„Radości twórczej czas nie daje rady” – Podlaski Senior
świętował 5. urodziny
Ponad 108 tysięcy wizyt na stronie w ostatnim roku, trzy tysiące
autorskich artykułów i cztery tysiące opublikowanych zdjęć – to
garść statystyk portalu Podlaskisenior.pl. Jego redakcja
świętowała we wtorek (21.01) okrągłe piąte urodziny, a życzenia
jej dziennikarzom, inicjatorom, działaczom, a także wszystkim
babciom i dziadkom z okazji przypadającego dziś święta złożył
marszałek Artur Kosicki.
– Zdrowia, pogody ducha, ciepła rodzinnego i wszystkiego co
najlepsze, ale też dużo dużo uśmiechu na twarzy i żebyście
państwo jako babcie i dziadkowie, byli zadowoleni ze swoich dzieci i
wnuków – mówił marszałek.
Podziękował redakcji Podlaskiego Seniora za działalność, a także
Podlaskiej Radzie Seniorów działającej przy marszałku
województwa za owocną współpracę, za możliwość wspólnej
realizacji postawionych celów. Przekazał też uczestnikom jubileuszu
Podlaskiego Seniora upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka.
W seniorach drzemie potencjał
Zaczęło się przed pięcioma laty od warsztatów dziennikarskich dla
seniorów. Ich zakończenie zaowocowało założeniem portalu, a
potem pojawianiem się papierowej wersji gazety. W ciągu pięciu lat
przez redakcję przewinęło się mnóstwo osób, obecnie to grupa 40
seniorów z różnych części województwa podlaskiego.
– To ludzie 60 plus, którzy nigdy nie mieli do czynienia z
dziennikarstwem, od podstaw uczą sie jak pisać, jak docierać do
czytelnika, jakich używać słów, jak tworzyć leady i tytuły, jak
fotografować – wyjaśnia Bożena Bednarek, redaktor naczelna
Podlaskiego Seniora.

Podlaskiego Seniora.
Obecnie do seniorów należy całość obsługi redakcyjnej, a także
kwestie techniczne związane z publikacją materiałów na portalu. Na
stronie można poczytać o kwestiach interesujących seniorów:
wydarzeniach kulturalnych, czy polityce senioralnej. Jednak zakres
inicjatyw działaczy redakcji jest znacznie większy.
– Redakcja naszego portalu działa też aktywnie przy organizacji
konkursu literackiego dla seniorów „Srebro nie złoto”, a także od
roku przy organizacji konkursu fotograficznego: „Podlaskie ślady” –
mówiła Jolanta Wołągiewcz, członek redakcji oraz przewodnicząca
Podlaskiej Rady Seniorów.
"Przecudna ta aktywność"
Dziennikarzy i współpracowników Podlaskiego Seniora łączy idea.
– Chcemy pokazać, że w seniorach drzemie potencjał, z którego
nawet oni sami czasami nie zdają sobie sprawy. Chodzi o to, żeby
dotrzeć do tych talentów i je wykorzystać dla wspólnej inicjatywy –
dodała Bożena Bednarek.
Jednym z takich ujawnionych talentów jest Elżbieta Urban,
związana z Podlaskim Seniorem od jego powstania. Jak mówi,
aktywność związana z pracą redakcyjną jest „przecudna”.
– To dla mnie przygoda, wielka radocha móc robić coś nowego i coś
fajnego, ponieważ wiem ze statystyk, że ta nasza strona jest
czytana. Wiem to też od ludzi, którzy mnie spotykają i mówią, że
czytali mój artykuł i był ciekawy – wyjaśniła.
Podlaski Senior ma wiele planów na przyszłość, jest też otwarty na
nowych współpracowników - wszystkie osoby zainteresowane
zaprasza do kontaktu mailowego.
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