. Forum 
poświęcone było faktom 

i mitom związanym ze szcze-
pieniami przeciw COVID–19. 

Ekspertki uczestniczące 
w Forum: prof. Barbara Bień, 
Konsultant Wojewódzki ds. Ge-
riatrii, członek Rady Seniorów 
przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego oraz prof. Joanna 
Zajkowska, Podlaski Wojewódz-
ki Konsultant ds. Epidemiologii 
odpowiadały na liczne pytania 
przygotowane przez rady senio-
rów z naszego regionu. Wszystkie 
informacje dotyczyły rozwiania 
wątpliwości związanych ze szcze-
pieniami, zwłaszcza w kontekście 
sceptycznych głosów pojawiają-

cych się w mediach. Przy zasięga-
niu informacji wskazane jest ko-
rzystanie z rzetelnych źródeł.

- … wyjaśnienie wątpliwości 
jest ważne, ale podkreślam wagę 
wiedzy naukowej – należy sięgać 
do wiarygodnych źródeł, patrzeć 
na autorów informacji – mówiła 
prof. Zajkowska.

Link do retransmisji II Forum 
Podlaskich Rad Seniorów: ht-
tps://youtu.be/72COnh-q6Y8.

Szczepmy się
W drugiej części Forum dys-

kutowano nad apelem o jak naj-
szybsze zaszczepienie się prze-
ciw COVID–19. Łomżyńska 
Rada Seniorów, a także inne rady 
uczestniczące w spotkaniu pod-
pisały się pod apelem popierając 

tym samym inicjatywę Rady Se-
niorów Gminy Supraśl. 

Szczepienia nie dają pewno-
ści, że nie zachorujemy, ale dają 
gwarancję lżejszego przebiegu 
ewentualnej infekcji.

- Zachorowanie wiąże się 
z ciężkimi konsekwencjami. Jako 
ekspertki, rekomendując szcze-
pienia, ponosimy za to odpowie-
dzialność. Szczepmy się! – apelo-
wała prof. Joanna Zajkowska.

Siłę deklaracji podkreślił 
Marszałek Województwa Pod-
laskiego Artur Kosicki, który 
uczestniczył w Forum.

- 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.

Spotkanie poprowadziły Bo-
żena Bednarek, koordynatorka 
Ośrodka Wspierania Podlaskich 
Rad Seniorów oraz Jolanta Wo-
łągiewicz, Przewodnicząca Rady 
Seniorów przy Marszałku Woje-
wództwa Podlaskiego.

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.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

O szczepieniach przeciw COVID–19 

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,  
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła

Partner wydawnictwa StowarzySzenie edukacyjno-ekologiczne ed&eco
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Jesień życia, jak potocznie zwykliśmy mawiać, 
to czas, w który wstępują seniorzy. Nie musi być 
ona wcale nudna, bierna, smutna ani monoton-
na. W tej chwili w życie seniorów, i nie tylko, nie 
pytając o zgodę, brutalnie wkroczyła pandemia. 
Poprzez izolację i wszelkiego rodzaju wprowa-
dzone obostrzenia, ograniczając naszą wolność 

i dotychczasowe relacje towarzyskie. Nie może-
my realizować się w naszym środowisku senio-
ralnym. Ten trudny czas musimy przetrwać. On, 
mam nadzieję, już niedługo minie i będzie tak 
jak dawniej, chociaż niezupełnie tak samo.

Mimo trudności życia codziennego, 
problemów z którymi się borykamy i cho-
robami, które nas nękają oraz pandemią – 
nie dajmy się zwariować! Nie możemy się 
poddawać! Starajmy się być optymistami, 
uśmiechajmy się do ludzi, bądźmy otwar-
ci i pomagajmy sobie nawzajem, na miarę 
swoich możliwości. Otoczenie pozytyw-
nie odbiera seniora pogodnego, a seniora 
wiecznie niezadowolonego i opryskliwe-
go, omija z daleka. Przede wszystkim jed-
nak dbajmy o swoje zdrowie, przestrze-
gajmy zaleceń, bo dużo od nas zależy, by 
wirus nas nie dogonił. Ruszyły szczepie-
nia seniorów. Miejmy nadzieję, że będzie-
my niedługo bezpieczni i będziemy mogli 
korzystać z życia bez ograniczeń. Ciesz-
my się z każdego dnia, jaki jest nam dany 
i dobrze go wykorzystujmy. Nie możemy 
działać aktywnie w klubach seniora, w ko-
łach zainteresowań, w grupach przyjaciół. 
Ale możemy zagospodarować sobie czas 
w domu i zająć się czymś co nas interesu-
je. Dbajmy o to, by każdy dzień był inny 
i pożyteczny. Trudno tu proponować ja-
kieś zajęcia, bo każdy ma swoje  priorytety 
i  sposób na życie. Wielu seniorów zajmuje 
się rękodzielnictwem, majsterkowaniem, 
co daje radość i satysfakcję, że można coś 
przydatnego zrobić dla siebie i dla innych. 
Cieszymy się z rzeczy, które zrobimy wła-

snoręcznie, bo są one jedyne w swoim 
rodzaju.  Jedno jest pewne: aktywność 
i przyjazne nastawienie do rzeczywisto-
ści nadaje życiu sens i stajemy się przez to 
szczęśliwsi. 

Wiem, że wiele seniorek i seniorów 
wykonuje różne cudeńka. I tak myślę so-
bie, że warto w przyszłości zorganizować 
wystawę tych wszystkich pięknych rze-
czy. Dlatego apeluję do osób 60+, róbcie 
wspaniałe rzeczy, abyście mogli wystawić  
w przyszłości swoje prace  na wystawie se-
niorów. Pochwalcie się swoimi talentami 
twórczymi. Czekamy z utęsknieniem na 
otwarcie klubów seniora ale to jeszcze po-
trwa. Póki co – róbmy swoje !

Tymczasem w Gazecie Seniora- Srebr-
ni przedstawiam kilka wytworów koleża-
nek i kolegów – seniorek, które aktywnie 
działają w czasie pandemii.

DANUTA WAŚKO

Obrazy igłą malowane to dzieła Marii ukochane

Rękodzieło to 
forma sztuki 

Rękodzieło to wszystkie wyroby. Dzie-
ła i twory człowieka, które powstają 
przy pomocy rąk i prostych narzędzi. 
Posiadają one walory artystyczne. 
Mają w sobie zawarty motyw kultury, 
regionu. 

Twórcą rękodzieła może być 
każdy, kto posiada ogromną wy-
obraźnię, zdolności manualne, 
zacięcie artystyczne i rozwiniętą 
kreatywność. Takie cechy bez-
względnie posiada pani ALA 
CICHOCKA, z zawodu jest na-
uczycielką. Po liceum ukończy-
ła studium plastyczno-technicz-
ne. Przez pewien czas pracowała 
w szkole podstawowej w Nowo-
grodzie, a w następnych latach 
pełniła funkcję dyrektora w szko-
le specjalnej w Łomży. O swojej 
pasji zgodziła się opowiedzieć 
Marii Romanowskiej. 
M.R: - Kiedy zaczęłaś rozwijać swoją 
pasję, czyli rękodzieło artystyczne?

A.C: - Moja pasja do ręko-
dzieła zrodziła się już w dzieciń-
stwie. Tego bakcyla zaszczepiła 
we mnie moja mama, która przę-
dła len, wełnę, tkała na krosnach, 
haftowała, wyszywała i szydeł-
kowała. Pierwsze moje prace to 

były wyszywane serwetki, ro-
bótki na drutach i malutkie bież-
niczki wykonywane na szydełku. 
Będąc w liceum w wolnych chwi-
lach szydełkowałam, wyszywa-
łam i robiłam na drutach. Z upły-
wem czasu moje zainteresowania 
pogłębiały się.  
M. R: - Jakie techniki stosujesz? Którą 
z nich lubisz najbardziej?

A.C: - Ukochałam sobie haft 
krzyżykowy, cieniowany i prze-
wlekany ludowy. Wychodzą 
z tego piękne makaty obrazują-
ce kwiaty, krajobrazy, zwierzę-

ta. Są one oprawiane w ram-
ki i stanowią piękną ozdobę 
ścian. Lubię szydełkować. Ro-
bię serwetki, poduszki, bież-
niki, zawieszki na okna, obru-
sy na stół   i narzuty na łóżko. 
Niektóre robótki wykonuję za 
pomocą   przyrządu zwanego 
widełkami. Robię na nich sza-
le, serwetki, niektóre elemen-
ty odzieży. Każda moja praca 
znajduje swoje przeznaczenie. 
Stosuję również metodę kar-
czoka. Polega ona na ozdobie-
niu styropianowych przedmio-

tów kolorowymi wstążeczkami. 
Najbardziej jednak lubię szy-
dełkowanie. Wyzwala ono we 
mnie dużo pozytywnych emo-
cji, pobudza do myślenia.
M.R: - Która z tych technik jest naj-
trudniejsza?

A.C: - Wszystkie są precy-
zyjne, pracochłonne i wymagają 
dużo czasu i poświęcenia. Każ-
da z nich wymaga dużej dokład-
ności   i staranności. Najwięcej 
czasu poświęciłam przy robieniu 
obrusu na stół o wymiarach metr 
osiemdziesiąt szerokości i dwa 
metry długości oraz przy narzu-
cie na łóżko podwójnej. Obrus 
i narzutę zrobiłam w prezen-
cie  mojej wnuczce, z czego jest 
bardzo zadowolona.
M.R: -  Skąd czerpiesz wzory do tych 
prac?

A.C: -  Mam dużo czasopism 
poświęconych szydełkowaniu 
i haftowaniu. Niektóre wzory ro-
dzą się po prostu w mojej głowie. 
Wykorzystuję również Internet. 
Ale nie tylko. Koleżanki także 
podsuwają swoje pomysły.
M.R: - Twoja pasja jest czasochłonna. 
Czy znajdujesz też czas na inne zain-
teresowania? 

A.C: - Teraz w okresie pan-
demii mam dużo czasu. Każdy 
dzień staram się wykorzystać 

maksymalnie. Czytam książki, 
lubię rozrywki umysłowe, space-
ry na świeżym powietrzu. 
M.R: - Czy wszyscy chętni mogą opa-
nować technikę artystyczną, nauczyć 
się rękodzieła?

A.C: - Każdy może opanować 
techniki artystyczne, ale do tego 
potrzebne są dobre chęci, zainte-
resowanie oraz upór i silna wola.
M.R: - Bardzo często mówi się że ręko-
dzielnictwo to przeżytek…

A.C: - Obecnie rękodzieło 
powraca do łask. Staje się modne. 
Osoby zajmujące się tą profesją 
sięgają po nowe techniki, wzory.
M.R: - Z jaką myślą chciałabyś pozo-
stawić naszych czytelników?

A.C: - Że warto wykorzy-
stywać każdą chwilę. Wszystkie 
prace ręczne temu służą. Nasz 
mózg dzięki nim ćwiczy i rozwi-
ja się. Wiedzę należy przekazy-
wać z pokolenia na pokolenie. 
Wszystkie techniki   uczą cier-
pliwości, skupienia, myślenia. 
Wszystkie wymienione formy 
działają jak medytacja, są formą 
sztuki. 
M.R: - Piękne prace pani Ali można 
oglądać na stronie internetowej łom-
żyńskiej Sekcji Emerytów i Rencistów. 
Dziękuję za rozmowę.

A.C: - Ja również pięknie 
dziękuję. 

Szczęśliwy Senior to twórczy Senior

Danuta robi na drutach

Krysia 
serwetki 
wyszywa

 i jest 
szczęśliwa.
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Największy skarb seniorów to 
wolny czas, swoboda, możliwość 
poświęcenia większości czasu dla 
siebie, dla własnego programu. Ten 
cenny skarb może być klęską, jeśli 
nie mamy pomysłu na dalsze życie 
i nie wiemy co z nim począć, jak go 
zagospodarować.

Zamiast rozmyślać nad ko-
niecznością przejścia na eme-
ryturę, powinniśmy cieszyć się, 
że wreszcie możemy odetchnąć, 
rozwijać swoje pasje i marzenia, 
na co nie mieliśmy czasu pra-
cując zawodowo i wychowując 
dzieci. Chodzi o to, by dane nam 

jeszcze dni wypełnić wartościo-
wą treścią. Są seniorzy, którzy tak 
jak Iwona Czartoryska, kontynu-
ują rozwijanie swojej twórczości 
artystycznej w większym wymia-
rze, niż gdy pracowali zawodo-
wo. Są też tacy, którzy dopiero po 
przejściu na emeryturę odkrywa-
ją przypadkowo swoje zdolności 
i rozwijają je, jak chociażby Stani-
sława Waśko. 

Iwona Czartoryska z wy-
kształcenia nauczycielka, dusza 
artystyczna. Całe zawodowe 
życie pracowała w przedszko-
lu. Od dawna realizowała się ar-
tystycznie wykonując pomoce 
dydaktyczne do zajęć z dzieć-
mi. Do każdego zajęcia trzeba 
było samodzielnie wykonać po-
trzebne rekwizyty czy namalo-
wać obrazki. Wiedzą coś o tym 
nauczyciele – emeryci, ja zresz-
tą też. Do tego upiększała swój 
ogród, realizowała swoje pomy-
sły. Cztery lata temu kupiła sie-
dlisko na wsi, gdzie mieszka ze 
swoimi ukochanymi zwierzęta-
mi (obecnie ma dwa koty i psa). 
Ma większe możliwości prze-
kształcania pomysłów w realne 
i piękne wytwory. Jej działka, 
dom wewnątrz i na zewnątrz to 

wiele ciekawych eksponatów 
wykonanych własnoręcznie, cie-
szących oko. Ona sama czerpie 
energię do życia wykonując te 
prace. Gdy Ją odwiedzam, to za-
skakują mnie coraz to inne pra-
ce. Dzień, w którym nic nie zre-
alizuje, uważa za stracony. Zimą 
skupia się na upiększaniu domu, 
a także myśli jak odmienić dział-
kę wiosną. Tak, jak inni seniorzy 
ma różne schorzenia, ale praca 
twórcza pozwala Jej na zapomi-
nanie o kłopotach zdrowotnych. 
Gdy wchodzę na teren siedliska, 
czuję się jak w bajce. To tylko 
namiastka tego co można podzi-
wiać u Iwony.

Stanisław Waśko z wykształ-
cenia technik futrzarz. Zanim 
przyjechał do Łomży praco-
wał w Krakowskich Zakładach 
Futrzarskich, a następnie 
w Żywieckich Zakładach Fu-
trzarskich. W Łomży otworzył 
Zakład Wyprawy Skór Futerko-
wych. Po przejściu na emerytu-

rę zupełnie przypadkowo zaczął 
rzeźbić w drewnie. Początkowo 
w drewnie lipowym (stosunko-
wo miękkie, a następnie w dę-
bie – twarde drewno oraz innych 
jakie miał pod ręką). Jest samo-
ukiem. Nigdy nie brał udziału 
w żadnych warsztatach czy szko-
leniach. Jego początkowe pra-
ce były nieudolne, ale z czasem 
metodą prób i błędów doszedł 
do imponujących efektów. Z cza-
sem Jego rzeźby, płaskorzeźby, 
kapliczki, szopki zaczęły być do-
ceniane na różnych wystawach 
i konkursach. Otrzymał wie-
le nagród i dyplomów. W 2000 
roku wraz ze Stanisławem (mam 
to szczęście być jego małżonką) 
kupiliśmy siedlisko na wsi. Tam 
były doskonałe warunki do pra-
cy twórczej. Na działce zaczęły 
pojawiać się kapliczki i rzeźby, 
co wzbudzało ogólne zaintereso-
wanie. Stanisław pracował dużo, 
a rzeźbienie stało się Jego pasją 
i czerpał z tego energię i radość 
życia. Nie przywiązywał wagi do 
katalogowania swoich prac, dla-
tego dokładnie nie wiadomo ile 
ich było. Wiele prac wywiozły 
dzieci za ocean, wiele rzeźb roz-
dał znajomym i sąsiadom. Jego 
prace zakupiło Muzeum Sztuki 

Ludowej w Węgorzewie i Mu-
zeum Północno – Mazowieckie 
w Łomży, a także klienci indywi-
dualni. Bardzo dużo rzeźb wyko-
nał na zamówienie i darował je. 
Figura Św. Floriana dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Małym 
Płocku, figura Jezusa Frasobli-
wego do kamiennej kapliczki 
z 1902 roku w Chludniach, dwie 
kapliczki podarowane do Skan-
senu Kurpiowskiego w Nowo-
grodzie i wiele innych, które nie 
sposób wymienić. 

I choć każde z nich lubuje się 
w innej dziedzinie tworzenia, łą-
czy ich jedno. Pasja i miłość two-
rzenia. 

DANUTA WAŚKO

Twórczość artystyczna 
seniorów
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To pytanie towarzyszy naszej codzien-
ności. Tak naprawdę szukamy tego,  
na  czym szczególnie  nam  zależy, o co 
tak zaciekle walczymy każdego dnia. 
Jednak nie można szukać sposobu 
rozwiązywania  problemów samemu. 
Potrzebne  są  inicjatywy  oddolne,  
samorządowe. Wspólne odnajdowa-
nie drogi naprawy musi być szczere, 
otwarte, pełne zaufania oraz bez 
określania granic. Jest to spełnienie 
warunku wolności  oraz  powołania 
każdego człowieka.

Czas pandemii fatalnie wpły-
wa na stan psychiczny, głownie 
osób najstarszych i ludzi mło-
dych.   Dzieci i młodzież ugi-
nają się pod presją nauki zdal-
nej i cierpią z powodu zerwania 
więzi  koleżeńskich. Po długim 
okresie zamknięcia w domu 
młodym bardzo trudno będzie 
wrócić do wcześniejszego trybu 
i sposobu funkcjonowania. 

Jeśli natomiast chodzi o Se-
niorów uskarżają się Oni na ko-
lejki do lekarzy specjalistów.  
Notujemy wzrost umieralności. 
Nad wyraz skromne są świad-
czenia emerytalne. Średnia 
emerytura kobiety dzisiaj to 
1800 złotych brutto. Najniższe 

emerytury wynoszą dziś nato-
miast 1200 złotych brutto. Po-
biera je 230 tysiące osób,  z tego  
aż  87%  stanowią kobiety.   Ko-
lejna grupa, czyli 270 tysięcy 
emerytów  pobiera świadcze-
nia poniżej kwoty minimalnej,  
600 -  1000 zł.  Grupa ta jest sta-
łym klientem MOPS-u.  Kobie-
ty  stanowią  84%. Aby pobierać 
najniższe świadczenie, trzeba 
mieć  minimum pracy: kobiety 
20 lat,  mężczyźni 25 lat. Tysią-
ce kobiet zmuszone do zajmo-
wania się wychowaniem  dzieci 
i zajęciami domowymi, co we-
dług prawa, żadną pracą nie jest. 
Kobiety zwyczajnie tego stażu 
pracy nie są w stanie osiągnąć. 
Dzisiaj  przeciętna emerytura 
od przeciętnego wynagrodzenia 
wynosi 56,4%,  w 2040 roku bę-
dzie wynosiła  37,0%, a w 2060 
r. zaledwie 24,6%.

Pora podjąć prace  o zmianie 
systemu przyznawania świad-
czeń emerytalnych i sposobu 
waloryzacji, tak by uwzględniał 
on wzrost kosztów utrzymania. 
Konieczna jest zmiana na wa-
loryzację kwotową, uwzględ-
nienie dodatkowych wskaźniki 
dotyczących osób o najniższych 

dochodach  i  osiągniętym wie-
ku 70 lat. Najniższe  wynagro-
dzenia powinny być ustalane 
o stały  procent - wskaźnik od 
najniższego wynagrodzenia, 
również z podziałem na wiek.

Uważam, że rządzący rozu-
mieją, jak ważna to sprawa, re-
agują na postulaty i oczekiwania 
środowiska,  podejmują doraź-
ne rozwiązania, które dalekie 
są od oczekiwań i nie są spra-
wiedliwe. Seniorzy,  którzy  w  
obecnym  systemie  otrzymują  
świadczenie  5000 złotych są  w  
pełni usatysfakcjonowani.  Czas  
opracować  w  ramach  tych sa-
mych  środków,  trwały  system 
,  który  będzie  uwzględniał  
najsłabszych, tj. otrzymujących  
głodowe  świadczenia  i  osób  
najstarszych.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Czytanie 
książek 

Czyli podpowiadamy  
po jaką pozycję sięgnąć

Maggie  O’Farrell   
 „Zniknięcie Esme Lennox”.

Książka pełna emocji  z cieka-
wymi postaciami dwóch kobiet, 
których życie zbiega się nagle, po 
to, by mogło dojść do rozwiąza-
nia zagadki tragedii sprzed sześć-
dziesięciu lat.

Jedna z nich 
staje się detekty-
wem tropiącym 
przeszłość, w któ-
rej kryją się: gwałt, 
wykradzione dziec-
ko i rodzina zatrza-
skująca drzwi przed 
córką.  Druga – wy-
mazana z rodzinnej 
historii – czeka na 
dzień, w którym bę-
dzie mogła dowieść, 
że niczego nie zapo-

mniała i nigdy nie wybaczyła do-
znanych krzywd.

„ … wyrywała się i kopała, 
………..  wykrzykiwała moje 
imię. Przyciskałam dłonie do 
uszu i babka dodatkowo nakryła 
je swoimi dłońmi…….”.   

„… Ojcze proszę…… .  
Proszę! Nie rób tego. Już będę 
grzeczna, obiecuję. …”

 Porusza bardzo bolesny te-
mat zamykania na długie lata lu-
dzi w szpitalach psychiatrycz-
nych. Zamknięta jest nastolatka, 
która nie chce podporządkować 

się rodzinie i zasa-
dom wyższych sfer.  
Toksyczne rela-
cje rodzinne, gdzie 
brak jest szczerości 
i zrozumienia,  ży-
cie  w świecie iluzji, 
konwenansów i za-
sad wyższych sfer, 
doprowadza do tra-
gedii.

W całej historii 
nie ma wygranych, 
raczej wszyscy są 
przegrani. 

Liberalizm ekonomiczny
Liberalizm głównie należy rozumieć jako obronę wolności i wartości jednostki. 
W sferze ekonomicznej natomiast, to pilnowanie sprawiedliwego podziału i roli 
państwa. 

Nie potrafimy pogodzić solidarności z wartościami libera-
lizmu. Wzrasta już trzecie pokolenie, dla których wolność, swo-
boda, Europa, demokracja, to nie jest abstrakcja jak dla mojego 
pokolenia w latach 1948 – 1989. Dziś są to rzeczy związane z co-
dziennym życiem.

Zagrożenie tych wartości stanowi dla nowego pokolenia zagro-
żenie rozwoju ich karier zawodowych oraz życia prywatnego. Nie 
dostrzegamy w naszym kraju osób, które potrafiłyby przełożyć na 
spójny i sprawiedliwy system polityczny naszych oczekiwań. Wie-
rzę jednak, że przyjdzie wiosna, pojawi się nowe pokolenie i nowe 
potrzeby. 

Pandemia będzie miała wpływ na nastroje społeczne i w niedługiej 
perspektywie będą zmiany strukturalne na scenach partyjnych.

Wierzę, że otrzymamy przekaz, że wyłoni się lider, który powie, że 
tak my chcemy wspólnie zmieniać Polskę. Będzie wehikułem, który 
w nowym języku wyrazi plan budowy i typ idei, który będzie kumula-
cją oczekiwań społecznych.

  SENIOR STANISŁAW KASEJA

Czego 
naprawdę 
szukamy?
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Ustanowił go św. Jan Pa-
weł II 13 maja 1992 roku,  
w 75 rocznicę objawień fa-
timskich  i 11 rocznicę zama-
chu na Jego życie. W liście 
do ówczesnego przewod-
niczącego Papieskiej Rady 
Duszpasterstwa Pracowni-
ków Służby Zdrowia - kard. 
Fiorenzo Angeliniego wy-
znaczył datę Światowego 
Dnia Chorego na 11 lutego 
– dzień  liturgicznego wspo-
mnienia Najświętszej Marii 
Panny z Lourdes. 

Właśnie w tym francuskim 
sanktuarium maryjnym w 1993 
roku  obchodzono po raz pierw-
szy Światowy Dzień Chorego. 
Corocznie główne uroczystości 
kościelne mają miejsce w jed-
nym z sanktuariów maryjnych 
na świecie. Po Lourdes, kolejne 
miejsca celebracji to w 1994 roku 
Częstochowa, a następnie: Wy-
brzeże Kości Słoniowej, Meksyk, 
Niemcy, Portugalia, Włochy, Li-
ban, Indie, USA, Kamerun, Au-
stralia, Korea Południowa i inne. 
Celem obchodów jest zwrócenie 
uwagi świata na chorych którzy 
potrzebują wsparcia i modlitwy.

Owocny czas modlitwy

We wspomnianym liście 
ustanawiającym Światowy 
Dzień Chorego św. Jan Paweł II 
pisał, że jest ten dzień dla cho-
rych, pracowników służby zdro-
wia, dla wiernych chrześcijan, 
i dla wszystkich ludzi dobrej 
woli „owocnym czasem modli-
twy, współuczestnictwa i ofia-
ry z cierpienia dla dobra Ko-
ścioła oraz skierowanym do 
WSZYSTKICH wezwaniem, 
aby rozpoznali w chorym bra-
cie święte Oblicze Chrystusa, 
który poprzez cierpienie, śmierć 
i zmartwychwstanie dokonał 
zbawienia ludzkości’’.

Ustanawiając Światowy 
Dzień Chorego, Jan Paweł II 
podkreślił, iż ma on na celu 
uwrażliwieniu katolickich insty-
tucji działających na rzecz służby 
zdrowia oraz społeczności świec-
kiej na konieczność zapewnienia 
lepszej opieki chorym, pomaga-
niu chorym w dowartościowaniu 
cierpienia na płaszczyźnie ludz-
kiej, a przede wszystkim na płasz-
czyźnie nadprzyrodzonej; włą-
czenie w duszpasterstwo służby 
zdrowia wspólnot chrześcijań-
skich, rodzin zakonnych i popie-
ranie coraz cenniejszego zaanga-
żowania wolontariatu.

Ważną rolę w uwrażliwieniu 
na potrzeby cierpiących odgry-

wają coroczne Orędzia Papie-
skie na Światowy Dzień Chore-
go. Wartości w nich zawarte mają 
charakter uniwersalny i ponad-
czasowy 

Zainteresowanych treścią ko-
lejnych orędzi, pogłębieniem 
wiedzy na temat chrześcijańskie-
go sensu ludzkiego cierpienia od-
syłam do stron:

- https://www.brewiarz.ka-
tolik .pl/czytelnia/sdch.php3 
http://brewiarz.pl/czytelnia/
download.php3#salvifici

- https://opoka.org.pl/bi-
blioteka

Doświadczenie choroby

W najnowszym orędziu Oj-
ciec Święty apeluje o braterską 
solidarność i zwraca uwagę na to, 
że człowiek chory w pierwszej 
kolejności potrzebuje bliskości. 
Pisze: „Doświadczenie choro-
by sprawia, że odczuwamy naszą 
bezradność, a jednocześnie wro-
dzoną potrzebę drugiego czło-
wieka”.

Wydawać by się mogło, że pi-
sanie obecnie o bliskości, gdy jest 
ona tak bardzo utrudniona, opa-
trzona koniecznością przestrze-
gania nakazów, zakazów związa-
nych ze ścisłym przestrzeganiem 
reżimów sanitarnych jest nie na 
czasie.  Jednak poruszony przez 
Papieża Franciszka w orędziu 
temat bliskości może okazać się 
(moim zdaniem) wizjonerski. 
Dostępność szczepionki może 
spowodować, że ponownie cho-
rzy i  starzy zostaną zepchnięci na 
drugi plan. 

Dlatego już teraz Ojciec Świę-
ty apeluje o braterską solidar-

ność, która  wyraża się konkret-
nie w służbie i może przybierać 
różne formy. Jednak każda z nich 
ukierunkowana jest na wspiera-
nie naszego bliźniego. Społeczeń-
stwo jest bardziej ludzkie, jeśli 
potrafi bardziej zatroszczyć się 
o słabych i cierpiących członków 
rodzin i społeczeństwa, a zdoła 
czynić to skutecznie będąc oży-
wione miłością braterską. 

Dążmy do tego celu i spraw-
my, aby nikt nie został pozosta-
wiony sam sobie, aby nikt nie 
czuł się wykluczony lub opusz-
czony. 

SM

11 lutego (w czwartek) po raz 
29. obchodzimy Światowy Dzień 
Chorego. Celem obchodów jest 
„objęcie modlitwą wszystkich 
cierpiących, zarówno duchowo, 
jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi 
świata na ich potrzeby oraz do-
strzeżenie tych, którzy zawodo-
wo, bądź z potrzeby serca (jak 
rodziny czy wolontariusze) to-
warzyszą chorym i cierpiącym. 
Światowy Dzień Chorego w bie-
żącym roku przyszło nam prze-
żywać  w okresie pandemii jaka 
ogarnęła cały świat. COVID 19 
sieje szczególne spustoszenie 
wśród ludzi starszych i chorych. 
Konieczność przestrzegania za-
leceń sanitarnych ale również 
i lęk przed zachorowaniem potę-
gują poczucie  samotności, któ-
ra zazwyczaj i tak dotyka wiele 
osób chorych, starszych, niepeł-
nosprawnych. Skupienie uwagi 
świata na efektach działania wi-
rusa niejako odsunęło na dalszy 
plan istnienie innych chorób, 

które też wymagają leczenia lub 
/oraz innych działań pomoco-
wych dzięki, którym znoszenie 
choroby jest łatwiejsze.

W szczególnie trudnej sytu-
acji były i są osoby chore, star-
sze żyjące w małych miejscowo-
ściach lub nie mające rodziny. 

Z takiego  rozumienia sytu-
acji  chorych na stwardnienie 
rozsiane / SM/ wynikła potrzeba 
powołania w ramach Katolickie-
go Stowarzyszenia Pokój i Dobro  
Sekcji,  a później Oddziału Po-
mocy Osobom z SM (1992/3 r).

W latach 90. wiedza o SM (sc-
lerozis multiplex) - stwardnieniu 
rozsianym była w Polsce  mało 
znana, nawet w kręgach medycz-
nych, a możliwości diagnostycz-
ne znikome. Bardzo zróżnico-
wane u poszczególnych chorych 
objawy stanowiły dodatkową 
trudność  w diagnozowaniu.

Dopiero wprowadzenie na 
szerszą skalę badań rezonansem 
magnetycznym pozwoliło na sta-
wianie wiarygodnych diagnoz. 
SM był w tym czasie chorobą 
nieuleczalną, na którą nie było 
skutecznego leku i dlatego nie-
uchronny postęp choroby wiązał 
się z coraz większą niesprawno-
ścią ruchową i innymi uciążliwy-
mi objawami. Ponieważ choroba 
ta dotyka zazwyczaj ludzi mło-
dych (ok 20-25 roku życia), któ-
rzy nie zdążyli rozwinąć kariery 
zawodowej. Po przejściu na ren-
tę ich sytuacja materialna była 
w większości trudna. Jeśli nawet 
zdążyli założyć rodzinę, to zwięk-
szone obowiązki współmałżon-
ka/i uniemożliwiały poświęca-
nie im tyle uwagi, ile by chcieli. 
Ponadto rozluźniające się więzy 

koleżeńskie powodowały ograni-
czenia  kontaktów społecznych.

Postępująca izolacja, brak 
możliwości samorozwoju, brak 
poczucia bezpieczeństwa, powo-
dowały frustrację, stres wyzwa-
lając kolejne „rzuty” chorobowe, 
a w konsekwencji pogłębianie 
niesprawności.  Jedynym czyn-
nikiem mogącym przyczynić się 
do opóźnienia postępów choro-
by, polepszenia jakości ich życia 
było zapewnienie im rehabilitacji 
ruchowej i społecznej.

To zadanie przyjął na siebie 
Oddział Pomocy Osobom z SM 
Katolickiego Stowarzyszenia Po-
kój i Dobro w Łomży, który we 
współpracy z Fundacją CITON 
przez 6 lat, a później samodziel-
nie zapewniał chorym różnorod-
ne formy rehabilitacji, wśród któ-
rych spotkania integracyjne były 
zaraz po rehabilitacji ruchowej – 
najważniejsze.

Na spotkaniach chorzy z SM 
mogli  uczestniczyć we Mszy 
Świętej, skorzystać ze spowie-
dzi, uzyskiwać informacje o naj-
nowszych sposobach leczenia, 
o prawach  należnych osobom 
niepełnosprawnym  oraz inne 
wskazówki przydatne w radzeniu 
sobie z chorobą. Mogli poznać 
inne osoby z tym samym proble-
mem, nawiązać nowe przyjaźnie, 
wymienić doświadczenia, rozła-
dować nagromadzone w rodzinie 
emocje.  

W zależności od zdobytych 
funduszy spotkania integracyj-
no-szkoleniowo-rekreacyjne od-
bywały się w formie wyjazdowej 
lub pobytowej - jedno lub kilku-
dniowych. 

Dzięki życzliwości kolejnych 
dyrektorów Caritas spotkania 
z okazji  Światowego Dnia Cho-
rego odbywały się w Centrum 
Rehabilitacji pw. św Rocha. Mia-
ły one zazwyczaj bardziej uroczy-
stą oprawę niż pozostałe. Zapra-
szane na nie były również rodziny 
chorych, darczyńcy i inni goście. 
Wspólna Eucharystia, świątecz-
ny obiad, czytanie orędzia papie-
skiego, część artystyczna to stałe 
punkty tych spotkań. 

W kolejnych latach Dyrektor 
Caritas - Ks, kan dr.Andrzej Mi-
kucki oraz  ks. Jan Wnorowski i ks 
Marian Jamiołkowski  zapewnia-
li tak potrzebną chorym posługę 
kapłańską. 

W tym świątecznym dniu 
oprócz Mszy Świętej, spowiedzi 
i komunii - regułą było udzielanie 
przez nich  sakramentu namasz-
czenia chorych nie tylko chorym 
z SM, ale również nielicznym wo-
lontariuszom, którzy włączali się 
w działalność stowarzyszenia, 
pomimo wieku i własnych pro-
blemów zdrowotnych, a może 
dzięki nim lepiej rozumieli po-
trzebę pomocy. 

HANNA CZAJKOWSKA

Światowy Dzień Chorego    
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Bomba

Niszczycielski 
atom

Film opowiada historię bomby atomowej, jedne-
go z najpotężniejszych i najbardziej destrukcyjnych 
wynalazków w historii. Pokazuje, jak ludzie poskro-
mili jej niesamowitą moc i jakie wyzwania stawia to 
przed nimi, począwszy od 1945 roku. Odrestaurowane 
materiały filmowe, z których część dopiero niedawno 
ujawniono, pokazują kulisy pracy nad wynalezieniem 
pierwszej bomby atomowej i to jak zmieniła świat, za-
początkowując nową erę. 

Rzadkie nagrania testów jądrowych z lat 50. i 60. 
ujawniają moc i zaskakująco pociągające piękno nu-
klearnych eksplozji. W filmie wystąpili liczni politycy, 
naukowcy, projektanci broni, piloci oraz zwykli ludzie, 
którzy mieli styczność z bombą atomową. Dzięki temu 
każdy może zweryfikować swój pogląd o trafności 
decyzji społeczeństw, by żyć obok wynalazku, który 
w każdej chwili może zniszczyć Ziemię.

Najsilniejszą do tej pory skonstruowaną bombą 
jądrową była Car Bomba, która miała moc 58 mega-
ton (czyli mniej więcej 4000 bomb atomowych zrzu-
conych na Hiroszimę) i która byłaby zdolna zniszczyć 
miasto o powierzchni Londynu. Ważyła 27 ton. Wy-
buchu dokonał Związek Radziecki w 1961 roku na wy-
spie Nowa Ziemia. Wybuch ten był odczuwalny nawet 
na Alasce.

W 1962 roku amerykański rząd wystrzelił z wyspy 
Johnston bombę o mocy (tylko!)1,4 megaton. Została 
zdetonowana na wysokości 400 km nad Pacyfikiem. 
To podobna wysokość do tej, na której obecnie znaj-
duje się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

Detonacja wytworzyła ogromną kulę ognia. W jej 
wyniku powstał impuls elektromagnetyczny (IEM), 
który rozniósł się na ponad 1000 km. Na Hawajach 
zgasły światła uliczne, nie działały telefony, nawigacja 
i systemy radarowe, satelity. 

Bomba 
TVP Historia piątek 15.00 odc.1/2

Tragedia Williama Szekspira 
„Romeo i Julia”, przeniesiona we 
współczesne realia

Akcja rozgrywa się u schyłku XX 
wieku,w fikcyjnym mieście Verona Be-
ach (zdjęcia kręcono w Mexico City), 
gdzie od lat wojują ze sobą przestęp-
cze, gangsterskie klany. Rozpoczyna 
się na stacji benzynowej, gdzie docho-
dzi do strzelaniny między zwalczający-
mi się gangami, związanymi z dwoma 
najważniejszymi rodzinami w mieście: 
Kapuletów i Montekich. Na tym tle 
rozwija się wątek miłości dwojga mło-
dych ludzi – Romea (Leonardo DiCa-
prio) i Julii (Claire Danes).

Film jest wierną adaptacją naj-
słynniejszego dramatu Szekspira. Ani 
bieg wydarzeń, ani nawet dialogi nie 
odbiegają od sztuki. Młoda publicz-
ność na całym świecie przyjęła tę 
adaptację z entuzjazmem i zachwy-
tem. Widzowie o bardziej konserwa-
tywnych upodobaniach podzielili się, 
podobnie jak krytycy filmowi, którzy 
w świadomie tandetnej estetyce obra-
zu, zawrotnie szybkiej akcji dopatrzy-
li się albo spłycenia tragedii Romea 
i Julii, albo też dowodu na jej genialną 
uniwersalność. 

Pewnie nie wiesz...
Film  zarobił w kinach na świecie 

147 milionów dolarów, kosztował 15 
milionów.

W dramacie Szekspira walczono 
mieczami, reżyser Baz Luhrmann za-
stąpił je pistoletami, na których widać 
napis „sword”, po angielsku „miecz”, 
albo „dagger” czyli „sztylet”.

W scenie balu zagrało 150 staty-
stów.

Główny stylista fryzur Aldo Signo-
retti został porwany przez meksykań-
ski gang i wypuszczony po otrzymaniu 
300 dolarów okupu, który zapłacił 
Baz Luhrmann .

Film trwa dokładnie dwie godziny, 
zgodnie z prologiem:Tej ich miłości 
przebieg zbyt bolesny/I jak się ojców 
nienawiść nie zmienia/Aż ją zakoń-
czy dzieci zgon przedwczesny/Dwu-
godzinnego treścią przedstawienia. 
(tłum. Józef Paszkowski)

Romeo i Julia
Stopklatka niedziela 22.00

Whitney

Smutna 
piosenka

Historia kobiety, która na scenie miała 
głos anioła, ale poza nią przegrywała walkę 
z własnymi demonami. 

Whitney Houston w swoim najlep-
szym czasie pozornie miała wszystko, czego 
tylko zapragnęła. W latach 80. XX wieku 
jako pierwsza afroamerykańska artystka 
zawładnęła telewizją, aby niedługo później 
zakasować wszystkich i rządzić na listach 
przebojów. Sprzedała ponad 200 milionów 
albumów. Ukoronowaniem kariery był wy-
stęp u boku Kevina Costnera w filmie „Bo-
dyguard”.

W światłach sceny wszystko wygląda-
ło doskonale, ale wystarczyło, aby zgasły 
i blask mijał. Pasożytnicza rodzina, znęca-
jący się mąż, trudne dzieciństwo, problem 
z określeniem własnej orientacji seksualnej, 
tony kokainy, mnóstwo „doradców”... To 
były jej zmory.

Tak naprawdę żadna władza i pieniądze 
szczęścia nie dają. Może i truizm, ale ujęcie 
na pustą wannę, w której utonęła naćpana 
Whitney robi wrażenie i jest bardzo wy-
mowne. Tak samo to, że później córka po-
dzieliła los matki, ale to prawie zawsze się 
tak kończy. 

Dokument Kevina Macdonalda odkry-
wa nieznane dotąd fakty. Reżyserowi udało 
się szczerze porozmawiać zarówno z ro-
dzeństwem Whitney, jak i jej mężem. Ten 
ostatni, chociaż miał ogromny udział w ka-
tastrofie wokalistki, nie był zbyt wylewny, 
lecz bracia – chociaż pewne i tak starali się 
w jakimś stopniu wybielić – nawet nie ukry-
wali, że to właśnie oni wprowadzili siostrę 
w świat narkotyków i początkowo beztro-
skiej zabawy, która swój tragiczny finał miała 
11 lutego 2012 roku w jednym z pokoi hote-
lowych w Beverly Hills.

„Whitney” to uderzający portret złamanej 
przez życie gwiazdy, ale też smutna piosenka 
o dziewczynie, która poszukiwała miłości, 
a zamiast ścieżki do szczęścia znalazła długie 
ścieżki kokainy, dające krótkotrwałą radość. 

Whitney
TVP1 sobota 21.35, niedziela 23.50

Dokładna replika„Little Boy”. „Mały chłopiec” to bomba, która 
eksplodowała nad Hiroszimą 6 sierpnia 1945 r. z mocą 16 kiloton. 

Zabiła w ciągu kilku sekund 66 000 ludzi i raniła drugie tyle. 
Po dwóch latach liczba ofiar zwiększyła się do około 200 000 

(oparzenia, nowotwory, itp). Kosztowała około 2 miliardy dolarów.

Car Bomba — najsilniejszy ładunek atomowy, jaki został zdetonowany 
na Ziemi. Początkowo miał mieć siłę 100 megaton, ale obawiano się zbyt 
dużej ilości opadu promieniotwórczego i nikłych szans na przeżycie załogi 
samolotu, który bombę miałby zrzucić. Moc zredukowano do 57 megaton.

Romeo i Julia

Nieszczęśliwe uczucie

„…Ona mu z kosza daje maliny,
A on jej kwiaty do wianka …” 

(Adam Mickiewicz, Świtezianka)

Przed nami 14 lutego, dzień 
zakochanych.  To radosne święto, 
dzień w którym okazujemy sobie 
miłość, sympatię.  W tym dniu 
zakochani obdarowują się pre-
zentami: listami zawierającymi 
wyznania miłosne, kartką z ser-
cem, kwiatem, maskotką, biżu-
terią, zaproszeniem do kina. Pre-
zent nie musi być drogi, ważna 
i magiczna w tym dniu jest moc 
słów i gestów, okazanie uczuć bli-
skiej osobie. 

Chociaż kochamy na co 
dzień, ważne jest okazywanie  so-
bie uczuć – tu rola Walentynek 
jest nieoceniona. Trzeba dbać 
o związek, pielęgnować go na co 
dzień i od święta. Dla każdego 
miłość jest czymś niezwykle waż-
nym.

Tradycja walentynek wy-
wodzi się ze zwyczaju, któ-

ry narodził się  w starożytnym 
Rzymie. 14 lutego obchodzo-
ne było święto ku czci Fau-
na, bożka płodności i macie-
rzyństwa. Luty to symboliczne 
przebudzenie się natury. Aby 
wykorzystać stare, pogańskie 
zwyczaje, kościół nadał świętu 
nowy, chrześcijański sens. Poja-
wia się więc postać św. Walen-
tego, biskupa rzymskiego, żyją-
cego w II połowie wieku naszej 
ery, będącego symbolem miło-
ści ekumenicznej i międzywy-
znaniowej, który wbrew woli 
cesarza  rzymskiego potajemnie 
udzielał ślubów wojownikom 
cesarskim i ich wybrankom.  
Jako pierwszy pobłogosławił 
związek małżeński pogańskie-
go legionisty i chrześcijanki – 
wg legendy, błogosławieństwo 
przyjęte z jego rąk, gwaranto-
wało długie i szczęśliwe życie 
małżeńskie, pełne wzajemnej 
miłości i wierności.  Św. Walen-
ty zginął śmiercią męczeńską 

w czasie prześladowań religij-
nych, według podań stało się to 
14 lutego.  Św. Walenty to po-
stać historyczna, wokół niego 
narosło wiele legend.  W roku 
1496 papież Aleksander VI 
ogłasza  św. Walentego patro-
nem zakochanych. 

 Do Polski obchody walen-
tynek trafiły wraz z kultem św. 
Walentego z Bawarii i Tyrolu.  
Popularność zyskały w latach 
90- tych XX wieku. W całości 
przejęliśmy niezwykłą atmosfe-
rę tego dnia.  

W Polsce w wielu kościołach 
znajdują się relikwie św. Walente-
go.  W Chełmnie, Krakowie, Po-
znaniu, Lublinie, Rudzie Wiel-
kiej i Jasnej Górze.  Obchody 
Dni Św. Walentego  w Chełmnie 
są uroczyste, tworząc szczegól-
ną atmosferę i urok. Walentyn-
ki świętuje cały świat, chociaż 
w przybiera różne formy w in-
nych krajach.

 Święto zakochanych, to oka-
zja, aby pokazać sobie nawzajem 
i całemu światu, że miłość istnie-
je. Najważniejsze w tym święcie, 
to miłość do drugiej osoby.

Modlitwa do św. Walentego
Święty Walenty, opiekunie 

tych, którzy się kochają, Ty, któ-
ry z narażeniem życia urzeczy-
wistniłeś i głosiłeś ewangelicz-
ne przesłanie pokoju, Ty, który 
- dzięki męczeństwu przyjętemu 
z miłości -zwyciężyłeś wszyst-
kie siły obojętności, nienawiści 
i śmierci, wysłuchaj naszą modli-
twę: W obliczu rozdarć i podzia-
łów w świecie daj nam zawsze 
kochać miłością pozbawioną 

egoizmu, abyśmy byli pośród lu-
dzi wiernymi świadkami miłości 
Boga. Niech ożywiają nas miłość 
i zaufanie, które pozwolą nam 
przezwyciężać życiowe przeszko-
dy. Prosimy Cię, wstawiaj się za 
nami do Boga, który jest źródłem 
wszelkiej miłości i wszelkiego 
piękna, i który żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen. (modlitwa 
z francuskiej miejscowości Saint-
-Valentin).

TERESA RĘBIŚ

Czy przyjmujesz 5 tabletek dziennie? 
Zjawisko wielolekowości czyli po-
lipragmazji może Ciebie dotyczyć … 
Skorzystaj z wiedzy ekspertów Pod-
laskiego NFZ – dowiedz się jak ogra-
niczyć ryzyko działań niepożądanych 
przy przyjmowaniu leków i suple-
mentów:

· Jak świadomie i bezpiecznie 
przyjmować leki?

· Jakie są najczęstsze interak-
cje leków z ziołami i suplemen-
tami?

· Dlaczego nie wolno popijać 
lekarstw sokami i mlekiem?

· Jak właściwie przechowywać 
medykamenty?

· Gdzie znaleźć informacje o prze-
pisanych przez lekarza lekach?

Tego i wielu innych rzeczy 
o polipragmazji/wielolekowo-
ści dowiesz się podczas Środy 
z Profilaktyką w Podlaskim NFZ! 
Już w środę (10 lutego), o godzi-
nę 10:00 odbędzie się spotkanie 
on-line. Rejestracji na warsztaty 
można dokonać za pomocą maila, 
na adres: profilaktyka@nfz-bialy-
stok.pl (w tytule maila należy 
wpisać „Zgłoszenie na warszta-
ty z polipragmazji”, w treści ma-
ila należy zadaj pytanie, które 
w temacie wielolekowości nurtu-
je Cię najbardziej). W zwrotnym 
mailu otrzymasz link do spotka-
nia i instrukcję logowania. 

Instrukcja logowania do plat-
formy Webex:

Sesję Webex można urucho-
mić na dowolnym komputerze 
bądź telefonie wyposażonym 
w kamerę i mikrofon. Na kom-
puterze należy otworzyć e-mail 
z zaproszeniem na wideokonfe-
rencję i kliknąć w link znajdujący 
się w tej wiadomości pod przyci-
skiem „Join meeting” bądź „Do-
łącz do spotkania”. Po otwarciu 
się strony startowej konferen-
cji można skorzystać z aplikacji, 
którą przeglądarka internetowa 
pobierze automatycznie lub al-
ternatywnie można uruchomić 
wideokonferencję bezpośred-
nio w przeglądarce internetowej 
przez naciśnięcie pola nazwa-
nego „Join from browser” lub 

„Dołącz z przeglądarki” 
(w takim przypadku proszę 
koniecznie wyrazić zgodę 
na użycie przez przeglądar-
kę kamery i mikrofonu).

Na smartfonach z sys-
temem android lub IOS 
należy skorzystać z dar-
mowej aplikacji Cisco We-
bex Meetings, którą nale-
ży pobrać za Sklepu Play 
(dla telefonów z systemem 
Android) lub iStore (dla 
telefonów Apple) – przy 
pierwszym uruchomieniu 
tej aplikacji również należy 
wyrazić zgodę na nagrywa-
nia dźwięku, wykorzysta-
nie kamery i pamięci we-
wnętrznej.

Złote myśli 

Po styczniu jasnym i białym w lecie będą upały. 

Jak styczeń rozchlapany, to lipiec zapłakany. 

Gdy luty wiatrów i mrozów nie daje,  
sprowadzi rok słoty i nieurodzaje. 

Gdy w Gromniczną pięknie wszędzie,  
to dobra wiosna będzie. 

Gdy w Gromniczną z dachów ciecze,  
zima jeszcze się przewlecze 

Uroda 
Połowę opakowania jogurty pełnotłustego wymieszaj z 2 łyżeczkami drożdży 

i łyżeczką oleju lnianego. Przygotowaną maseczkę nałóż na twarz i zmyj po 
15 minutach. Mieszanka ta znakomicie rozjaśnia cerę. 

Jeżeli w mroźne, zimowe dni marzną Ci stopy,  
nie musisz zakładać dwóch par skarpetek. Wystarczy, że wsypiesz 

do nich odrobinę zmielonej gorczycy, a chłód Ci nie dokuczy. 

JANINA SUROWIK 

Walentynki

Z lekami nie ma żartów! Zgłoś się na warsztaty 
online z polipragmazji w Podlaskim NFZ


