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W NUMERZE:

Eliksir młodości Społeczeństwa państw europejskich się 
starzeją – to niezaprzeczalny fakt. Eksperci szacują, iż w 2050 starzeją – to niezaprzeczalny fakt. Eksperci szacują, iż w 2050 
roku osoby w wieku 60-79 lat będą stanowić jedną czwartą ludności 
Unii Europejskiej. Jednocześnie rośnie nasza statystyczna długość 
życia. Jak donosi GUS, w 2015 roku przeciętne trwanie życia dla życia. Jak donosi GUS, w 2015 roku przeciętne trwanie życia dla 
mężczyzn w naszym kraju wynosiło 73,6 lat, a dla kobiet – 81,6 lat. mężczyzn w naszym kraju wynosiło 73,6 lat, a dla kobiet – 81,6 lat. 
W porównaniu z początkiem lat 90-tych XX w. wydłużyło się ono W porównaniu z początkiem lat 90-tych XX w. wydłużyło się ono 
odpowiednio o 7 i 6 lat. Będziemy więc coraz starsi. I co warto w tym odpowiednio o 7 i 6 lat. Będziemy więc coraz starsi. I co warto w tym 
miejscu zaznaczyć – jesień naszego życia będzie trwała znacznie miejscu zaznaczyć – jesień naszego życia będzie trwała znacznie 
dłużej niż było to w przypadku naszych dziadków.dłużej niż było to w przypadku naszych dziadków. Jak przeżyć ten 
czas utrzymując dobre zdrowie? Na przykład uprawiając sport.czas utrzymując dobre zdrowie? Na przykład uprawiając sport.

Czas otworzyć miasta! Czas otworzyć miasta! Często nie pamiętamy, że architektura 
jest czymś więcej niż tylko zbiorem mniej lub bardziej wyra�nowanych jest czymś więcej niż tylko zbiorem mniej lub bardziej wyra�nowanych 
estetycznie form, które zakreślają granice naszego życia prywatnego estetycznie form, które zakreślają granice naszego życia prywatnego 
i zawodowego. Niekiedy w drodze do pracy lub wracając z niej, i zawodowego. Niekiedy w drodze do pracy lub wracając z niej, 
wysoko zadzieramy głowy, podziwiając majestatyczne wieżowce. wysoko zadzieramy głowy, podziwiając majestatyczne wieżowce. 
Kontemplujemy oryginalne linie brył architektonicznych perełek, Kontemplujemy oryginalne linie brył architektonicznych perełek, 
których projekty zrodziły się w głowach genialnych architektów. których projekty zrodziły się w głowach genialnych architektów. 
Codziennie przemierzamy „tunele” zatłoczonych ulic lub szukamy Codziennie przemierzamy „tunele” zatłoczonych ulic lub szukamy 
chwili wytchnienia, przysiadając na parkowych ławeczkach lub zajmując chwili wytchnienia, przysiadając na parkowych ławeczkach lub zajmując 
miejsca przy restauracyjnych stolikach.miejsca przy restauracyjnych stolikach. Sprawdzamy, czy nasze miasta 
są „wrażliwe” na potrzeby osób starszych.są „wrażliwe” na potrzeby osób starszych.

Strategia przeciwzmarszczkowa Strategia przeciwzmarszczkowa Niedawno mijałam na przejściu 
dla pieszych staruszkę z ręką na temblaku. Trzymała się prosto, maszedla pieszych staruszkę z ręką na temblaku. Trzymała się prosto, masze-
rowała w mokasynach na koturnach, w wiosennym płaszczu i bereciku. rowała w mokasynach na koturnach, w wiosennym płaszczu i bereciku. 
Zaimponowała mi uniesionym wysoko podbródkiem, szybkim krokiem. Zaimponowała mi uniesionym wysoko podbródkiem, szybkim krokiem. 
Chciałabym kiedyś być taka. Albo taka jak panie, które na kawę z najlepszą Chciałabym kiedyś być taka. Albo taka jak panie, które na kawę z najlepszą 
od 60 lat przyjaciółką przychodzą śmiało do kawiarni sieciowych i zamiast od 60 lat przyjaciółką przychodzą śmiało do kawiarni sieciowych i zamiast 
zamawiać �at white na podwójnym espresso, informują młodziutkiego zamawiać �at white na podwójnym espresso, informują młodziutkiego 
baristę, że chcą mocną kawę z mlekiem i ciastko, i żeby im je przyniósł baristę, że chcą mocną kawę z mlekiem i ciastko, i żeby im je przyniósł 
do stolika. A młodziutki barista, wbrew wszelkim sieciowym procedurom, do stolika. A młodziutki barista, wbrew wszelkim sieciowym procedurom, 
grzecznie przynosi.grzecznie przynosi. Czy w naszym świecie jest jeszcze miejsce na starość? 
To pytanie zadaje sobie Paulina Wilk, felietonistka naszego magazynu. To pytanie zadaje sobie Paulina Wilk, felietonistka naszego magazynu. 

W końcu chwyciłem za gitarę W końcu chwyciłem za gitarę Słucham bardzo dużo muzyki. Wydaje 
mi się, że ukształtowały mnie te nagrania, z którymi dorastałem. Ale też te, mi się, że ukształtowały mnie te nagrania, z którymi dorastałem. Ale też te, 
których słucham obecnie. Jednym z moich ulubionych albumów, które mógłbym których słucham obecnie. Jednym z moich ulubionych albumów, które mógłbym 
wskazać, to „Electric Ladyland” Jimiego Hendrixa. Ta muzyka miała na mnie wskazać, to „Electric Ladyland” Jimiego Hendrixa. Ta muzyka miała na mnie 
ogromny wpływ, na to, jakim dziś jestem gitarzystą. Słuchałem tego na okrągło.ogromny wpływ, na to, jakim dziś jestem gitarzystą. Słuchałem tego na okrągło.
Tak mówi nam Jack Moore, niezwykle utalentowany 29-letni gitarzysta, Tak mówi nam Jack Moore, niezwykle utalentowany 29-letni gitarzysta, 
kompozytor, syn legendarnego Garego Moore’a.kompozytor, syn legendarnego Garego Moore’a.
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OD REDAKCJI

Uśmiech starości
Nie ukrywam, że myśląc o starości, w pierwszej kolejności w głowie pojawiają mi się 
choroby, ból, współczucie, brak perspektyw. Teraz już jednak wiem, że takie myśle-
nie jest trochę jak pułapka, którą zastawiam na samą siebie. Mój dzisiejszy obraz 
starości w przyszłości – niestety – może stać się tym realnym. Nie od dziś wiadomo, 
że w głównej mierze sami kształtujemy nasz los.

Dlatego wszyscy, którzy choć trochę o okresie emerytalnym myślą podobnie jak 
ja, powinni od deski do deski przeczytać niniejsze wydanie magazynu HUMAN. 
Dlaczego? Bo z niego wyłania się zupełnie odmienny obraz polskich seniorów. To 
w wielu przypadkach ludzie spełnieni, mający wciąż dużo energii i chęci do działania. 
To osoby z wyjątkowym doświadczeniem w różnych dziedzinach życia, gotowi się 
nim dzielić. To w końcu ludzie z niesamowitymi pasjami, mający nareszcie czas na 
ich pełną realizację. 

Na naszej okładce DJ Wika, czyli Wirginia Szmyt. Babcia – z pewnością. W słowach 
pełnych czułości opowiedziała nam o swojej rodzinie i wnukach. Ale oprócz tego, 
że jest babcią, jest przede wszystkim osobą niezwykle prężnie działającą na rzecz 
aktywizacji seniorów w Polsce. Do tego, jak sama mówi, wykorzystuje między innymi 
swoją popularność. W tym roku kończy 79 lat, ale patrząc w lustro wciąż powtarza 
sobie, że przecież nie jest jeszcze taka stara. Łamie stereotypy – oczywiście! Ale 
w jakim stylu! Koniecznie przeczytajcie naszą rozmowę z DJ Wiką. 

Okres senioralny to nie tylko czas bezwładu, liczenia na innych. To także czas życia 
dla samych siebie, o którym wielu z nas, nadmiernie obciążonych obowiązkami 
rodzinnymi, zawodowymi, może często tylko pomarzyć. Starość uśmiecha się do 
nas. Wystarczy ten uśmiech tylko dostrzec.

Marta Borowska
redaktor naczelna
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Buntownik o buntowniku

Jakub Szela był przywódcą  krwawego powstania chłopskiego 
w zaborze austriackim w 1846 roku. W historii naszego kraju 
wydarzenie to zapisało się pod nazwą „rzezi galicyjskiej”. Zbun-
towani chłopi zwrócili się przeciw szlachcie mordując jej przed-
stawicieli i grabiąc majątek. 
Stylizowany na pieśń ludową poemat Brunona Jasieńskiego 
opublikowany został w Paryżu w 1926 roku.  Twórcy scenicznej 
adaptacji utworu chcieli [...]pokazać widowni, że od społecznego 
rozczarowania do rozlewu krwi jest niebezpiecznie blisko. Ta 
opowieść narodzi się z gniewu i upokorzenia. Z rozczarowania 
tym, jak najbliższy świat bohaterów wygląda wokół i co robią 
z nim ci, którzy mają władzę. 
Reżyser „Słowa o Jakóbie Szeli” – Michał Kmiecik (ur. 1992) – 
debiutował w 2012 roku spektaklem „Kto zabił Alonę Iwanowną?” 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Reżyseruje, ale jest też 
dramaturgiem. Przez niektórych krytyków został okrzyknięty 

„Słowo o Jakóbie Szeli” to trzyczęściowy poemat Brunona Jasieńskiego opowiadający o losach 
przywódcy chłopskiego podczas tzw. rabacji galicyjskiej. Na scenę Teatru Śląskiego utwór ten 
przeniósł Michał Kmiecik, jeden z najważniejszych twórców młodego teatralnego pokolenia. 

AUTOR: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ, FOT. BARTEK WARZECHA

objawieniem polskiej sceny teatralnej. Przedstawicielem „obu-
rzonych” i „pokolenia umów śmieciowych”.

„SŁOWO O JAKÓBIE SZELI”
Teatr Śląski w Katowicach, Scena Kameralna
Premiera: 10.02.2017 r.
Tekst: Bruno Jasiński
Reżyseria: Michał Kmiecik
Dramaturgia: Piotr Morawski
Scenografia: Iga Słupska, Szymon Szewczyk
Muzyka: Adam Witkowski, Maciej Salamon  
(Zespół Nagrobki) 
Obsada: Jerzy Głybin (rola tytułowa), Katarzyna 
Błaszczyńska, Bartłomiej Błaszczyński, Violetta 
Smolińska, Mateusz Znaniecki

szuflada teatr.indd   4 07.04.2017   11:22



SZUFLADA/KSIĄŻKA

5

Na tropie tajemnic
Tym razem prezentujemy książki, które odkrywają fascynujące tajemnice mniej lub bardziej 
odległej przeszłości – genialnego renesansowego artysty i jego najwybitniejszego dzieła, 

legendarnego zakonu rycerskiego, którego dzieje wciąż pobudzają wyobraźnię, a także córki 
krwawego tyrana, uznanego za największego zbrodniarzy w dziejach ludzkości. Każda z tych 

opowieści przykuwa uwagę i nie pozwala czytelnikowi pozostać obojętnym.

AUTOR: MARIUSZ GOLAK

Sekrety templariuszy
Dzieje Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa 
i Świątyni Salomona, który w powszechnej 
świadomości funkcjonował pod nazwą 
templariuszy, budziły powszechne zaintere-
sowanie już w czasach średniowiecza. Nie-
ustraszeni i świetnie zorganizowani rycerze, 
a przy tym zręczni bankierzy, którzy �nan-
sowali wielu możnych ówczesnej Europy, 
do dziś intrygują nie tylko historyków. 
Legendy o ich nieprzebranych bogactwach 
i skrywanych sekretach wciąż działają na 
wyobraźnię, mimo że zakon został rozwią-
zany ponad 700 lat temu, a jego przywódcy 
spaleni na stosie jako heretycy. 
Martin Bauer, autor książki „Templariusze”, 
przedstawia fascynujące dzieje zakonu, 
jego strukturę i działalność, a także mierzy 
się z mitami, które przez wieki narosły 
wokół templariuszy. Czy templariusze byli 
strażnikami świętego Graala? Co stało się 
z ich legendarnymi skarbami? Czy zakon 
wzniecił rewolucję francuską i odkrył Ame-
rykę? Martin Bauer poszukuje odpowiedzi 
właśnie na te fascynujące pytania.

Leonardo i jego dzieło
W 1495 roku Leonardo da Vinci zaczął 
jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki w dzie-
jach ludzkości – „Ostatnią Wieczerzę”. 
Początkowo niewiele zapowiadało, że spod 
jego rąk wyjdzie arcydzieło. Poprzednia 
jego praca – koń odlany z brązu na cześć 
ojca Lodovico Sforzy, hrabiego Mediolanu – 
zakończyła się klęską. Sam artysta, wciąż żył 
w przekonaniu, że nie stworzył niczego na 
miarę swoich możliwości.
Zlecenie namalowania „Ostatniej Wiecze-
rzy” miało być małą kompensatą ostatniej 
twórczej porażki, choć szanse na jej ukoń-
czenie nie były wielkie – Leonardo nigdy 
nie pracował nad tak dużym obrazem i nie 
miał doświadczenia z techniką malowania 
ściennego – freskiem. Mimo tego powstało 
arcydzieło, które już na wieki stało się wizy-
tówką genialnego artysty.
Ross King ujawnia dziesiątki historii, które 
są osadzone w tym obrazie, i unieważnia 
wiele dotyczących go mitów. Przywołując 
fascynujący okres w europejskiej historii, 
przedstawia wizerunek jednego z najwięk-
szych geniuszy w historii poprzez opowieść 
o jego sławnym dziele.

Przeklęte dziedzictwo
Rosemary Sullivan w swojej książce „Córka 
Stalina” przedstawia pasjonujący portret 
Swietłany Alliłujewej: kobiety, która w walce 
o osobiste szczęście rzuciła wyzwanie wła-
snemu ojcu. Los chciał, że był nim jeden 
z najpotężniejszych ludzi na świecie. Z pięt-
nem tego złowrogo brzmiącego nazwiska 
przyszło jej zmagać się przez całe życie. 
„Rodziców się nie wybiera, ale żałuję, że 
moja matka nie wyszła za cieślę” – zwykła 
mawiać córka Stalina.
W 1967 roku, mając prawie 40 lat, córka 
Stalina zdecydowała się na ucieczkę z kraju 
i poprosiła o azyl polityczny w Stanach 
Zjednoczonych. Co więcej, zdecydowanie 
potępiła zbrodnicze rządy własnego ojca 
i totalitarny system sowieckiej władzy. 
Na kartach książki Rosemary Sullivan 
Swietłana Alliłujewa pojawia się nie tylko 
jako córka dyktatora, ale przede wszystkim 
kobieta ze skomplikowanym światem uczuć 
i emocji, zmagająca się z trudami codzien-
nej egzystencji.

Ross King
„Leonardo i Ostatnia Wieczerza”
Noir sur Blanc
marzec 2017

Martin Bauer
„Templariusze”
Wydawnictwo Dolnośląskie
marzec 2017

Rosemary Sullivan
„Córka Stalina”
Znak Horyzont
marzec 2017
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Muzeum Warszawy powstało w 1936 roku. Jego siedzibę 
stanowi dziś jedenaście zabytkowych kamienic przy Rynku 
Starego Miasta, wpisanych od 1980 roku na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Muzeum Warszawy to także 
9 oddziałów, w tym Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum 
Interpretacji Zabytku i Muzeum Drukarstwa. Wszystkie te 
miejsca to centra, w których aktywnie i twórczo kultywuje 
się i rozwija miłość do stolicy.
Muzeum gromadzi, przechowuje, opracowuje i udostępnia 
zbiory związane z Warszawą. Od 2014 r. trwał projekt OdNowa, 
w ramach którego zmodernizowano siedzibę przy Starym Rynku, 
tak by była ona jeszcze bardziej atrakcyjna i ciekawa dla tych, 
którzy chcą poznać historię stolicy. Powstała też nowa wystawa 
główna – a to wszystko zobaczymy już w maju 2017 roku. 

Warszawskie historie
Już od maja będzie można jeszcze bardziej się zakochać w stolicy. Ruszy bowiem 

odnowione Muzeum Warszawy przy Starym Rynku. A w jego wnętrzach przekonacie się, 
jak zmieniało się miasto przez wieki i jak żyli jego mieszkańcy. Warto się wybrać!

AUTOR: ARKADIUSZ KACZANOWSKI, FOT. MAT. PRASOWE MUZEUM WARSZAWY / M.GÓRECKI 

Podczas tegorocznej majówki Muzeum ponownie otworzy 
swoje podwoje w pełni dla zwiedzających.
Obrazy, gra�ki oraz cenne srebra poddano konserwacji i digita-
lizacji – teraz można mieć pewność, że ocaleją dla potomnych. 
Bardzo pieczołowicie zrekonstruowano kolorystykę kamienic 
z okresu odbudowy Starego Miasta, którą odtworzono na podsta-
wie wnikliwej analizy badań odkrywkowych i laboratoryjnych. 
Dziś więc kamienice wyglądają tak jak w 1953 roku, chwilę po 
zakończonej odbudowie starówki.
Obecnie Muzeum zajmuje kamienice przy północnej stro-
nie Rynku wytyczonego około 1300 roku. Gotyckie budowle 
zaczęły tu powstawać od połowy XV wieku. Pożar miasta 
w 1607 roku dostarczył impulsu do kolejnej przebudowy, która 
nadała kamienicom kształt zbliżony do obecnego. Mieszkali 
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tu przedstawiciele najmożniejszych rodów, rajcy, wójtowie 
i burmistrze Starej Warszawy. W XIX wieku gospodarcze, 
kulturalne i administracyjne centrum Warszawy przeniosło 
się poza mury Starego Miasta, które zaczęło ulegać degrada-
cji. W latach 1937-1938 władze miasta zakupiły kamienice 
dla Muzeum Dawnej Warszawy, nowego oddziału Muzeum 
Narodowego. Po II wojnie światowej kamienice odbudowano, 
by stworzyć w nich muzeum – pierwsza stała wystawa powstała 
tu w 1955 roku.
Ci, którzy odwiedzą odnowione Muzeum, będą mogli zobaczyć 
np. poddane konserwacji, ocalone ze zniszczeń wojennych, 
polichromowane drewniane stropy znajdujące się na pierwszym 
i drugim piętrze kamienicy przy Rynku Starego Miasta 34. Dwa 
z nich pochodzą z około 1620 roku, trzeci z około 1730 roku. 

REWITALIZACJA I REWALORYZACJA 11 ZABYTKOWYCH 
KAMIENIC NA RYNKU STAREGO MIASTA W WARSZAWIE 
BYŁY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EOG.

To niezwykła gratka dla wielbicieli domowego wzornictwa 
sprzed wieków.
Warto zajrzeć też na stronę muzeum www.muzeumwarszawy.pl, 
gdzie codziennie pojawiają się informacje o tym, co się dzieje 
w poszczególnych oddziałach. A dzieje się bardzo dużo – wykłady, 
warsztaty, wystawy, akcje plenerowe – to wszystko dla tych, 
którzy chcą zanurzyć się w historię i teraźniejszość miasta. 
Swoje zajęcia znajdą tam zarówno najmłodsi, jak i starsi. A Was 
zapraszamy na mały fotospacer po Muzeum, gdy prace nad jego 
renowacją jeszcze trwały.
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Starsi ludzie są szczęśliwsi
Ludzie żyją dłużej, a społeczeństwa się starzeją. Głośno o tym w gazetach, 

w telewizji. Czasem niepokoi mnie, że słychać o tym tak dużo, że przyjmujemy fakt 
dłuższego życia wręcz z pewną łatwością. Czy słusznie?

AUTOR: LAURA CARSTENSEN (USA), ŹRÓDŁO: TED.COM, TŁUMACZENIE: MARTA KRZEMIŃSKA, RYSIA WAND

Żeby to zobrazować  przedstawię 
dane. Średnia długość życia wzrosła 
w XX wieku o więcej lat, niż we wszyst-
kich poprzednich tysiącleciach razem 
wziętych. W mgnieniu oka prawie podwo-

iliśmy jego długość. Jeśli ta statystyka przyprawia was o dresz-
cze, to właśnie tak powinno być. Oznacza to bowiem, że po raz 
pierwszy w historii naszego gatunku, większość dzieci w świecie 
rozwiniętym ma możliwość dożyć starości.
Jak to się stało?  Nie przewyższamy odpornością  naszych 
przodków sprzed 10 tys. lat. Wzrost długości życia to produkt 
kultury, tygla, w którym miesza się naukę, technikę i zmiany 
w zachowaniu poprawiające zdrowie i samopoczucie. Dzięki 
zmianom w kulturze nasi przodkowie wyeliminowali wczesną 
śmierć, a my możemy teraz żyć dłużej.
Starzenie się wiąże się z pewnymi problemami: choroby, bieda, 
utrata statusu. Im więcej uczymy się o starzeniu, tym jaśniejsze 
staje się, że nie jest to tylko równia pochyła. Starzenie wiąże 
się też z korzyściami, jak wiedza, doświadczenie. Zyskujemy 
także ze strony uczuciowej. To prawda, starsi ludzie są szczę-

śliwi. Szczęśliwsi niż ci w średnim wieku, i na pewno niż młodzi. 
Wszystkie badania pokazują te same rezultaty.
Nauki społecznie nazywają to paradoksem starzenia. Starzenie 
to nie bułka z masłem. Zadaliśmy wiele pytań by sprawdzić, czy 
można podważyć te wyniki. Zapytaliśmy m.in. czy to możliwe, że 
dzisiejsze pokolenia starszych ludzi, są i zawsze były tymi najszczę-
śliwszymi? Chcieliśmy w ten sposób dowiedzieć się, czy obecnie 
młode osoby, mogą nie doświadczyć wspomnianej szczęśliwo-
ści, kiedy się zestarzeją. Myśleliśmy, że może starsi ludzie próbują 
nadać jakiś kolor swojej egzystencji. Im bardziej chcieliśmy to 
podważyć, tym więcej zbieraliśmy dowodów na poparcie wyników.
Dawno temu zaczęliśmy badanie, w trakcie którego przez 10 
lat obserwowaliśmy grupę ludzi w wieku 18-94 lat. Badaliśmy, 
czy ich emocje zmieniały się z wiekiem. Nosili ze sobą przez 
tydzień pagery i kontaktowaliśmy się z nimi w losowo wybra-
nych godzinach. Za każdym razem zadawaliśmy kilka pytań. 
W skali od 1 do 7, mieli ocenić jak szczęśliwi są teraz? Jak 
smutni? Jak bardzo sfrustrowani? Chcieliśmy poznać, jakie 
emocje i uczucia towarzyszą im na co dzień. Na podstawie tych 
badań doszliśmy do wniosku, że to nie konkretne pokolenie 

Fot. Fotolia
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ma się lepiej, ale te same osoby z upływem czasu informują 
o większej ilości pozytywnych doświadczeń. 
To oczywiście zbytnie uproszczenie powiedzieć, że starsi ludzie są 
najszczęśliwszą grupą wiekową. Według badań mają pozytywniejsze 
podejście do życia niż młodzi, ale także częściej doświadczają 
mieszanych uczuć. Smutku wraz z radością, łzy w oku razem 
z uśmiechem do przyjaciela. Inne badanie pokazało, że starsi 
ludzie lepiej radzą sobie ze smutkiem. Potra�ą go łatwiej zaakcep-
tować niż młodzi. To chyba wyjaśnia, czemu starsi ludzie lepiej 
rozwiązują burzliwe dyskusje i kon�ikty emocjonalne. Starsi 
patrzą na niesprawiedliwość ze współczuciem, a nie z desperacją.
Zwykle też starsi ludzie koncentrują swoje zasoby poznaw-
cze, czyli uwagę i pamięć, na pozytywnych, a nie negatywnych 
bodźcach. Jeśli przeprowadzimy doświadczenie i pokażemy różne 
zdjęcia osobom starszym, w średnim wieku i młodym, a następ-
nie poprosimy ich, by przypomnieli sobie ich jak najwięcej, 
okaże się, że starsze osoby pamiętają więcej pozytywnych niż 
negatywnych zdjęć w porównaniu do osób młodych. 
Jako naukowcy społeczni, rozważamy też alternatywy. Może 
starsi ludzie mają więcej pozytywnych emocji, bo są poznaw-
czo upośledzeni? Może po prostu pozytywne emocje łatwiej 
przetwarzać niż negatywne? Być może neurony są tak znisz-
czone, że nie mogą oni doświadczyć negatywnych emocji? 
Ale to nie prawda. Najbystrzejsze starsze osoby to te, które 
są najbardziej pozytywne. W warunkach kiedy ma to zna-
czenie, starsi ludzie doświadczają negatywnych bodźców tak 
samo jak i pozytywnych. Jak to możliwe? Badania pokazały, że 
te zmiany mają źródło w wyłącznie ludzkiej zdolności rozu-
mienia czasu. Nie tylko zegarowego czy kalendarzowego, ale 

życiowego. Paradoks starzenia to zrozumienie, że nie będziemy 
żyć wiecznie i zmiana spojrzenia na życie na pozytywne. Kiedy 
granice czasu są daleko i we mgle, jak to bywa w młodości, ludzie 
się przygotowują, starają się zebrać jak najwięcej informacji, 
ryzykują, poznają. Chodzą na randki w ciemno. Ludzie po 
50-tce zazwyczaj tego nie robią…
Wraz z wiekiem horyzont czasu się zwęża, zmieniają się cele. Kiedy 
rozumiemy, że czas jest skończony, ustalamy swoje priorytety. Nie 
przejmujemy się głupotami. Cenimy życie. Mamy więcej zro-
zumienia, łatwiej się godzimy. Poświęcamy się uczuciowym 
aspektom życia i staje się ono lepsze, jesteśmy szczęśliwsi. Lecz 
ta zmiana perspektywy sprawia, że mamy mniej tolerancji dla 
niesprawiedliwości.
Co się stanie, kiedy społeczeństwa będą pełne starszych? To 
nie liczby przesądzą o rezultacie, ale kultura. Jeśli z pomocą 
nauki i techniki rozwiążemy problemy stojące przed starszymi 
ludźmi i wykorzystamy zdolności starszych ludzi, te dodatkowe 
lata życia mogą polepszyć jego jakość niezależnie od wieku. Spo-
łeczeństwa z milionami utalentowanych, stabilnych emocjonalnie 
obywateli, zdrowszych i lepiej wykształconych niż wszystkie 
wcześniejsze pokolenia, uzbrojonych w wiedzę i doświadczenie 
życiowe, pełnych motywacji do rozwiązywania ważnych kwestii, 
mogą być lepszymi społeczeństwami niż jakiekolwiek przedtem. 

LAURA CARSTENSEN jest profesorem Psychologii i Polityki 
Publicznej na Stanford University. Jest także dyrektorem i zało-
życielem Centrum ds. Długiego Życia, które bada innowacyjne 
sposoby rozwiązywania problemów osób powyżej 50. roku życia. 

PARADOKS 
STARZENIA TO 
ZROZUMIENIE, 
ŻE NIE BĘDZIEMY 
ŻYĆ WIECZNIE 
I ZMIANA 
SPOJRZENIA 
NA ŻYCIE NA 
POZYTYWNE. Fo
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Krzesło „Closer”, zaprojektowane wspólnie przez Piotra Kuchciń-
skiego i Aleksandrę Wiśniewską dla Vox, na pozór nie różni 
się niczym od innych podobnych modeli. Oprócz jednego dro-
biazgu – okrągłe siedzisko jest obrotowe, dzięki czemu ułatwia 
wstawanie od stołu bez uciążliwego wysuwania. Z kolei łóżko 
i komody z kolekcji Pagedu „Senior” posiadają kółka, aby łatwo 
było zmienić ich położenie, także z pozycji osoby leżącej. Łóżko 
posiada płynną regulację wysokości, kąta nachylenia wezgłowia 
oraz segmentu uda. Wszystko to sterowane pilotem. Ciekawym 
przykładem mebli dla seniora jest też fotel typu „uszak”, wypo-
sażony w szereg ułatwiających życie funkcji. Do jego bocznej 
kieszonki można schować okulary i gazetę, przewidziano też 
miejsce do odłożenia laski czy kul rehabilitacyjnych. Kubek 
po herbacie można odstawić na rozkładanym blacie. Szeroki 
zagłówek fotela chroni głowę podczas zapadnięcia w drzemkę 
i odgradza od hałasów.
Warto przyjrzeć się propozycjom zagranicznych �rm, szczególnie 
niemieckich, które o wygodzie seniorów myślą już od wielu 
lat. Jednym z ciekawszych udogodnień na rynku są np. windy 
do szafek, które dzięki sterowaniu elektrycznemu, zapewniają 
wygodne ich opuszczanie do wysokości użytkownika. Pozwa-
lają też wysuwać sza�i do przodu. W tak wyposażonej kuchni 
nawet użytkownik o ograniczonej sprawności �zycznej może 
czuć się naprawdę komfortowo.

Czym zastąpić starą wersalkę i ciężkie krzesła pamiętające wczesny PRL? Jak 
urządzić wnętrze, by mieszkanie w nim było komfortowe również dla osób w starszym 

wieku? Czasem wystarczy niewiele – odpowiednie wykończenie mebli, regulacja 
wysokości, drobne akcesoria ułatwiające dostęp do zakamarków szafek i szuflad.

AUTOR: BEATA MICHALIK

Wnętrze bez ograniczeń

Łóżko, szafka nocna i fotel z kolekcji Senior (Paged) – każdy z tych sprzę-
tów wyposażony jest w dodatkowe funkcje ułatwiające ich użytkowanie.

Meble kuchenne (Granberg Germany) wyposażone w elektrycznie 
sterowane windy dostosowujące wysokość szafek do użytkownika. 

Współczesna wersja Sitzmaschine – fotela o regulowanym 
oparciu, zaprojektowanego ponad 100 lat temu przez austriackiego 
designera Josefa Hoffmanna – zaprezentowana na targach meblowych 
w Sztokholmie w 2017.

Krzesło Closer (Vox) w towarzystwie kolekcji 4You dedykowanej użyt-
kownikom wszystkich pokoleń.
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Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato

Marzeniem organizatorów akcji 
jest, by dla rodziców i opiekunów 
śpiewanie stało się naturalnym 
i pożądanym elementem życia 
i wychowania. Spotykają się zatem 
z rodzicami, dziadkami, nauczy-
cielami, aby wspólnie śpiewać. 
Istotnym celem akcji „Pośpiewaj 
mi mamo, pośpiewaj mi tato” jest 

także zwrócenie uwagi na wartości moralno-społeczne, takie 
jak budowanie mocnych więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem 
oraz ochrona dziecka przed zagrożeniami kultury masowej. 
Do tej pory zajęcia odbyły się już w ponad siedemdziesięciu 
placówkach takich jak m.in. szkoły rodzenia, żłobki, biblioteki, 
szpitale, centra przyjazne dzieciom czy przedszkola na terenie 
Wrocławia i okolicach. Od początku akcji odbywa się średnio 
40 zajęć w miesiącu. W tym czasie projekt dotarł do około 
dwudziestu tysięcy osób.
Co otrzymują uczestnicy spotkań dla rodziców i opiekunów 
maluchów? To, jak mówią organizatorzy akcji „Pośpiewaj mi 
mamo, pośpiewaj mi tato”, bezcenne narzędzie do codzien-
nego przekazywania czułości, miłości i troski, jakim są piękne 

Śpiew,  stanowiąc najlepszą stymulację dla niezwykle szybko rozwijającego się mózgu dziecka, 
daje poczucie bezpieczeństwa, ciepła i bliskości rodziców. To także możliwość i szansa na 
rozpoczęcie pierwszej edukacji muzycznej. Świetnie zdaje sobie z tego sprawę Narodowe 
Forum Muzyki we Wrocławiu, które od 2010 roku prowadzi akcję społeczną „Pośpiewaj mi 

mamo, pośpiewaj mi tato”.

OPRAC.: MARTA BOROWSKA

melodie. Dzięki dorosłym śpiew dociera do maluchów od 
momentu poczęcia, poprzez okresy noworodka i niemowlaka 
do przedszkolaka.
Zapisy na zajęcia w ramach akcji prowadzone są przez cały rok 
2017.  Szczegóły na www.nfm.wroclaw.pl/edukacja/pospiewajmi.

ŚPIEWAĆ DLA PRZYJEMNOŚCI
ANDRZEJ KOSENDIAK, 
DYREKTOR  
NARODOWEGO 
FORUM MUZYKI  
WE WROCŁAWIU

Węgierski kompozytor 
Zoltán Kodály mówił, 
że „najlepiej rozpocząć 

naukę śpiewu dziewięć miesięcy przed narodzeniem 
matki”. Kiedy kobieta jest w 6. miesiącu ciąży, 
dziecko, które nosi pod sercem, zaczyna otwierać 
oczy i reagować na światło. Na dokładniejsze 
poznanie otoczenia musi jednak poczekać. Ale 
już po 20. tygodniu ciąży słyszy. Z czasem zaczyna 
rozpoznawać głos mamy i inne dźwięki – szczekanie 
psa, sygnał karetki pogotowia, a także muzykę. 
Człowiek zatem najpierw słyszy świat zewnętrzny, 
a dopiero potem może go zobaczyć.
Tak jak uczymy dzieci mówić, uczmy je śpiewać. 
Nie musimy być aktorami ani filologami, żeby 
mówić, tak samo nie musimy być muzykami, 
żeby śpiewać. Kołysanki, piosenki dziecięce, 
ludowe, przeboje pop, kolędy śpiewajmy dla dzieci 
i z dziećmi, tak jak umiemy – dla przyjemności.

Fot. Agata Liberska-Stec
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Strój przeciwko ustrojowi

Ona nadeszła z początkiem nowego milenium.
Co? Moda na dizajn z peerelu.

Przedmioty użytkowe, meble, ciuchy i akcesoria z tamtych lat doczekały 
się rewindykacji. Nie inaczej z �lmami, muzyką, smakami i przepisami.

Czy to przejaw resentymentów?
Skąd! Tej modzie bynajmniej nie towarzyszy łkanie „komuno, wróć!” 
Wprawdzie trend wylansowali ludzie urodzeni w czasie Gierkowskiego 
„dobrobytu”, jednak podchwycili i udynamicznili młodsi, którzy przyszli 
na świat pod koniec minionego ustroju i pamiętali go przez mgłę, głów-
nie za sprawą rodziców lub dziadków. Jako ostatni tendencję przyswoiła 
sobie generacja weteranów, dobrze pamiętających socjalizm. I dziś to już 
nie obciach rozczulić „Misiem” Stanisława Barei, potańczyć przy hitach 
Alibabek, zacytować kawałki ze skeczów kabaretu Tey.

Dobrą passę dla rzeczy made in PRL zapoczątkowały wystawy. Jaskółką 
była prezentacja w warszawskim Muzeum Narodowym „Rzeczy pospolite. 
Polskie wyroby 1899-1999”; kilka miesięcy później w stołecznej Zachęcie 
furorę robiła ekspozycja „Szare w kolorze 1956-1970”.

I się rozkręciło.

PAMIĘTAM, JAK NA 
UŻYTEK WŁASNY TUDZIEŻ 
KOLEŻANEK PRZERABIAŁAM 
STARE SWETRY I TRYKOTY 
W KREACJE ZE SKRAWKÓW 
– CZYLI PATCHWORKI. 
(...) NIEPOWTARZALNE 
RĘKODZIEŁA, KTÓRE 
CIESZYŁY NIEMNIEJ NIŻ 
MARKOWE STROJE.
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Monika Małkowska
Absolwentka warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 
Krytyczka sztuki, popularyzatorka 
kultury. Do 1990 roku wystawiała 
obrazy i rysunki, aranżowała 
wystawy, projektowała ciuchy, 
szyła patchworki. Od 1994 
związana z „Rzeczpospolitą” 
i innymi mediami (radio, telewizja, 
prasa). Wykładała na Europejskiej 
Akademii Sztuk i w Wyższej Szkole 
Dziennikarstwa im. Melchiora 
Wańkowicza. W latach 2009-2014 
prowadziła  zajęcia na Wydziale 
Sztuki Mediów i Scenografii 
warszawskiej ASP, gdzie w 2011 
uzyskała tytuł doktora za pracę 
„Niech sczezną krytycy!” Od 2013 
wykłada na Wydziale Reżyserii 
stołecznej Akademii Teatralnej. 
Od 2014 prowadzi blog o kulturze 
MOMArt. Autorka książek 
o modzie, kulturze i jedzeniu. 
W 2015 ukazała się książka „Życie 
na przekąskę” (wyd. Świat Książki).

Od tamtej pory na wyrywki zaczęto przywoływać to, co w tamtym półwieczu mieliśmy 
najlepszego. Przypomnieliśmy sobie nasze plakaty (mieliśmy przecież słynną na cały 
świat „szkołę”!), tkaniny (międzynarodowe sukcesy Magdaleny Abakanowicz!), teatr 
eksperymentalny (Jerzy Grotowski i Laboratorium, Tadeusz Kantor i jego Cricot!), 
nowatorskie pod względem szaty gra�cznej pismo „Ty i ja”, pionierskie porady modowe 
Barbary Ho� i jej Ho�and... A Wojciech Fangor, Henryk Tomaszewski, Wojciech 
Zamecznik, a Kabaret Starszych Panów?

Nawet na pseudomodernistyczną architekturę, kostropate dziełka z żelastwa zwane meta-
loplastyką, neony udające wielkoświatowość czy arcydzieła motoryzacji z pretensjami do 
nowoczesności spojrzano po nowemu, bez uprzedzeń. Ba, nadano im status „kultowych”.

O to wszystko upomnieli się ci, którzy nie pamiętali kiecek kombinowanych z tetry, 
octu w spożywczakach zamiast czegokolwiek innego, paszportów wydawanych przez 
specjalne organa, kolejek po papier toaletowy, dezodorant, mydło...

Kiedy dwa lata temu przygotowywałam do druku książkę-pamiętnik, traktującą o sztuce 
i kulinariach schyłkowego okresu komuny i pierwszych latach potransformacyjnych, 
wydawca poprosił, żebym tytuł główny – „Życie na przekąskę” – rozwinęła podtytułem. 
Ostatecznie do druku poszła wersja z następującym opisem: „Życie na przekąskę. Pustki 
w sklepach, pełnia w kulturze czyli opowieści nie tylko z PRL”. Co więcej, wiadomy 
akronim został wyróżniony tłustą czcionką i rzucającym się w oczy kolorem. Tak 
samo jak tytuł. W tym samym czasie Aleksandra Boćkowska opublikowała dziełko 
pod nazwą „To nie są moje wielbłądy. O modzie w PRL”.

Dotarło do mnie: PRL stał się chwytem promocyjnym. 
Za ciosem poszło wielu. Całkiem niedawno Wojciech Grabowski, projektant i scena-
rzysta, wziął na warsztat „Dizajn tamtych czasów”. W serii nader osobistych miniesejów 
wyznał, z czym kojarzyło mu się radio ramona, samochody mikrus i syrena, tramwaj 
102N czy katowickie „�liżnki” (proszę nie myśleć, że chodzi o naczynia – tak określano 
wielgachne betonowe „donice” na kwiaty umieszczane w przestrzeni miasta).

Zastanawiam się – co stanowi o uroku peerelowskiego wzornictwa? I dochodzę do 
wniosku, że w przeciwieństwie do wytworów globalnego przemysłu, pozbawionych 
znaków szczególnych, tamte produkty (tak użytkowe jak artystyczne) wyróżniały się 
pewnymi walorami. Pomimo technologicznych niedostatków, nosiły piętno intelektu-
alnego wysiłku i kreatywności. Niemal każda rzecz „pospolita” okazywała się niepo-
spolita. I to zarówno w skali masowej jak w indywidualnej, chałupniczej wytwórczości.

Pamiętam, jak na użytek własny tudzież koleżanek przerabiałam stare swetry i trykoty 
w kreacje ze skrawków – czyli patchworki. Albo – zdobiłam wysłużone łachy ha�ami, 
paciorkami, aplikacjami. Niepowtarzalne rękodzieła, które cieszyły niemniej niż markowe 
stroje. Nie ja jedna okazywałam się tak zaradna. Wiele dziewczyn podobnie podchodziło do 
ubraniowej kwestii. Nie ma w sklepach, trudno, poradzimy sobie. Od czego pomysłowość?

Teraz, z pespektywy lat, patrzę na tamte projektanckie wyczyny z rozbawieniem mie-
szanym ze wzruszeniem. Naiwne to było, nieudolne, jednak – oryginalne. Z klimatem, 
z emocjami. Bo każda rzecz to było małe zwycięstwo odniesione nad rzeczywistością. 
Może tego podświadomie zazdroszczą nam młode pokolenia?
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Żyję tak,  
jak lubię

„Wesołe jest życie staruszka” – to słowa, które napisał kiedyś Jeremi Przybora  
z Kabaretu Starszych Panów. Jeszcze wtedy nie wiedział, że będzie 

je pisał między innymi o Wirginii Szmyt, czyli DJ Wice. Oczywiście nie 
ośmieliłbym się nazwać Pani Wiki staruszką, ponieważ energii, optymizmu 

i przebojowości, pozazdrościć mógłby jej nie jeden młodzieniaszek.  
Dziś jest w Warszawie, jutro w Poznaniu, pojutrze w Rzeszowie, nie straszna 

jej cała Polska. Cóż tam Polska..., Europa! Cały świat!  
Pracując nie zapomina też o gimnastyce.  

Zapytacie, jak to możliwe?
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Co Pani najczęściej miksuje?
Miksuję wszystko, oczywiście to co można zmiksować. Mik-
sowanie to jest łączenie melodii w taki sposób, żeby nie było 
przerwy, ale też tak, żeby przejście nie było zaskoczeniem. Nie 
może być, że puszczam twardy rock, a ni stąd, ni zowąd nagle 
leci bardzo wolna, romantyczna melodia i ludzie stają, przestają 
tańczyć. Tak nie może być, oni muszą tańczyć non stop.

Ale w tym pytaniu chodziło mi o mikser kuchenny Pani 
Wiko... Ma Pani taki mikser w domu?
(śmiech) Mam, mam. Miksuję czasami składniki na babkę, na 
ciasto, ale nie lubię tego zbytnio robić.

Pani Wiko, Pani nie jest taką typową, etatową babcią, 
prawda?
Ja chyba nie jestem typowa pod żadnym względem. Powiem 
inaczej. Mam serce dla swoich wnuków i swoich bliskich jak 
prawdziwa babcia. Kocham i na same wspomnienie o moich 
wnukach, robi mi się serdecznie ciepło. One dają mi poczucie 
bardzo dużej radości, spokoju, bezpieczeństwa. Między nami 
nie ma jednak takich relacji, że musimy się codziennie zobaczyć. 
To jest tak, że my możemy funkcjonować i żyć każdy swoim 
życiem – będąc obok i pamiętając o sobie. Ja zawsze mogę na 
nich liczyć, a oni na mnie. Ja zawsze byłam zapracowana. Nie 
miałam za dużo czasu wolnego z racji mojej pracy zawodowej. 
Na pewno nie miałam czasu na bycie taką typową mamą, a już 
na pewno babcią.

Skoro jesteśmy przy temacie zapracowania. Czy Pani 
idąc na wesele, bądź jakąś imprezę, ale nie jako DJ Wika, 
tylko Wirginia Szmyt, podchodzi Pani do DJ, żeby zoba-
czyć jaki ma sprzęt, jak gra, co gra? Pani potra� nie pra-
cować? Nie być DJ Wiką?
Na pewno słucham co gra. Czasami podejdę, zobaczę na czym 
gra, co gra. Ja muszę zaznaczyć, że nie utożsamiam się z wielkimi 
DJ’ami. Mam dla nich wielki szacunek. To jest ciężka praca. Ja 
np. nie skreczuję. Jestem zaskoczona moją popularnością. Ale 
cieszy mnie to, bo dzięki temu mogę zwrócić uwagę na seniorów 
i właśnie do tego wykorzystuję swoją popularność, do promowa-
nia aktywnego dojrzewania, czyli pięknej starości. Przekonuję 
w ten sposób ludzi z mojego pokolenia, jak też i z młodszego 
pokolenia, że wiek nie stanowi przeszkody w realizowaniu 
marzeń, pasji, że można być do końca aktywnym, jeżeli tylko 
pozwala na to zdrowie. Metryka nie może nami rządzić, jak też 
my nie powinniśmy ulegać ogólnej opinii, że już w tym wieku 
nic nie wypada.

Pani Wiko, czy Pani pamięta, kto do Pani powiedział: 
„Wika, ale Ty wymiatasz”?

Nieraz to słyszę... (śmiech). Czy na zabawach dla seniorów, czy 
grając z młodymi DJ’ami. Że nie odstaję, nie robię dla nich 
obciachu. Że łapię klimat i że ze mną się dobrze gra.

Obciachu? Pani gra wielkie imprezy. Jakie to uczucie 
grać dla dwóch tysięcy osób?
Zawsze w takich chwilach drży mi serce. Gram dla seniorów, 
a ponieważ sama jestem seniorką, patrzę z innego punktu 
widzenia. Że mogę. Liczby są różne. Jestem pomysłodawcą 
i twórczynią parady seniorów, na której było 10 tysięcy osób. 
A jakie jest grono osób wdzięcznych mi za to, że parada jest? 
Ludzie nie odbierają mnie tylko z tego punktu jak gram, ale 
jakim jestem człowiekiem. To pozwala mi być taką, jaką jestem. 
Ja nie jestem artystką, ani muzykiem, ani wodzirejem, a tu 
tłumy ludzi. Ludzie po prostu przychodzą tańczyć, dlatego, że 
jestem jedną z nich, nie gwiazdorzę, widzą normalną osobę ze 
swojego pokolenia. A ja też mam przed sobą swoje pokolenie, 
dlatego pomaga mi to pokonać stres i być sobą. Gram jak czuję.

Mówi Pani o zdrowiu, że trzeba o nie dbać, że jest Pani 
zmęczona. A z drugiej strony powiedziała Pani, że gdyby 
tydzień miał 9 dni, to grałaby Pani 9 dni w tygodniu.
(śmiech) Kocham to co robię. Kochałam wszystko co robiłam 
w moim życiu. Dla mnie kochanie jest istnieniem. Jeśli kocham 
to co robię, to mnie to nie męczy i mnie nie zjada. Kochałam 
swoją pracę. Kochałam swoich wychowanków, a co gorsze, naj-
bardziej kochałam tych najgorszych. Cierpliwość to też jest moja 
specjalność. Cierpliwość i pokora życia, to jest to, co daje mi siłę.

Do wychowanków i drugiej twarzy Pani Wiki wrócimy. 
A propos kochania. Podrywają Panią?
Ja bym tego nie określiła podrywem. Mam wiele sympatii, ale 
nie wiem czy są to sympatie z racji tego, że jestem kobietą, czy 
dlatego, że gram. Ja nie jestem typem kobiety, która daje poczu-
cie bezpieczeństwa mężczyźnie. Bo kto by chciał taką kobietę, 
która żyje muzyką, pasją. Ja poświęcałam swój czas dla rodziny, 
dzieci, wnuków, a teraz mam czas dla siebie. Żyję...

Pełnią życia...?
Dokładnie. Jeżeli ktoś kocha siebie i kocha to co robi, to może 
nie mieć czasu dla tego drugiego człowieka.

Ale przecież nie było tak zawsze. Była Pani mężatką.
Byłam mężatką. Miałam bardzo szczęśliwe małżeństwo. Wiem 
jak wygląda życie, kiedy człowiek jest zakochany i kochany. To 
było piękne kiedy mogłam przejrzeć się w oczach mojego męż-
czyzny i widziałam, że jestem kochana, podziwiana. Ja wiem co 
to znaczy, bo ja to pamiętam. I bałabym się to stracić. Mężatką 
byłam dwukrotnie. Wiem też co to znaczy być obojętną, dlatego 
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zrezygnowałam z pierwszego małżeństwa. A teraz jestem obser-
watorem. Widzę jakie oczekiwania mają mężczyźni. Ja się boję 
porażek i tam, gdzie mogłabym ją ponieść – po prostu nie 
wchodzę. Zachowuję wspomnienie pięknej miłości. Przecież 
nie będę się kochała w młodzieńcu, a na pielęgniarkę się też 
nie nadaję. (śmiech)

Ale w pewnym sensie niosła Pani pomoc. Wróćmy do 
Pani pracy zawodowej. Przez dużą część swojego życia 
pracowała Pani z bardzo trudną młodzieżą.
Pracowałam w zakładzie wychowawczym i w szkole życia. Reso-
cjalizacja była dla mnie wyzwaniem pracy nad sobą i pięknym 
polem do działania, żeby zaszczepić, pokazać tym dzieciom 
wartości, które w swoim życiu zatraciły. Chciałam dać im możli-
wość wyboru, bo zmuszenie nie jest sposobem na wychowanie.

No właśnie, Pani wtedy pokazywała tej trudnej mło-
dzieży inny styl życia, inną drogę.
To było bardzo trudne. Uczyłam ich miłości, wrażliwości. Wycho-
wanie to jest klimat, najczęściej ten, który wynosi się z domu 

rodzinnego. Ja w życiu zawsze skupiam się na szczegółach. Jeżeli 
mama pozwala synkowi wyrywać skrzydełka motylkowi, to nie 
uczy go w ten sposób empatii ani wrażliwości. W swojej pracy 
spotkałam się z grupą młodzieży, której bestialstwem byłam 
zszokowana. Mam przed oczami taki obraz, kiedy chłopcy 
wrzucili jakiegoś ptaka do smoły i go podpalili. Podobnie zro-
bili z kotem. Oni wiedzieli, że ja jestem uwrażliwiona na takie 
krzywdy i była to jedna z metod pokazania ich przewagi nade 
mną. Ja musiałam i chciałam nad nimi pracować. Starałam się, 
żeby zrozumieli, że czynią okrucieństwo niegodne człowieka. 
Ta praca wymagała dużo siły. Efektem miało być to, że mło-
dzieniec zrozumie swój błąd i później tego nie powtórzy. To 
był długotrwały proces. 

Pamiętam, że powiedziała Pani kiedyś: „Oczywiście byłam 
obrażana, ale to nie znaczy, że miałam się obrażać.” To 
duża umiejętność, a nawet – powiedziałbym – mądrość.
No bo jak może mnie obrazić ktoś, kto jest do obróbki? Kto nie 
ma pojęcia, jaki powinien być? To było świadome z ich strony. 
Oni byli zranieni wewnętrznie.

JA ZAWSZE BYŁAM ZAPRACOWANA. 
NIE MIAŁAM ZA DUŻO CZASU WOLNEGO 
Z RACJI MOJEJ PRACY ZAWODOWEJ. NA 
PEWNO NIE MIAŁAM CZASU NA BYCIE TAKĄ 
TYPOWĄ MAMĄ, A JUŻ NA PEWNO BABCIĄ.
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Ich zachowanie było walką ze sobą, ale także ze mną. Obraża-
jąc mnie myśleli, że złamią barierę pomiędzy nami, a to miało 
mnie wystraszyć i zniechęcić do ingerowania w ich życie. Jest to 
walka z tym drugim życiem. Ta praca wymagała intensywnego 
myślenia, czujności, dopasowania się i wyjścia przed szereg. 
Bałam się o moją rodzinę, bo pracując z taką młodzieżą, żyłam 
ich życiem. Nie miałam czasu poświęcać się swojej rodzinie, 
ponieważ tam widziałam duże problemy. Bałam się o moje 
dzieci, że mając mnie mniej w domu, mogą zejść na niewłaściwą 
drogę. Moi synowie, z którymi oczywiście zawsze rozmawiałam, 
odwiedzali mnie w pracy, dzieliłam się z nimi moimi proble-
mami, i wtedy właśnie nabierałam pewności, że w nich mam 
wielką podporę. A nasze rozmowy i bliskie relacje pozwolą im 
podejmować w życiu właściwe wybory. I tak zostali wspania-
łymi ludźmi. Mają wspaniałe rodziny i to właśnie dzięki temu 
mam siły, są dla mnie wsparciem, nie muszę się o nich trosz-
czyć i martwić, a jest wręcz odwrotnie. To jest ogromna radość 
dla matki i dla babci.

Zawsze tak było?
Tak. Pamiętam, że np. wymagałam układania ubrań w kostkę, 
a synowie mi mówili – mamo, przecież to nie zakład. (śmiech) 
Albo jak sprawdzałam czy mają czyste nogi to na przykład 
pokazywali jedną, bo drugiej nie umyli.

A czy spotkała Pani kiedyś, na granej przez siebie dys-
kotece, imprezie, swojego wychowanka?
Jednego wychowanka spotkałam na facebooku. Kilku spotka-
łam w podziemiach Dworca Centralnego... Byłam na kilku 
pogrzebach, ponieważ niektórzy popełniali samobójstwa. 
Kilku jest w zakładach karnych, siedzą za ciężkie przestęp-
stwa. Kilku nawet ma lub miało związek z ma�ą. Tra�łam 
na ich nazwiska w mediach. A niektórzy założyli rodziny. To 
zależy, jak przyjęli się w społeczeństwie opuszczając ośrodek. 
Teraz przełożyłam swoje wszystkie emocje i siły na pracę, którą 
wykonuję aż do dziś.

No właśnie. A ja widzę pewną analogię i podobny tor 
działania. Bo kiedyś pokazywała Pani inną drogę i inny 
sposób życia dla trudnej młodzieży, a dziś pokazuje Pani 
inną drogę i inny sposób na życie dla seniorów.
A widzi Pan, to się tak jakoś ciągnie. Tak jak nie mogłam się 
pogodzić z problemami tych młodych ludzi, tak ciężko jest mi 
patrzeć na problemy osób starszych. Moja praca z seniorami 
to też pewnego rodzaju resocjalizacja, czyli przystosowanie się 
do życia na emeryturze. Chcę pokazać im możliwości i to, że 
mają wybór. Podpowiadam im co i jak można zrobić, jeśli ktoś 
ma ochotę żyć aktywnie, pięknie, ponieważ życie jest naszym 
największym darem.

Pani jest seniorką młodą duchem. Sprawdza Pani face-
booka, youtuba, e-maila, ogarnia sprzęt do grania. 
A stereotyp seniora jest taki, że jest to człowiek, który 
już swoje przeżył, odhodował dzieci i najlepiej wnuki, 
a codziennie sprawdza, co najwyżej ciśnienie tętnicze. 
Czy ten stereotyp się zmienia?
(śmiech) On się zmienia, ale powoli. Widzę po ludziach z mojego 
pokolenia, że chcą się spotykać, rozmawiać, tańczyć. Na przykład 
sanatorium jest istotnym miejscem, ponieważ ludzie jadąc tam, 
pakują swoje najlepsze ubrania, kosmetyki, chcą „wyglądać” 
wśród ludzi. Podobnie jest z pielgrzymkami. One integrują. 
Ludzie idą, modlą się, mają poczucie wspólnoty. Najważniejsze 
jest to, żeby sanatorium, czy pielgrzymka, czy zabawa, czyniły 
w człowieku dobro i służyły jego rozwojowi i zdrowiu.

Pani kiedyś powiedziała, że „starość w Polsce ciągle jest 
czymś brudnym, śmierdzącym i pokracznym. Seniorzy 
to olbrzymi, niewykorzystany potencjał ludzi, którzy 
zostali brutalnie rzuceni na pastwę losu.” To dosyć dra-
styczne stwierdzenie.
Taka jest prawda. Ja pracuję z seniorami od 1992 roku. Nie 
robię kariery na seniorach. Ja jestem z nimi na co dzień. Orga-
nizuję dla nich wczasy, widzę jak się zmieniają, jak żyją, jak się 
rozwodzą. Wielu z nich to też ludzie, którzy piastowali ważne 
stanowiska, a teraz są sami, nikomu niepotrzebni. Nauczyciele 
muzyki, języków obcych. Przecież można byłoby takich ludzi 
wykorzystać, z obopólną korzyścią, na przykład w przedszko-
lach – poza godzinami. Można byłoby im stworzyć specy�czne 
miejsca pracy, gdzie mogliby pracować z rana, bądź popołu-
dniami i być przydatni innym. Byliby wśród ludzi, nie siedzie-
liby sami w domach. U nas w Polsce, bardzo niebezpiecznie jest 
być starym, nie mieć pieniędzy i nie mieć rodziny. Oczywiście 
są specjalne domy dla seniorów, tylko nie wszyscy mają takie 
warunki �nansowe, żeby móc sobie zapewnić w miarę luk-
susową starość. Człowiek starszy powinien mieć swój pokój 
i poczucie bezpieczeństwa, że ktoś czuwa nad jego zdrowiem, 
że może skorzystać z gotowych posiłków, że może się zrelak-
sować przy rówieśnikach, że jest pod kontrolą opiekunów. Są 
już takie miejsca, domy dziennego pobytu, ale nie wszystkie 
działają tak jak powinny. Pięciu seniorów w jednym pokoju, 
to nie jest życie, to jest dramat. A przecież te domy są „przed-
sionkiem” do odejścia na tamten świat.

Nie mówmy o przedsionkach, a o salonach. DJ Wika 
mówi, że dzięki temu, że ona jest na topie, to i senio-
rzy są na topie. Pokolenie 60+ uwierzyło, że emerytura 
otwiera nowe możliwości, a starość nie jest do bani?
Obecnie seniorzy są modni, ale to zasługa Unii Europejskiej. 
Jestem bardzo wdzięczna młodym ludziom, że pomagają seniorom. 
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JESTEM ZASKOCZONA 
MOJĄ POPULARNOŚCIĄ. 
ALE CIESZY MNIE TO, 
BO DZIĘKI TEMU MOGĘ 
ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA 
SENIORÓW I WŁAŚNIE DO 
TEGO WYKORZYSTUJĘ 
SWOJĄ POPULARNOŚĆ, DO 
PROMOWANIA AKTYWNEGO 
DOJRZEWANIA, CZYLI 
PIĘKNEJ STAROŚCI.
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To oni piszą projekty, pozyskują fundusze na fundacje, edukacje, 
imprezy, spotkania, warsztaty. Sami seniorzy z załatwieniem 
tych wszystkich formalności mogliby sobie nie poradzić. Mło-
dzi też dzięki temu mają miejsca pracy. Dzisiejszy senior może 
należeć do klubu, gdzie rozwija swoje pasje, Uniwersytetu III 
Wieku, gdzie poszerza swoją wiedzę. Uczy się obsługi kompu-
tera, obsługi komórki, obsługiwania konta w banku w formie 
on-line. Senior może korzystać ze specjalnych �lmów w kinach, 
za których obejrzenie płaci grosze. Jest duży wachlarz możliwo-
ści, gdzie senior może spędzić wolny czas, nauczyć się czegoś 
przydatnego, pobyć z rówieśnikami. Nasze kluby seniora mają 
kontakty z podobnymi, zagranicznymi instytucjami. Ludzie 
nie mogą i nie powinni się bać z tego korzystać. Seniorzy mają 
dziś możliwość wyboru. Oczywiście, kto chce poświęcić swój 
cały czas rodzinie, może to robić do końca swoich dni. Ja się 
cieszę, że młodzież patrząc na mnie nie boi się starości. Oni 
myślą, że każdy z nich, będzie się tak samo starzał jak ja, i to 
jest piękne. Grałam w Budapeszcie, Berlinie, Londynie, miałam 
masę wywiadów do gazet moskiewskich, wileńskich, francu-
skich, amerykańskich. Staram się nie patrzeć na siebie jak na 
osobę starszą.

Ale to właśnie jest fajne. Iść z nurtem życia, nie zwra-
cając uwagi na kalendarz.
Przypominają mi się czasami wywiady i dziennikarze, którzy 
jako pierwsze pytanie zadawali mi: „Czy Pani nie jest za stara?” 
Wtedy robiło mi się przykro, bo jeśli tak mówili, to chyba rze-
czywiście tak myśleli.

Uprzedzenie?
Prawda? To jest dla mnie przykład powtarzania pewnej rutyny, 
stereotypu „Jak to? To nie wypada..!”. Dużo ludzi tak myśli, że to 
nie wypada. Czasami się nad tym zastanawiałam, bo ja ani nie 
jestem śmieszna, nie odstaję w nienaturalny sposób od reszty, 
nie gwiazdorzę. W 1994 roku dostałam dyplom człowieka, który 
czyni dobro. Wiem, że zasłużyłam na to pracując z seniorami. 
Zawsze kochałam to co robiłam, bo kocham siebie. Pomyślałam, 
że mogę pokazać na swoim przykładzie, swoje pokolenie. A jak? 
Zorganizować paradę seniorów. Szukałam fundacji, która mi 
w tym pomoże i znalazłam. Poznałam prezesa fundacji. Młody, 
przystojny, więc myślę, jeśli młody i przystojny to powinien być 
też na czasie, kumaty. (śmiech) I tra�łam. Parada się odbyła. 
Przyszło 10 tysięcy osób. I te parady mają kontynuacje w całej 

KOCHAM TO CO 
ROBIĘ. KOCHAŁAM 
WSZYSTKO CO 
ROBIŁAM W MOIM 
ŻYCIU. DLA MNIE 
KOCHANIE JEST 
ISTNIENIEM. JEŚLI 
KOCHAM TO CO 
ROBIĘ, TO MNIE TO 
NIE MĘCZY I MNIE 
NIE ZJADA.
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Polsce. Parada seniorów – dla seniorów. Mi zależało na tym, 
żeby pokazać moje pokolenie. Dzięki temu, że mnie nagło-
śniono, udało się.

Jest Pani autentyczna.
Jestem sama testerem dla siebie. Nie możemy się wstydzić sta-
rości. Powiem Panu, że jeśli kobiety wstydzą się starości – to 
jest to w pewnym stopniu kokieteria. Zawsze chcą być młod-
sze niż są, ale więcej Panu nie powiem... (śmiech) Ja cały czas 
się zastanawiam, jak długo będę mogła jeszcze tak energicznie 
zarażać ludzi pozytywną energią i jednocześnie pokazywać 
ludziom, że można robić wiele fajnych rzeczy, a dodatkowo 
pokazywać tych ludzi. Powstał magazyn „Głos Seniora”. Ma 
wielu ambasadorów – ludzi z pasjami. Jeden z nich przepły-
nął Atlantyk. Drugi, dziadek po 90-tce, opracował specjalną 
dietę. Jest pani kapitan statku, którym pływała po morzach 
i oceanach 30 lat. Ruch seniorów zaczął żyć. Ja też się do tego 
przyczyniłam. Ludzie szukają inspiracji, bo nie mają odwagi, 
a ja jestem dla nich tą odwagą autentyczną, namacalną, ponie-
waż nie jestem gwiazdą, nie jestem naukowcem, ale jestem 
wychowawcą, pedagogiem. I jeśli kogoś uczyłam żyć, to naj-
pierw musiałam nauczyć się sama jak żyć. Ja pokazuję memu 
pokoleniu możliwość wyboru.

Co sobie Pani myśli, kiedy czyta Pani bądź słyszy, że 
w tym wieku to już nie wypada... że to już może czas 
zmienić parkiet na różaniec.
Uważam, że wiara człowiekowi jest potrzebna. Niektórym nawet 
bardzo. A niektórym wcale. Ja należę do ludzi wierzących – ale 
przewrotnie mówiąc, wierzę, że pomaga mi moja mama. Byłam 
jedynaczką. Bardzo przeżyłam jej śmierć. Jestem do niej bardzo 
podobna. Wydaje mi się, że ona mnie cały czas wspiera. Czuję 
jej obecność poprzez podobieństwo do niej.

Wracając do pytania, powiedziała Pani kiedyś: „Dłu-
gie nogi, wypchane usta i piersi z silikonem. Oto model 
współczesnego człowieka.” A gdzie są starsi ludzie? Dla-
czego nie promujemy ich np. w mediach, ich wiedzy, 
doświadczenia, obycia?
Niestety. To jest sztuczny twór, sztuczne piękno. Starsze osoby nie 
mają racji bytu w mediach, ponieważ starość jest niefotogeniczna. 
To jest niewychowawcze. Media utwierdzają brak szacunku do 
starości. W telewizji powinien być człowiek mądry, a nie tylko 
piękny. Niech młodość dominuje. Ludzie lubią patrzeć na mło-
dych, pięknych, ale nie należy pozbywać się ludzi starszych za 
wszelką cenę i tylko dlatego, że są starzy. Co może wiedzieć 
dwudziestolatka o problemach starszych ludzi? Taka osoba 
w zestawieniu z seniorem jest nieautentyczna i to jest sztuczny 
twór. Brakuje mi w mediach, w tym świecie wizualnym – ludzi 

dojrzałych. Chciałabym obejrzeć taki program – „Senior zapra-
sza”, „Między nami – seniorami”. Jeśli jest program dla dzieci, 
program młodzieżowy, program dla różnych grup, dlaczego 
nie może być programu od seniora dla seniora. To jest dowód 
na to, że wstydzimy się starości.

A przecież seniorów w Polsce jest bardzo dużo. Widzo-
wie gwarantowani.
10 mln ludzi w Polsce to seniorzy. Dlaczego nie pokazać ludzi, 
którzy mają pomysł na życie na emeryturze. Przecież jeśli człowiek 
odchodzi na emeryturę, to ma jeszcze przed sobą 10, 20, a może 
nawet 30 lat życia. I co, ma je spędzić z różańcem? Człowiek 
musi mieć życie dla siebie i to powinniśmy promować. Star-
szy człowiek musi mieć perspektywę życia. Jeżeli młode osoby 
widzą ludzi starych, sfrustrowanych, nieciekawych, chorych, 
to czy ktoś z nich chce być stary? A jeśli jeszcze im się mówi, 
że oni obecnie na seniorów pracują, to ci młodzi, którzy nie 
mają jeszcze dobrze poukładane w głowie, myślą sobie: „zaraz 
zaraz, to oni nic nie robią, a jeszcze ja muszę na nich pracować? 
Przecież oni dostają emeryturę.” Robi się w ten sposób krzywdę 
seniorom. Myśmy pracowali i to myśmy zapracowali na swoje 
emerytury. O tym trzeba mówić.

A co Panią motywuje?
Ciekawość, radość, samodzielność. Chciałabym pokazać jak długo 
mogę istnieć w moim pokoleniu. Jestem inspiracją dla seniorów. 
Jestem zapraszana na spotkania z seniorami. Jeżdżę po całej Pol-
sce i bardzo się cieszę, że mogę ich promować. Kiedy widzę, jak 
na zabawie bawi się 2 tysiące seniorów, szczęśliwych, prawdzi-
wych... Oni ode mnie nie wymagają, żebym była Edytą Górniak, 
czy Margaret. Ja jestem sobą. Cieszę się sympatią i to mnie inspi-
ruje, daje siłę. W grudniu 2017 roku kończę 79 lat. I gram. Kiedy 
patrzę w lustro, to mówię: „No cholera, nie jestem jeszcze taka 
stara.” Jeżeli poczuję, że nie zarażam energią, że jest mi ciężko, to 
będzie oznaczało, że nadszedł kres i powinnam zastanowić się nad 
emeryturą. Nie mogłabym i nie chciałabym wzbudzać litości. Ja 
promuję radość życia i to, że starość jest czymś zupełnie normal-
nym i zależnym od nas – jak my ją przeżyjemy. Jest tylko waru-
nek – musimy być zdrowi. Optymizm jest siłą człowieka. Istotna 
jest umiejętność cieszenia się z drobiazgów. To daje szczęście, bo 
szczęście jest złożone z różnych przyjemnych, radosnych chwil.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: PIOTR SAWCZUK

FOT. ADAM TUCHLIŃSKI

Stylizacja i Makeup: Joanna Skolimowska 
Asystent fotografa: Tomasz Kiełczewski

Dziękujemy klubowi Hulakula za pomoc w realizacji sesji
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Z badań, które przeprowadził GUS, na dzień 30 czerwca 2016 
roku, w Polsce żyje 8 925 555 osób, które ukończyły 60 rok życia. 
Ogólna liczba populacji naszego kraju w 2016 roku to około 38 
mln 593 tys. Przyjmując, że nazwiemy seniorem osobę, która 
ukończyła 60 lat, prawie 25% osób żyjących w naszym kraju 
to właśnie seniorzy.

SENIOR ZDROWY
Nie powinniśmy bać się seniorów, ani zastanawiać się jak sobie 
z nimi radzić – w  ten sposób powielalibyśmy i tak bardzo szko-
dliwe stereotypy. Wszystko wskazuje na to, że złotym środkiem 
zapewniającym godne, pomyślne starzenie się, także przyszłym 
pokoleniom, będzie przede wszystkim dbałość o to, by senio-
rzy jak najdłużej radzili sobie sami – to znaczy pozostawali 
aktywni, możliwie niezależni, akceptowani, doceniani i sza-
nowani. Wspieranie ich w tym zakresie, również na poziomie 
ustawodawczym czy instytucjonalnym, może stać się kluczem 
do międzypokoleniowej solidarności.

Życie ludzkie wydłuża się. Dzięki temu człowiek pozostaje dłu-
żej w wieku senioralnym. Można zatem powiedzieć, że życie 
emeryta – dopiero się zaczyna. Skoro mówimy o początku, 
zadbajmy o zdrowie seniora.

Projekt PRACTA, choć dedykowany jest seniorom, w cen-
trum swoich działań ma także lekarzy pierwszego kontaktu. 
Założeniem było, że ta grupa zawodowa ma kontakt nie tylko 
z seniorami, którzy mają chęć oraz pomysł na bycie aktywnym, 
lecz dociera także do mniej aktywnych, czasem zagubionych 
czy wręcz wycofanych osób starszych. W naszym projekcie 

Na „nowej” 
drodze życia
Wokół osób starszych narosło wiele stereotypów. Duża ich część dotyczy 
sprawności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. Okazuje się jednak, 
że współcześnie słowo „senior” nabiera zupełnie nowego znaczenia. 
Dziś senior jest świadomy, a jeśli nie do końca, to z pewnością jest 
uświadamiany, że jego rola w społeczeństwie jest bardzo istotna, że starość 
nie oznacza wegetowania. A emerytura to piękny czas – dla nich samych.

Dzięki środkom pozyskanym z funduszy norweskich do Zakładu w Lubsku 
zakupiono specjalistyczny sprzęt na kwotę 185 tys. zł. Fot. Szpital na wyspie

aktywni seniorzy.indd   23 07.04.2017   11:36



CZAS WOLNY

24

seniorów możemy zaczynać od zmiany własnych przekonań lub 
kształtowania pozytywnego wizerunku starości u swoich dzieci. 
W projekcie PRACTA staraliśmy się osiągnąć aktywizację poprzez 
uwrażliwienie lekarzy na potrzeby oraz odpowiednią komunikację 
z osobami starszymi w gabinecie podstawowej opieki zdrowot-
nej, tak aby pacjenci po wizycie mieli wzmocnione przekonanie 
o możliwości aktywnego dbania o swoje, szeroko rozumiane, 
zdrowie – dodaje dr Dorota Włodarczyk.

SENIOR AKTYWNY
Według badań SHARE, prowadzonych długofalowo w 14 euro-
pejskich krajach, są państwa gdzie odsetek osób w wieku 50+ 
wykazujących aktywność społeczną i edukacyjną przekracza 
20%. Prawdopodobnie potencjał, jaki osoby starsze mają do 
zaoferowania społeczeństwu jest wciąż znacząco niedoceniany. 
„Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów” jest trze-
cią edycją akcji Stowarzyszenia Arteria realizowanego w part-
nerstwie z gdańskim Instytutem Kultury Miejskiej. Ma ona 
na celu przywrócenie pamięci o kobietach, które pracowały 
w Stoczni Gdańskiej – zakładzie pracy stereotypowo kojarzonym 
z męskimi zawodami. Głównym celem trzeciej edycji projektu 
była cyfrowa aktywizacja gdańskich seniorek i seniorów, którzy 
wzięli udział w ponad 200 godzinach warsztatów na różnych 
poziomach zaawansowania z zakresu obsługi komputerów, 
tabletów oraz różnych aplikacji mobilnych. Celem tych działań 
edukacyjnych było podniesienie kompetencji cyfrowych osób 
mniej biegłych w posługiwaniu się nowymi technologiami, jak 
i włączenie ich do działań projektowych. Zależało nam na tym, 
aby po zakończeniu zajęć seniorzy mogli samodzielnie opisywać 
zabytki – mówi Anna Miler, koordynatorka projektu.

Aktywizacja seniorów – cel: utrzymanie dobrej kondycji. Fot. Szpital na wyspie

aktywizacja polega przede wszystkim na zachęcaniu pacjentów do 
aktywnej postawy wobec siebie i swojego zdrowia. Zatem pacjent 
aktywny to taki, który rozumie i reaguje na stan swojego zdrowia 
adekwatnymi emocjami, jest w stanie podjąć odpowiednie decyzje 
i zachowania związane z samoopieką oraz posiada potencjał do 
przystosowania się do ewentualnych zmian związanych ze swoją 
kondycją – tłumaczy Marta Rzadkiewicz, współorganizator 
projektu PRACTA. 

Uczestnikami projektu było prawie 9 tys. pacjentów podstawo-
wej opieki zdrowotnej w wieku powyżej 50 lat oraz blisko 400 
lekarzy pierwszego kontaktu. Wnioski? Wbrew stereotypom 
osoby starsze mają zbliżone do młodszych dorosłych potrzeby 
związane ze zdrowiem. Aktywna postawa pacjentów, niezależ-
nie od wieku, sprzyja zdrowiu i efektywności systemu opieki 
medycznej. A więc po prostu się opłaca, także ekonomicznie. 
Seniorzy natomiast często słabiej wyrażają swoje potrzeby i, nieraz 
wskutek infantylizowania czy trywializowania ich problemów 
przez personel medyczny, przyjmują bardziej bierną postawę 
wobec swojego zdrowia. Zgodnie z badaniami, które prowadzi 
prof. Becca Levy z Uniwersytetu Yale niezwykle ważną rolę dla 
aktywności czy staniu zdrowia osób starszych, także w kontek-
ście sprawności umysłu, mają przekonania na temat starzenia 
się i postawa ageizmu (dyskryminacji z uwagi na wiek związa-
nej z negatywnymi stereotypami o starości) – mówi dr Dorota 
Włodarczyk, kierownik projektu. Co ciekawe, okazuje się, że 
osoby wynoszące negatywne nastawienie do starości z młodo-
ści lub dorosłości, starzejąc się postępują zgodnie ze swoimi 
przekonaniami, zaś  ludzie wolni od podobnych stereotypów 
starzeją się bardziej pomyślnie. Tak więc aktywizację (przyszłych) 
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było potrzebne. Inne ripostowały: Panowie mieli więcej okazji 
do kontaktu z ludźmi, więcej byli w telewizji.

Pozostałe respondentki uzasadniały, że projekt jest ważny, dla-
tego że wyciąga z zapomnienia i niebytu bardzo istotną sferę – 
pracę kobiet w Stoczni. Do tej pory nie mówiło się o tym, nie 
doceniało jej, nie przybliżało młodym osobom tego, jak ona 
wyglądała. Dla nich samych było ciekawe to, jak wyglądała praca 
i sytuacja kobiet na innych wydziałach, ponieważ, jak mówiły 
człowiek był przytwierdzony do miejsca i nie wiedział ile kobiet 
gdzie pracuje. Respondentki były bardzo zadowolone z dwóch 
wydarzeń kończących projekt i celebrujących jego wyniki, m.in. 
Dnia Kobiet w Sali BHP. Czułam się taka ważna. Od razu wnuki 
się zainteresowały i zaczęły pytać, jak było. Nie mogły uwierzyć 
w strajki lat 70. Jako kobiety wyszłyśmy na światło dzienne. Bo 
przecież kobiety były, brały udział we wszystkim, wszystko co 
się działo, przeżywały. My żyjemy i ktoś chce nas wysłuchać, ile 
trudu, ile pracy się włożyło. Ktoś nas wspomni po latach. Jestem 
zachwycona, że panie zadały sobie trud, żeby nas po latach odna-
leźć. Zobaczyłyśmy jak duży wkład miałyśmy.

Książka „Stocznia kobiet.” Fot. Stowarzyszenie Arteria

PROJEKT (…) 
WYCIĄGA 
Z ZAPOMNIENIA 
I NIEBYTU 
BARDZO 
ISTOTNĄ SFERĘ 
– PRACĘ KOBIET 
W STOCZNI. 
DO TEJ PORY 
NIE MÓWIŁO 
SIĘ O TYM, 
NIE DOCENIAŁO 
JEJ…

Seniorzy to, naszym zdaniem, najlepsza grupa do zaangażo-
wania w projekt Otwarte Zabytki. Historia i przemijający czas 
mają dla nich ogromne znaczenie, nie trzeba więc im tłumaczyć, 
z jakich powodów należy coś zachować od zapomnienia. Osoby 
starsze często wracają do historii i z przyjemnością dzielą się 
opowieściami o miejscach z młodości. Jedyną kwestią wymaga-
jącą dodatkowych starań z naszej strony było pozbawienie ich 
lęku przed nowymi technologiami i obawy, że mogą coś zepsuć 
– dodaje Beata Wołkanowska, współprowadząca zajęcia.

Dużym echem odbił się wywiad 5 respondentek, które brały 
udział w projekcie, a były pracownicami Stoczni Gdańskiej. 
Dwie z nich dodatkowo wzięły udział w warsztatach, jedna 
w imprezach organizowanych w ramach projektu dla senio-
rów. O projekcie dowiedziały się z „Dziennika Bałtyckiego” 
i „Panoramy” lub zostały namówione przez swoje córki. Po 
projekcie mówiły: Ja to przyjęłam jako próbę uzasadnienia, że 
Stocznia miała nie tylko panów. Ja byłam inżynier, a nie kobieta. 
Więc mnie dziwiło, że mam opowiadać jako kobieta. Ani ulga 
to była, ani domiar. Ale teraz jak słucham reszty, to widzę, że to 
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SENIOR SPRAWNY
Każdy człowiek, w różnych okresach życia i z różnych powodów 
wymaga opieki ze strony innych ludzi, a wydłużenie się długości 
życia człowieka powoduje rosnącą liczbę przewlekle chorych. Pod 
nazwą „Szpital na wyspie” kryje się projekt, którego celem było 
dostosowanie Oddziału Geriatrycznego w Żarach oraz Zespołu 
Opieki Długoterminowej w Lubsku do wymogów prowadzonej 
działalności. W jego ramach kupiono m.in. niezbędny sprzęt 
medyczny, przeszkolono personel i opiekunów osób starszych, 
a także postawiono na aktywizację seniorów poprzez leczenie 
ruchem.  To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ na ćwiczenia, 
które organizujemy, przychodzą osoby po 60 roku życia, taki jest 
warunek, oferta skierowana jest to osób właśnie po sześćdziesiątce. 
Okazuje się, że chętnych do ćwiczeń seniorów nie brakuje, 2 razy 
w tygodniu przychodzi około 20 osób. Ćwiczą pod okiem naszego 
�zjoterapeuty, zajęcia trwają 45 minut. Ćwiczenia dostosowane 
są do wieku i możliwości pacjentów. Chodzi o to, by poprawić 
ich ogólną sprawność, wzmocnić mięśnie, uruchomić stawy, jak 
również zachęcić do prowadzenia aktywnego trybu życia. Osoby, 
które tu przychodzą, znacznie poprawiły swoją formę – zapewnia 
Otylia Schonborn, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Lubsku. Osoby, które 

uczestniczą w zajęciach są zachwycone takimi możliwościami. 
O tym, że w szpitalu odbywają się takie zajęcia, dowiedziałam się 
od koleżanki, która wcześniej zaczęła z nich korzystać. Pomyśla-
łam, że warto spróbować, i choć mieszkam daleko, nie zniechęciłam 
się tym. Dla mnie odległość nie ma znaczenia, nogi mam zdrowe. 
Zajęcia są ciekawe, dużo nam dały. Osoby, które je prowadzą, 
robią to doskonale. Przychodzę tu od grudnia i zauważam pozy-
tywne efekty. Jestem sprawniejsza, wszyscy jesteśmy radośni, często 
żartujemy. Promowanie zdrowego stylu życia jest świetną sprawą. 
Dbanie o sylwetkę to jedno, ale my rozmawiamy również o diecie. 
Wszyscy ćwiczący dobrze się ze sobą czują, na zakończenie projektu 
zamierzamy zrobić wspólną zabawę – chwali Halina Straszyńska, 
która uczestniczy w zajęciach dla seniorów. W ramach projektu 
wydano również poradnik skierowany do osób, które znalazły 
się w sytuacji konieczności opieki nad przewlekle chorym, bądź 
znajdą się w przyszłości w takiej sytuacji. Poradnik jest ogromną 
pomocą dydaktyczną, w której oprócz opisów, są również instru-
ujące zdjęcia. Można się z niego dowiedzieć jak powinna wyglądać 
pielęgnacja osoby przewlekle chorej w domu, jak przystosować dla 
takiej osoby mieszkanie, zasady żywienia oraz domowa rehabilita-
cja. Jesteśmy jak jedna rodzina, czujemy się coraz lepiej. Mężczyzn 
przychodzi tu niewielu, ale mi to nie przeszkadza. Muzyczka gra, 

Cykl „Otwarta Stocznia”, prowadzony w ramach programu „Wizja lokalna”. Fot. Stowarzyszenie Arteria
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PROJEKT PRACTA WSPARTY ZOSTAŁ Z FUNDUSZY 
NORWESKICH. PROJEKT „STOCZNIA JEST KOBIETĄ” 
REALIZOWANY BYŁ DZIĘKI WSPARCIU ŚRODKÓW EOG. 
PROJEKT „SZPITAL NA WYSPIE” DOFINANSOWAŁY ŚRODKI 
FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.

mamy coraz więcej sił, gimnastyka nam wychodzi. Na początku 
było ciężko, ale doszliśmy do wprawy. Martwi nas tylko to, że nie 
długo koniec, a chcielibyśmy więcej – mówi Mirosław Niewczas, 
który uczestniczy w zajęciach dla seniorów.

SENIOR – POTRZEBNY?
Obecna ekonomia próbuje dostosować się do zmian demo-
gra�cznych. Coraz powszechniejsze jest określenie „srebrnej 
gospodarki” czy „gospodarki senioralnej”, czyli systemu usług 
i wytwarzania dóbr ukierunkowanych na wykorzystanie poten-
cjału nabywczego osób starszych i zaspokajających ich potrzeby. 
Jeśli spojrzeć z tej perspektywy, osoby starsze ze stałym źródłem 
utrzymania są bardzo wartościową grupą konsumentów. Co 
więcej, w uboższych środowiskach emerytura stabilizuje nieraz 
byt całej, wielopokoleniowej rodziny. Świetnym, choć w Polsce 
wciąż mało popularnym, przykładem społecznej bezcenności 
seniorów jest wolontariat. Coraz częściej jednak pojawia się 
pytanie: „Czy seniorzy są nam potrzebni?” To przykre, że takie 
pytanie pada. Seniorzy SĄ i BĘDĄ. Zróbmy taką minianalizę: 
Jeśli powiemy NIE, oznaczałoby to, że ktoś jest niepotrzebny (czy 
też wręcz bezwartościowy), więc o nim zapominamy, odstawiamy 
do kąta, izolujemy, wykluczamy. Jeśli tak postępowalibyśmy 

z seniorami, to do czego by to doprowadziło? Mamy wówczas 
błędne koło – senior zapomniany, izolowany, zaniedbany znacznie 
mniej zadba o siebie, będzie bardziej zależny od innych i w kon-
sekwencji stanie się „problemem dla młodych”. Jeśli odpowiemy 
TAK – to z jednej strony można popatrzeć na role poszczególnych 
osób starszych w rodzinie: opieka nad dziećmi (dziadek, babcia 
– w warunkach polskich nie do przecenienia, jest opieka, jest cią-
głość rodziny, ogromne znaczenie dla wnuczków i ich rodziców), 
opieka nad własnymi rodzicami, wiedza praktyczna seniora (jak 
rozwiązać jakieś problemy techniczne, w domu, na działce itd.), 
mądrość życiowa (mimo że świat się zmienia szybko, to ludzie 
jednak nie tak bardzo – miłość, cierpienie – to doświadczenia 
wszechobecne, a seniorzy coś już o tym wiedzą na podstawie 
swoich przeżyć) – puentuje dr Dorota Włodarczyk.

PIOTR SAWCZUK

W ramach cyklu „Otwarta Stocznia“ prowadzono m.in. warsztaty z obsługi tabletów służyły poszerzeniu wiedzy 
z zakresu pracy z dziedzictwem w Internecie. Fot. Stowarzyszenie Arteria

aktywni seniorzy.indd   27 07.04.2017   11:36



28

CZAS WOLNY

W LEPSZEJ FORMIE
Wiele osób w starszym wieku, po zakończeniu kariery zawo-
dowej, „przechodzi” na siedzący tryb życia i dużo czasu 
spędza w domu, na kanapie, przed telewizorem. Niestety 
ma to niekorzystny wpływ na większość funkcji organizmu. 
Regularna aktywność fizyczna pozwala także seniorom dłużej 
zachować sprawność i opóźnić efekty starzenia. Dzięki niej 
poprawia się praca wszystkich układów naszego organizmu. 
Zyskuje serce, ale też kości i stawy. Lepiej dotlenione mięśnie 
skuteczniej podtrzymują kręgosłup i pozwalają zachować 
prostą sylwetkę. Dobra kondycja fizyczna to bezpośrednia, 
ale nie jedyna korzyść aktywności fizycznej w starszym 
wieku. Liczą się również związane z nią dobre samopoczucie, 

Społeczeństwa państw europejskich się starzeją – to niezaprze-
czalny fakt. Eksperci szacują, iż w 2050 roku osoby w wieku 
60-79 lat będą stanowić jedną czwartą ludności Unii Europej-
skiej. Jednocześnie rośnie nasza statystyczna długość życia. 
Jak donosi GUS, w 2015 roku przeciętne trwanie życia dla 
mężczyzn w naszym kraju wynosiło 73,6 lat, a dla kobiet – 81,6 
lat. W porównaniu z początkiem lat 90-tych XX w. wydłużyło 
się ono odpowiednio o 7 i 6 lat.

Będziemy więc coraz starsi. I co warto w tym miejscu zaznaczyć 
– jesień naszego życia będzie trwała znacznie dłużej niż było 
to w przypadku naszych dziadków. Doskonałym sposobem 
na spędzenie jej w dobrym zdrowiu jest aktywność �zyczna.

Eliksir 
młodości
Sport to zdrowie. Ten pozornie oklepany slogan, który w dzisiejszych 
czasach często kojarzony jest z olbrzymimi obciążeniami zawodowych 
sportowców czy dopingiem, może wydawać się wręcz kłamliwy. Nic 
podobnego! Dawka ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu, doskonale 
działa na zdrowie. Niezależnie od naszego wieku.

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Seniorów – You Win 2016 / fot. Sebastian Góra
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niezależność, czy wreszcie kontakty towarzyskie zawarte 
podczas uprawiania sportów.

SENIORZY NA START!
W naszym kraju od lat systematycznie rośnie liczba osób wybie-
rających aktywny styl życia. Nie brakuje ich również wśród 
seniorów. To właśnie z myślą o nich Fundacja EDF Polska orga-
nizuje Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Seniorów – You Win. 
Wydarzenie to promuje aktywność �zyczną wśród najstarszych 
osób. W rywalizacji może wystartować każdy, kto ukończył 55 
lat. Nie ma górnej granicy wieku. Seniorzy rywalizują w takich 
dyscyplinach, jak m.in. bieg na 60 i 400 metrów, skok w dal, 
nordic walking, pływanie czy tenis stołowy.

Odbyły się już dwie edycje tej imprezy – w roku 2015 i 2016. 
Dwukrotnie �nał olimpiady gościł w Krakowie. Zakwali�ko-
wało się do niego w sumie 400 osób z 7 miast Polski (Kraków, 
Rybnik, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Toruń i Zielona Góra), które 
wcześniej rozegrały zawody eliminacyjne w swoich miastach. 
Imprezę patronatem objęły ogólnopolskie media. Wywiadow 
z organizatorami oraz seniorami nie było końca. Każdy uczest-
nik z wielkim zaangażowaniem opowiadał o swoich przygo-
towaniach. Wszyscy zgodnie podkreślali, że jest to często ich 
przygoda życia. Każdy senior z osobna stanowił dla reporterów 
ciekawą historię. Mianownik był wspólny: dobre nastawienie, 

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Seniorów – You Win 2016 / fot. Sebastian Góra
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KOCHAM ŻYCIE!
Jak ważna jest w Pani życiu aktywność fizyczna?

Bardzo ważna – w zasadzie od dziecka. Mama zachę-
cała mnie do uprawiania każdego rodzaju sportu. Jako 
sześciolatka zaczęłam pływać, jeździć na łyżwach, potem 
na nartach. Po szkole średniej zdecydowałam, że pójdę 
na Akademię Wychowania Fizycznego. Bardzo chciałam 
uczyć. I w ten sposób udało mi się połączyć zawód z pasją. 
To ważne w życiu i nie każdemu jest dane.

Sport daje Pani dobrą kondycję fizyczną. Co jeszcze?

Jest dla mnie odskocznią od stresów życia codziennego 
– czasem niełatwego. To też szkoła charakteru. Nauczył 
mnie wytrzymałości, systematyczności i pokory. Każdy z nas 
ma w sobie dużą dozę egoizmu, a sport to eliminuje. Uczy 
też trochę psychologii – patrzenia na drugiego człowieka.
Jest również ogromną radością wiążąc się z aktywnym 
spędzaniem czasu. I przede wszystkim sport to zdrowie. To 
nie jest pusty slogan. Owszem, czasami powoduje kontuzje 
czy urazy. Ale w życiu codziennym też nie mamy gwarancji, 
że się od nich uchronimy.
 
Dyscyplin sportu, które Pani uprawia jest niemało.

Jak wspomniałam od dziecka uprawiam narciarstwo, 
łyżwiarstwo, pływanie, również tenis. Chodzę i biegam po 
górach, a przemieszczam się tylko i wyłącznie na rowerze. 
Tarnów – gdzie mieszkam – jest niedużym miastem, więc 
korzystanie z samochodu jest tu bez sensu. Każda aktyw-
ność, która wiąże się z ruchem bardzo mi odpowiada. 
Również szybkie, intensywne marsze.

Sport był obecny w Pani życiu od dziecka, 
ale przygoda z bieganiem zaczęła się dość późno. 
Jakie były te początki?

Kiedyś nie lubiłam lekkiej atletyki i biegania. Ale zmie-
niło się to pewnego lata, gdy miałam już ponad 50 lat. 
Mój mąż, który jest instruktorem tenisa, był wtedy dość 
mocno obłożony zajęciami na korcie. Pogoda tego lata 
była nieciekawa – nie zachęcała do spędzania czasu nad 
wodą. A chciałam jakoś zagospodarować wolny czas. 
Ponieważ mieszkam bardzo blisko terenów zielonych, 
założyłam sportowe buty i poszłam sobie potruchtać. 
Muszę przyznać, że na początku nie było to proste. Mimo 
iż uprawiałam systematycznie inne sporty i prowadziłam 
lekcje wychowania fizycznego. Każdy sport to jednak 
inna praca mięśniowa, inna wydolność. Ale w moim przy-
padku jest tak, że im większa trudność, tym większy upór, 
aby uzyskać cel. Tak więc zaczęło się moje bieganie – 
od truchtania po ogródkach działkowych. Potem były 
pierwsze Mistrzostwa Polski Masters (dla zawodników 
powyżej 35 lat, przyp. red.), które wygrałam. I do dziś nie 

Fot. Archiwum prywatne Barbary Prymakowskiej

Biega w Polsce, Europie i na 
świecie. Przebiegła 49 maratonów, 
w tym te najbardziej prestiżowe. 
Nieobce są jej również maratony 
na łyżworolkach, długodystansowe 
biegi narciarskie czy biegi górskie 
(te lubi najbardziej). W ubiegłym 
roku wystartowała w sumie w 30 
zawodach. W swoich kategoriach 
wiekowych jest nie do pokonania. 
Barbara Prymakowska (l.74), 
nazywana najszybszą babcią 
świata, nie wyobraża sobie życia 
bez sportu.
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odpuściłam tego tytułu. Jestem mistrzynią Polski Masters 
na wszystkich długich dystansach – 10 km, półmaraton, 
maraton i biegi górskie.

Te ostatnie lubi Pani chyba szczególnie?

Moja przygoda z biegami górskimi zaczęła się również 
dość późno. Ale mogę powiedzieć, że mną zawładnęły. 
Gwarantują dużo wrażeń i kontakt z przyrodą. Wpraw-
dzie to inna technika, inna wydolność. Ale przeżycia są 
nieporównywalne z biegami miejskimi, po asfalcie. Na 
biegach górskich nie ma tysięcy uczestników, tylko np. stu. 
Nierzadko biegnie się więc samotnie. Trzeba na przykład 
dobrze uważać, żeby się nie zgubić.

Jakie wydarzenie w Pani sportowym życiu mogła 
by Pani określić jako najważniejsze?

Bardzo chciałam zdobyć Mont Blanc. Gdy zobaczyłam tę 
górę podczas narciarskiego wypadu w Alpy – wiedziałam, 
że muszę tam wejść. I zdobyłam ją – jako najstarsza Polka, 
mając 68 lat. To była 10-dniowa wyprawa i najpiękniejsza 
przygoda mojego życia. Tak się złożyło, że na szczyt weszłam 
dokładnie w 57. rocznicę śmierci mojego wuja, który mając 
27 lat prowadził grupę na tę właśnie górę i schodząc zginął. 
Na szczycie postawiłam mu maleńki znicz.

A zawody sportowe, z których jest Pani szczególnie 
zadowolona?

W 2016 roku udało mi się zdobyć koronę maratonów świata 
– World Marathon Majors. Zalicza się do niej maratony 
w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku, Bostonie, Chicago 
i Tokio. To najbardziej prestiżowe maratony na świecie. 
Jestem czwartą Polką, której udało się je wszystkie ukończyć.
W tym samym roku spotkała mnie też inna duża radość. 
Jak wspomniałam, biegam dużo po górach. W 2016 r. 
reprezentowałam Polskę we Włoszech na Mistrzostwach 
Świata Masters w biegu górskim i wygrałam moją kategorię 
wiekową. Ogromnym przeżyciem i wielką nagrodą było dla 
mnie usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego. To ukoronowanie 
wysiłku, które daje ogromną radość.

Sport daje Pani radość, a jak istotne są dla Pani 
wyniki?

Rywalizacja jest ważna. Bardzo mi pomaga i mobilizuje. 
Lubię rywalizować i wygrywać. I absolutnie nie ukrywam 
tego, że wejście na podium po zawodach jest jednocze-
śnie nagrodą i motywacją. Jestem już w takim wieku, że 
w zawodach organizowanych w Polce rzadko miewam swoją 
kategorię wiekową. Ścigam się więc często z kobietami 
60-cio nawet 50-letnimi. I jeżeli z nimi wygrywam – mam 
dużą satysfakcję.
Ale motywują nie tylko wyniki. Ważna jest też Polska Flaga 
i Orzeł, które reprezentuję. Gdy mam je na sobie podczas 
zawodów wiem, że muszę dać z siebie wszystko. Każdy 

mój maraton zawsze też komuś dedykowałam. I gdy pod-
czas biegu dopada mnie kryzys i jest mi bardzo ciężko, 
wtedy myśl o tej osobie pozwala mi ten kryzys zwalczyć. 
Od pięciu lat biegam dla mojej córki, która zmaga się 
z poważną chorobą.

Walka ze sobą i kryzysy to nieodzowny element 
sportu. Kiedy się pojawiają?

Mimo że przebiegłam prawie 50 maratonów, kryzys był na 
każdym z nich. Tylko, że już umiem sobie z nim radzić. Mówi 
się, że maraton zaczyna się od 35 kilometra. I podobnie 
jest w moim przypadku – kryzys pojawia się na 35-36 
kilometrze. To jest dystans, na którym wszystko może 
się wydarzyć. Ktoś powiedział, że dystans morderczy. To 
prawda – jest trudny. Zwłaszcza dla osób w moim wieku. 
Dlatego zawsze trzeba być do niego dobrze przygoto-
wanym i znać swój organizm. Wiedzieć kiedy można 
przyspieszyć, kiedy zwolnić.

Ma Pani na swoim koncie bardzo wiele sukcesów 
sportowych. A jakie są Pani marzenia startowe 
i plany?

Bardzo chciałabym przebiec maraton na Antarktydzie, 
interesowałby mnie również maraton Bajkał czy wejście na 
Elbrus. Ale na to potrzebne są ogromne środki finansowe 
– czyli sponsorzy. A z nimi ostatnio coraz bardziej krucho.
Co do planów – wśród najważniejszych na ten rok są 
Mistrzostwa Świata Masters na Słowacji w biegu górskim 
i Mistrzostwa Europy w maratonie, które są organizowane 
u nas – we Wrocławiu.
Kocham życie – jestem ogromną optymistką. Kocham też 
sport. To jest moja pasja. Nie potrafiłabym bez niego żyć. 
Ale zdaję sobie też sprawę z tego, że czas jest nieubła-
gany i że powoli będę musiała zrezygnować z dyscyplin 
niosących największe ryzyko kontuzji – np. łyżworolek. Ale 
zawsze będę aktywna.

W mediach jest Pani często nazywana najszybszą 
babcią świata. Na koniec chciałbym zapytać czy lubi 
Pani to określenie?

Wiele osób mówi mi, że przecież żadna ze mnie babcia. 
Ale ja jestem dumna z tego, że jestem babcią. Mam 
wspaniałych wnuków, którym również wszczepiłam zami-
łowanie do sportu. Wspólnie z mężem nauczyliśmy ich 
wszystkiego. Nigdy nie potrzebowali żadnych instrukto-
rów. Również kochają sport – jak my. Daje im to dobre 
zdrowie i normalne patrzenie na życie. I to jest nasza 
ogromna radość.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Raducha-Romanowicz
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CZAS WOLNY

optymizm i hart ducha utrzymują ich w dobrym zdrowiu, jak 
i w świetnym samopoczuciu. O tym można było się przekonać 
się już podczas pikniku olimpijskiego – mówi Katarzyna Dera 
z fundacji EDF Polska. – Dwukrotnie Olimpiada uświadomiła 
nam, że tego rodzaju działania są niezbędne. Celem nadrzędnym 
jest pokazanie, że o tej grupie wiekowej nie można zapominać. 
Ruch i integracja pozwala człowiekowi być przez długie lata, 
w tak dobrej kondycji, zarówno �zycznej i psychicznej – dodaje. 
Kolejna edycja Olimpiady obędzie się w tym roku.

SPOSÓB NA ŻYCIE
Wśród pasjonatów aktywności �zycznej i zdrowego stylu życia 
można też znaleźć osoby w wieku 50+, dla których sport to 
więcej niż rekreacja. To sens ich życia. Należy do nich m.in. 
ultramaratończyk August Jakubik, brązowy medalista Mistrzostw 
Świata w biegu 48-godzinnym, który regularnie biega od bli-
sko 30 lat i w tym czasie ukończył 66 ultramaratonów oraz 
150 maratonów. I poleca bieganie każdemu – bez względu na 
wiek i płeć. Oczywiście w wieku kilkudziesięciu lat nie będziemy 

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Seniorów – You Win 2016 / fot. Sebastian Góra
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FUNDUSZE EOG WSPARŁY PROJEKT 
„ŻYJESZ DLA SIEBIE I INNYCH – ZADBAJ O ZDROWIE”

mistrzami szybkości i zwycięzcami w kategorii open, natomiast 
możemy być „mistrzami” w swojej kategorii wiekowej. Czyli 
mierzymy swoje oczekiwania wynikowe do poziomu wytreno-
wania. Zwracamy szczególną uwagę w treningu na jego jakość, 
czyli tempo pokonywania poszczególnych kilometrów. Musimy 
pamiętać o podstawowej zasadzie: „amator ściga się na treningu, 
a zawodowiec na zawodach”. Czyli nigdy nie trenujemy na mak-
symalnym poziomie – zostawiamy rezerwę na zawody – twierdzi.

Według Augusta Jakubika nie ma granicy wiekowej, powyżej 
której bieganie maratonów staje się niemożliwe. – Wszystko 
zależy od naszego organizmu, głowy, a nie wieku – stwierdza. 
A w maratonie można wystartować nawet, gdy treningi zacznie 
się mając więcej niż 50 lat. Trzeba tylko cierpliwie się do tego 
przygotować – trenować, czyli biegać, co najmniej 2 lata. Znam 
bardzo wiele osób, które rozpoczęły swoją przygodę z bieganiem 
po „pięćdziesiątce” i zaliczają kolejne maratony, jak również 
dłuższe biegi – przekonuje.

Uprawiać sport można więc zacząć w każdym wieku, nawet 
zaawansowanym. Oczywiście intensywność treningów czy wybór 
konkretnych dyscyplin to kwestie indywidualne. Zależą przede 
wszystkim od stanu zdrowia danej osoby oraz od stopnia jej 
sprawności �zycznej. Jednym wystarczą ćwiczenia rehabilita-
cyjne, inni wybiorą regularne spacery, gimnastykę, aquaerobik, 
taniec lub jogę. A jeszcze inni po „pięćdziesiątce” zdobędą 
koronę maratonów.

ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

ZDROWO RÓWNIEŻ 
NA TALERZU
Dla utrzymania na długo dobrego samopoczucia 
i zdrowia dieta jest równie ważna jak sport.  „Żyjesz 
dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”  to jedna 
z inicjatyw promujących zdrowy tryb życia poprzez 
aktywność fizyczną i odpowiednie odżywianie.  
W jej ramach mieszkańcy powiatu kutnowskiego, 
również ci starsi,  aktywnie udzielali się podczas 
pikników zdrowotnych, rajdów rowerowych, spa-
cerów z kijkami Nordic Walking i kursów tańca 
towarzyskiego. Zorganizowano również warsztaty 
zdrowego gotowania, w których wzięli udział m.in. 
przedstawiciele starszego pokolenia z okolicznych 
gmin.  Uczestnicy uczyli się jak przygotowywać 
zdrowe przekąski, przystawki i dania obiadowe  
dla wszystkich grup wiekowych oraz bezcukrowe, 
beztłuszczowe desery. Podczas 11 promujących 
projekt pikników zdrowotnych zorganizowano 
też m.in. 20 konkursów kulinarnych dotyczących 
zdrowego gotowania.
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Często nie pamiętamy, że architektura jest czymś więcej niż tylko 
zbiorem mniej lub bardziej wyra�nowanych estetycznie form, 
które zakreślają granice naszego życia prywatnego i zawodo-
wego. Niekiedy w drodze do pracy lub wracając z niej, wysoko 
zadzieramy głowy, podziwiając majestatyczne wieżowce. Kon-
templujemy oryginalne linie brył architektonicznych perełek, 
których projekty zrodziły się w głowach genialnych architektów. 
Codziennie przemierzamy „tunele” zatłoczonych ulic lub szukamy 
chwili wytchnienia, przysiadając na parkowych ławeczkach 
lub zajmując miejsca przy restauracyjnych stolikach. W prak-
tyce architektura staje się czymś na wzór mapy, która wytycza 
nasze codzienne szlaki, kieruje naszymi krokami. Niektórzy 
z nas niczym Kolumb lubią niekiedy odkrywać nieznane lądy, 
zapuszczając się w obce rejony miast. Inni wybierają dobrze 

Przestrzeń miejska przypomina 
plastyczne tworzywo. Można ją 
dowolnie modelować w celu 
uzyskania optymalnego kształtu. 
Jak jednak sprawić, żeby wszyscy 
mieszkańcy czuli się w niej równie 
dobrze? Pytanie to nabiera 
szczególnej wagi w przypadku osób 
starszych, o których potrzebach 
współczesne miasta zdają się 
zapominać. 

Czas otworzyć miasta!
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znane sobie „porty”, do których pragną dotrzeć jak najszybszą 
i najprostszą drogą.

Jednym słowem, poruszamy się zarówno w budowlach, jak 
i między nimi, ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że archi-
tektura może budować pozytywne relacje międzyludzkie lub 
je zaburzać, może być źródłem frustracji i wyalienowania, 
wreszcie – niczym chory organizm – może wymagać profe-
sjonalnej terapii?

Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w kontek-
ście osób starszych i postępującego starzenia się społeczeń-
stwa. I bynajmniej nie chodzi tu wyłącznie o kwestie związane 
z �zycznymi barierami. Dopasowanie miast do potrzeb osób 

Starsze osoby potrzebują w przestrzeni miejskiej miejsc sprzyjających 
kontaktom i budowaniu relacji międzyludzkich.

OSOBY STARSZE 
A ARCHITEKTURA

DR MAGDALENA 
ŁUKASIUK, INSTYTUT 
STOSOWANYCH 
NAUK SPOŁECZNYCH, 
UNIWERSYTET 
WARSZAWSKI

Polski dyskurs wokół 
kwestii architektury 
wydaje się być zdomi-
nowany przez tematy od 

lat „dyżurne” i idące za nimi schematy myślowe. 
Koncentruje się on na barierach fizycznych i koniecz-
ności ich usuwania (poprzez windy, podjazdy etc.), 
pomijając niemal zupełnie subtelniejsze aspekty 
tematu. Chciałabym wskazać na dwa z nich. 
Pierwszy dotyczy zapraszającego lub odstraszają-
cego charakteru przestrzeni. Obok czysto fizycznych 
udogodnień, zapraszające są budynki o estetyce 
bliskiej i oswojonej, niezbyt ekstrawaganckiej, ciepłej 
i przytulnej, pasującej do parametrów estetycznych 
zakładanych użytkowników. Odstraszający albo 
onieśmielający jest ostentacyjny luksus, zimna 
kolorystyka, metaliczność, transparentność, pustka, 
poczucie bycia „na widoku”. Tak zaaranżowane 
obiekty same selekcjonują swoich gości, posługu-
jąc się estetyką jako narzędziem segregacji. Mniej 
pożądane kategorie społeczne, takie jak osoby 
starsze czy uboższe, doskonale rozkodowują te 
komunikaty i rozumieją, że to obiekt „nie dla kogoś 
takiego, jak ja”. 
Drugi, nieoczywisty aspekt, dotyczy modernizacji 
i – zwłaszcza – rewitalizacji. Częstokroć ingeruje 
ona brutalnie w nawyki i automatyzmy, a nawet 
wytwarzane latami rytuały, które pielęgnowali dłu-
goletni mieszkańcy wespół z architekturą. Innymi 
słowy, sposoby poruszania się po okolicy, miejsca 
nieformalnych spotkań, codzienne praktyki starszych 
mieszkańców bywają bezpowrotnie utracone przez 
rekonfigurację przestrzeni fizycznej. 
Mieszkańcy rewitalizowanych sąsiedztw – ludzie 
z niższych i średnich warstw społecznych, starsi 
wiekiem – często tracą ważne przestrzenie pozado-
mowych relacji. Co więcej, działania rewitalizacyjne 
naruszają estetyczną ciągłość między wnętrzami 
ich domów, klatek schodowych a ulicą i najbliższym 
otoczeniem: nowoczesna aranżacja przestrzeni 
publicznej powoduje „wywłaszczenie” okolicznych 
mieszkańców z części ich życiowej przestrzeni, 
spychając tych niepasujących (wiekiem, statu-
sem społecznym i materialnym) do zamkniętych 
przestrzeni własnych mieszkań i ograniczając ich 
aktywność pozarodzinną w miejscu zamieszkania.
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JAK ODNALEŹĆ SIĘ W PRZESTRZENI?
DR INŻ. ARCH. AGNIESZKA LABUS Z KATEDRY URBANISTYKI I PLANOWANIA  
PRZESTRZENNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Na jakie problemy 
narażeni są starsi 
mieszkańcy 
w przypadku źle 
zaprojektowanej 
architektury?

Na wiele problemów. 
Warto zwrócić uwagę, że 
nie tylko starsi użytkownicy, 
ale my wszyscy czasami 

znajdujemy się w różnych sytuacjach życiowych, które 
wymuszają na nas odnalezienie się w danej sytu-
acji/przestrzeni. Wystarczy na dworcu i w mieście 
przemieszczać się z ciężką walizką lub pchać wózek 
z dzieckiem – doświadczymy barier przestrzennych. 
Nie zawsze poruszamy się w wygodnych butach, cho-
dzimy z laską bądź – mając złamaną nogę – o kulach 
– wtedy każda nierówność i konieczność pokonania 
dłuższych dystansów bez możliwości odpoczynku 
także staje się dla nas problemem. Warto zauważyć, 
że wraz z wiekiem pojawiają się pewne dysfunkcje, 
tj. zaćma, brak orientacji w przestrzeni, zachwiania 
równowagi. Wtedy przestrzeń publiczna musi być 
przyjaźnie zaprojektowana, jeśli osoba starsza ma 
czuć się bezpiecznie, wychodząc z domu. Jeśli tak 
nie jest, osoby starsze stają się wykluczone z życia 
społecznego, co niekorzystnie wpływa na całe nasze 
społeczeństwo, przekłada się także na aspekt ekono-
miczny, powodując wzrost kosztów opieki medycznej 
i społecznej. Czasami proste rozwiązania, spójna 
i systemowa polityka miejska mogą stanowić rozwią-
zanie wielu problemów przestrzennych, społecznych, 
a nawet ekonomicznych. 

Czy istnieje „przepis” na idealną architekturę 
miejską?

Nie ma idealnego „przepisu”, żaden projekt nie jest 
idealny, żadne miasto nie jest idealne. Możemy oczy-
wiście minimalizować błędy i dążyć do jak najbar-
dziej przyjaznych rozwiązań wszystkim użytkownikom, 
niezależnie od wieku, płci, rasy itp. Osoby starsze to 
bardzo niejednorodna grupa społeczna, różniąca 
się w zakresie potrzeb i sprawności psychofizycznej. 
Stąd, mówiąc o pewnych wytycznych i kryteriach 
projektowania w kontekście potrzeb osób starszych 

w skali architektonicznej, poza barierami przestrzen-
nymi, które w dużej mierze regulują przepisy, widać to 
głównie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych 
(„Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”), ale zazwyczaj ograniczają 
się one do problemów osób poruszających się na 
wózku inwalidzkim, a wiele elementów projektowania 
w kontekście dysfunkcji psychofizycznych nie jest 
regulowanych przepisami, a wyłącznie raportami, 
ekspertyzami, poradnikami itp.

W  ramach działalności Fundacji Laboratorium 
Architektury 60+ (LAB 60+), która jest pierwszą 
tego typu fundacją w Polsce – zajmuje się innowa-
cyjnym podejściem do planowania i projektowania 
w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa 
(www.lab60plus.pl), miałam okazję być współautorką 
ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju pt. „Wytyczne 
w zakresie dostępności budynków do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami”, które stanowi poradnik dla 
architektów i urbanistów w kontekście projektowania 
uniwersalnego i dotyka problematyki nie tylko skali 
architektonicznej, ale dużo szerszej, także otoczenia 
i wnętrza, a nawet wzornictwa przemysłowego.

Do ważnych zagadnień projektowania w kontek-
ście potrzeb osób starszych możemy zaliczyć: odpo-
wiednią lokalizację, dostępność, bezpieczeństwo, 
czytelność, wayfinding – czyli łatwość w odnale-
zieniu drogi (wejścia do budynku), rolę przestrzeni 
terapeutycznej (dobrze zaprojektowana przestrzeń 
może aktywizować i rehabilitować, np. w przypadku 
osób cierpiących na demencję – taką rolę mogą 
pełnić artefakty przyszłości, np. element kojarzący 
się z przeszłością/młodością tych osób, co może 
przejawiać się w użytym materiale, kolorystyce, itp.), 
międzypokoleniową przestrzeń dającą możliwość 
spędzania czasu, gdzie każdy może znaleźć coś 
dla siebie, ale także zaprojektowanie przestrzeni 
dającej możliwość intymności, np. w dużych centrach 
przesiadkowych, lotniskach – strefa do odpoczynku, 
z łatwym dostępem do środka transportu czy tablicy 
odjazdów/odlotów. Tak naprawdę każdy budynek/
przestrzeń powinny być weryfikowane pod kątem 
potrzeb osób starszych na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego. Jeśli projekt odpowiada potrzebom 
osób starszych, to spełnia potrzeby nas wszystkich.
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starszych to temat-rzeka, który wymaga poruszenia zagadnień 
z pogranicza architektury, socjologii i psychologii. Architektura 
jest dziedziną interdyscyplinarną – dobry projekt to taki, który 
odpowiada na potrzeby użytkowników. Dobry architekt to trochę 
„socjolog/psycholog”, który potra� rozmawiać z wieloma inte-
resariuszami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, potra� 
odpowiedzieć na ich potrzeby. Dzisiaj zmienia się rola architekta 
na rzecz bycia mediatorem w całym procesie inwestycyjnym, 
a nie tylko projektantem narzucającym swoją wizję – mówi 
dr inż. arch. Agnieszka Labus z Katedry Urbanistyki i Pla-
nowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej, która obroniła 
pracę doktorską poświęconą starzejącym się społeczeństwom 
europejskim w koncepcjach odnowy miejskiej.

JESTEŚMY CORAZ STARSI
Starzenie się społeczeństw jest faktem. Udział osób w wieku co 
najmniej 60 lat w ogólnej populacji naszego kraju wzrósł w 2014 
roku do 22,2 proc. Aktualna polityka międzynarodowa dużo uwagi 
poświęca zjawisku starzenia się społeczeństw. „Plan Madrycki” 
wskazuje na rosnący udział osób starszych w społeczeństwach 
wysoko rozwiniętych (Europy i Ameryki Północnej), szacując, że 

ich udział w populacji wzrośnie do 2025 roku odpowiednio do 
28 i 26 proc. – potwierdza dr Magdalena Łukasiuk z Instytutu 
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Cóż to oznacza dla architekta i urbanisty? Otóż w przestrzeni 
miast pojawia się coraz więcej osób starszych. Z tego względu 
przestrzeń miejska powinna być aranżowana z uwzględnie-
niem ich potrzeb. Czy fatycznie tak jest? „Priority Direction 
III Ensuring enabling and supportive environments” odnosi się 
najpełniej do kwestii związanych z przestrzenią i architekturą. 
Uderzające jest, iż przestrzeń pojawia się tutaj właściwie wyłącznie 
w kontekście zamieszkiwania. Przestrzenie publiczne przywoły-
wane są w dokumencie tylko, gdy chodzi o „swobodny dostęp 
do budynków i przestrzeni użyteczności publicznej”, a więc jako 
czysto �zyczna dostępność tych przestrzeni i zabudowy dla osób 
w zaawansowanym wieku, ewentualnie z problemami mobilności 
– wskazuje dr Magdalena Łukasiuk.

PO PIERWSZE, DRUGIE I TRZECIE… DOSTĘPNOŚĆ
Słowem-kluczem, które określa dostosowanie miast do potrzeb 
osób starszych, jest bezsprzecznie dostępność. Oznacza ona 

Przestrzeń współczesnych miast powinna być projektowana z uwzględnieniem potrzeb seniorów.
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likwidację barier utrudniających aktywność seniorom. A moż-
liwych przeszkód jest naprawdę wiele. Jedne z nich mają postać 
przeszkód �zycznych sensu stricto. Wysokie budynki pozbawione 
wind, nieprzyjazne krawężniki i przejścia dla pieszych, długie 
ulice bez miejsc do siedzenia – to wszystko buduje aurę prze-
strzeni niedostępnej dla osób starszych. Zniechęca do codziennej 
aktywności, rodzi poczucie wyalienowania i samotności.

Pojawiają się też bariery trudniejsze do zwerbalizowania, które 
– niestety – stygmatyzują osoby starsze w przestrzeni miejskiej. 
Chodzi tu o szeroko rozumiane wrażenia estetyczne. To, co na 
pierwszy rzut oka budzi zachwyt jako element nowoczesnej 
architektury, dla seniorów stanowi przeszkodę. Duże przeszklenia 
nowoczesnych biurowców, które otaczają główne arterie miejskie, 
minimalistyczne bryły, „chłodne” materiały i kolory, ostenta-
cyjny luksus witryn sprawiają, że starsza osoba tra�a do świata, 
który „nie jest jej”. Kon�ikt doświadczeń i estetyki zniechęca do 
podejmowania jakiejkolwiek aktywności w tak nieprzyjaznej 
przestrzeni. Z perspektywy architektki doceniana przez gremia 
krajowe i międzynarodowe współczesna polska architektura 

„chwyta mnie za serce”, ale kiedy już zacznę analizować ją pod 
kątem przyjazności starzeniu... to pojawia się problem, ponieważ 
np. nie funkcjonuje „way�nding”, czyli łatwość w odnalezieniu 
wejścia do budynku i czytelności przestrzeni w budynku – sama 
mam często w takich obiektach problem z odnalezieniem wejścia 
do budynku, wielokrotnie brakuje intymności i przyjazności 
użytkowania. Współczesne budynki są z reguły przeszklone, co 
powoduje efekt olśnienia, a swoją nowoczesnością i skalą przy-
tłaczają i onieśmielają – mówi dr inż. arch. Agnieszka Labus.

Na dysfunkcyjność przestrzeni miejskiej z punktu widzenia osób 
starszych mają duży wpływ również procesy rewitalizacyjne. 
Z jednej strony polepszają one estetykę zabudowy, a często także 
zmieniają jej funkcję, zaś z drugiej – burzą nawyki mieszkań-
ców poprzez likwidację np. miejsc tradycyjnych spotkań lub 
spędzania wolnego czasu. W ten sposób powstaje przestrzeń, 
która przestaje być „nasza”.

Jak zatem powinno wyglądać miasto przyjazne osobom starszym? 
Oprócz likwidacji barier architektonicznych, ważne jest także 

Wysokie budynki pozbawione wind, nieprzyjazne krawężniki, długie ulice bez miejsc do siedzenia  
– to wszystko buduje aurę przestrzeni niedostępnej dla osób starszych.
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wprowadzanie rozwiązań, które budują platformę do spotkań 
i budowania relacji międzyludzkich. Częstokroć są to banalne, 
na co dzień niedostrzegalne elementy przestrzeni miejskiej, ale 
jakże istotne z punktu widzenia starszych ludzi. Łatwo dostępna 
komunikacja, odpowiednie rozmieszczenie punktów usługo-
wych, właściwe oświetlenie ulic, przestrzenie zachęcające do 
wychodzenia z domu, zielone skwery i ławki sprzyjające inte-
gracji, a nawet ogólnodostępne toalety i zadaszenia chroniące 
przed niespodziewanym deszczem – to tylko niektóre z nich. 
Jaime Lerner (burmistrz Kurytyby) twierdzi, że architektura jest 
wtedy dobra, kiedy powstaje z prawdziwych potrzeb. I to jest 
chyba sedno sprawy – nigdy nie da się zadowolić wszystkich, ale 
im szerszą wiedzę posiadamy, z jakimi użytkownikami mamy 
do czynienia i jakie potrzeby należałoby uwzględnić w projekto-
waniu budynków, wtedy architektura tych obiektów jest lepsza 
i doskonalsza – podsumowuje dr inż. arch. Agnieszka Labus.

BUDUJĄCE PRZYKŁADY
Warto jednak podkreślić, że coraz częściej pojawiają się projekty, 
które dowodzą, że potrzeby osób starszych nie są obce polskim 
architektom. Jednym z najlepszych tego przykładów jest dom 
dla seniorów zaprojektowany przez Grupę Architektoniczną 
Domino w Stargardzie Szczecińskim. Budynek tworzą trzy 
dwukondygnacyjne segmenty. Wyodrębnione zostały w nim 
zarówno przestrzenie publiczne, jak i prywatne. Pierwsze 
z nich służą spotkaniom i budowaniu relacji sąsiedzkich, zaś 
drugie – tworzą bardziej intymne strefy mieszkalne. Projek-
tanci nie zapomnieli o dostosowaniu budynku do potrzeb 
mieszkańców – zainstalowano windy, pojawiły się dodatkowe 
poręcze i szersze drzwi, a podłogi wykończono materiałami 
antypoślizgowymi.

18 domów jednorodzinnych dedykowanych seniorom (projekt 
pracowni Archimed) powstało również w podwarszawskim 
Majdanie. Segmenty nie zostały od siebie odgrodzone, aby 
sprzyjały budowaniu relacji sąsiedzkich. Każdy apartament 
posiada taras zwrócony w kierunku wspólnego ogrodu, co 
zapobiega izolacji. Dookoła osiedla biegnie też ścieżka space-

rowa łącząca zaaranżowane miejsca spotkań, takie jak ławeczki 
wokół fontanny czy altana piknikowa.

Mieszkania umożliwiają samodzielne funkcjonowanie osób 
w podeszłym wieku, nawet jeżeli poruszają się jedynie na wózku 
inwalidzkim. Specjalnie zaprojektowane wnętrza posiadają 
szereg udogodnień, takich jak opuszczane sza�i kuchenne, 
obsługiwana zdalnie deska bidetowa, a nawet maty wykrywające 
upadek i przekazujące sygnał alarmowy do obsługi osiedla. 

W krajach Europy Zachodniej to, co u nas wciąż jest architekto-
nicznym ewenementem, stało się już standardem. Niczym grzyby 
po deszczu powstają tam domy dedykowane osobom starszym, 
których znakami rozpoznawczymi są nie tylko funkcjonalność 
i ergonomia, ale też niebanalna formalnie architektura. Portugalski 
dom dla osób starszych w Alcácer do Sal (projekt: Aires Mateus 
Arquitectos), dom opieki w Hainburgu w Austrii (projekt: Christian 
Kronaus i Erhard An-He Kinzelbach), dom opieki nad starszymi 
w hiszpańskiej Zamorze (projekt: CSO Arquitectura) czy centrum 
seniorów w słoweńskiej wiosce Hodos (projekt: Ravnikar Potokar 
Arhitekturni) to tylko wybrane, ale nie jedyne przykłady.

Istnieje także międzynarodowy projekt „Age Friendly Cities” 
(„Miasta przyjazne wiekowi”), opracowany przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO), w którym uczestniczy kilkadziesiąt 
miast z całego świata. Jego głównym celem jest poszukiwanie 
rozwiązań dostosowujących architekturę miast do potrzeb 
poszczególnych grup wiekowych.

Architektura kształtuje wspólnotę i zmienia obcych w sąsiadów – 
powiedział jeden z bohaterów popularnej komedii romantycznej 
„Dwa tygodnie na miłość” w reżyserii Marca Lawrence’a. Każdy 
z nas marzy o mieszkaniu w otoczeniu sympatycznych sąsiadów. 
Warto, żeby pamiętali o tym także architekci, dopracowujący 
szczegóły swoich kolejnych projektów. Być może wtedy nauczymy 
się otwierać drzwi przed innymi, a nie je zamykać.

MARIUSZ GOLAK, FOT. FOTOLIA

DUŻE PRZESZKLENIA NOWOCZESNYCH BIUROWCÓW, KTÓRE 
OTACZAJĄ GŁÓWNE ARTERIE MIEJSKIE, MINIMALISTYCZNE 
BRYŁY, „CHŁODNE” MATERIAŁY I KOLORY, OSTENTACYJNY 
LUKSUS WITRYN SPRAWIAJĄ, ŻE STARSZA OSOBA TRAFIA 
DO ŚWIATA, KTÓRY „NIE JEST JEJ”.
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Strategia przeciwzmarszczkowa

Czasem w środku nocy budzi mnie lęk przed starością. Na ułamek sekundy ciemność 
wokół staje się symbolem osamotnienia na drodze ku śmierci. Ale to uczucie mija szybko, 
jak zły sen. Znów zasypiam, a rano wracam do swojego na razie 36-letniego życia. 

Zdarza się, że i za dnia odwiedza mnie migawkowe przeczucie własnej starości. Nie-
dawno mijałam na przejściu dla pieszych staruszkę z ręką na temblaku. Trzymała się 
prosto, maszerowała w mokasynach na koturnach, w wiosennym płaszczu i bereciku. 
Zaimponowała mi uniesionym wysoko podbródkiem, szybkim krokiem. Chciałabym 
kiedyś być taka. Albo taka jak panie, które na kawę z najlepszą od 60 lat przyjaciółką 
przychodzą śmiało do kawiarni sieciowych i zamiast zamawiać �at white na podwójnym 
espresso, informują młodziutkiego baristę, że chcą mocną kawę z mlekiem i ciastko, 
i żeby im je przyniósł do stolika. A młodziutki barista, wbrew wszelkim sieciowym 
procedurom, grzecznie przynosi.

Podziwiam również pana, którego mijam, gdy wyprowadzam psa. Zbliżamy się do 
siebie powoli, on nigdy na mnie nie patrzy. Jest zbyt skupiony na tym, by niesprawne 
po wylewie lewa noga i ramię nie zostawały z tyłu, tylko poruszały się razem z nim. 
Mobilizuje je wzrokiem. Każdy krok jest zmaganiem, zaciśnięty kącik ust walczy z tym 
drugim, bezwładnie opadającym, ale w oczach widać jedno – determinację, by iść dalej. 
I tak co dzień. Tyle razy chciałam się zatrzymać, powiedzieć, że go dostrzegam, że mu 
kibicuję. Ale nie mam odwagi. W zastępstwie wysyłam pogodnego psa, który merda 
do pana ogonem i obwąchuje mu nogawki.

Kilka dni temu zauważyłam taką scenę. Ruchliwy plac w środku Warszawy. Na murku 
przy klombie siedzi starsza pani, a przy niej zabójczo przystojny trzydziestoletni rolkarz 

WSPÓŁCZESNOŚĆ 
WYPYCHA STAROŚĆ 
POZA SWÓJ OBRĘB 
Z TAKĄ KONSEKWENCJĄ, 
ŻE NIERAZ JUŻ 
PRZYCHODZIŁ MI DO 
GŁOWY FUTURYSTYCZNY 
SCENARIUSZ, 
W KTÓRYM STARZENIE 
SIĘ JEST ZAKAZANE 
I SYSTEMOWO 
LIKWIDOWANE.
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w kasku. Trzyma ją za rękę, poklepuje i mówi do niej z uśmiechem, ale jego oczy szukają 
czegoś na drodze. Wypatruje karetki. Gdybym przechodziła kilka minut wcześniej, czy 
zrobiłabym to, co on? Czy podbiegłabym do pani, która zasłabła, wezwałabym pomoc, 
a potem po prostu była z nią, mówiąc uspokajające zaklęcia? Czy też wystraszyłabym 
się tego obrazu kruchości – przepowiedni, że ja również dożyję chwili, w której mój 
los będzie zależał od życzliwości nieznajomych? 

Boimy się starości – rzeczywistość aż roi się od dowodów na istnienie tego lęku. Jeden 
z miesięczników kobiecych reklamuje się dodatkiem „anty-aging“ (z ang. przeciw sta-
rzeniu). Najwyraźniej wdrażanie wszelkich strategii mających starość odegnać, staje 
się umiejętnością, którą każdy powinien posiadać. A jeśli nie posiada, to znaczy, że 
nie przynależy do teraźniejszości. Współczesność wypycha starość poza swój obręb 
z taką konsekwencją, że nieraz już przychodził mi do głowy futurystyczny scenariusz, 
w którym starzenie się jest zakazane i systemowo likwidowane. Na razie odbywa się to 
miękkimi metodami. Na przykład poprzez zniechęcanie do uczestnictwa w codzienności 
i sferze publicznej. W centrum stolicy całe ulice pozbawione są ławek. Który 80-latek 
ma odwagę i kondycję, by wybrać się na pieszą wyprawę bez perspektywy oparcia 
czy odpoczynku? W centrach handlowych kroje i rozmiary odzieży są bezużyteczne 
dla opuchniętych kostek, ramion zgarbionych od nadmiaru doświadczeń i gustów 
ukształtowanych pół wieku temu. Tu i ówdzie bronią się jeszcze ostatnie butiki, także 
prowadzone przez leciwych sprzedawców. 

Kto nie chce mieć do czynienia ze starymi ludźmi, ma ułatwione zadanie. Wystarczy, że 
będzie omijał placówki pocztowe, publiczne przychodnie zdrowia, kościoły, czytelnie 
czasopism, a pomiędzy godziną 10 a 14 także bazarki i sklepy dyskontowe. Tu właściwie 
wyczerpuje się lista miejsc uczęszczanych przez osoby starsze. Na pozostałe ich albo 
nie stać, albo czują się w nich niechciani. Możemy sobie pogratulować, starość została 
niemal całkiem wyproszona.

Zaczyna też znikać z naszych twarzy. Kremy przeciwzmarszczkowe, zabiegi mające 
na celu usuwanie znaków czasu zdobywają coraz większą popularność wśród coraz 
młodszych klientów. Przemysł farmaceutyczny podsuwa leki i suplementy mające 
likwidować symptomy: od banalnych plamek na skórze, przez uderzenia gorąca 
wywołane menopauzą, słabnące serca, po nadciśnienie, trzaskające stawy i zanik 
apetytu. Jesteśmy świadkami, a często także czynnymi współsprawcami zmasowanej 
akcji usuwania starości i śmierci ze świadomości społecznej. Ta akcja zemści się na 
każdym z nas, gdy da znak o nieubłaganych prawach życia, a w wymiarze zbiorowym – 
poprzez odwrócenie proporcji w populacji. Osób starych będzie więcej i to niebawem. 
Młodzi bariści znajdą się w mniejszości, ale być może rzeczywistość wciąż będzie im 
przyznawać jedyną rację. Młode jest lepsze, a nowe cenniejsze – według takiej �lozo�i 
żyjemy na Zachodzie co najmniej od drugiej wojny światowej. W XXI wieku dyktat 
młodości i odnawialności nabiera mocy.

Na cały rozwój medycyny można spojrzeć z tej perspektywy i dostrzec w nim wysiłek 
wielu pokoleń pragnących uwolnić się od starości. Pierwszy wycięty w porę wyrostek 
robaczkowy rozpoczął odkładanie śmierci na potem, dziś nanotechnologia i genetyka 
wspierają marzenia o nieśmiertelności. Zanim jednak pierwszy z ludzi będzie miał 
szansę wkroczyć na nieskończoną autostradę, zdążymy się wszyscy zestarzeć. I poczuć 
otchłań osamotnienia, które teraz sami na siebie i innych sprowadzamy.
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Wiek jest istotnym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie 
w procesy decyzyjne na poziomie krajowym i lokalnym. Grupami, 
w których aktywność ta jest wyraźnie niższa, są osoby do 24 
roku życia oraz powyżej 65. roku życia. Warto przeanalizować, 
co jest przyczyną takiej sytuacji.

AKTYWNY UDZIAŁ W WYBORACH
Jednym ze wskaźników, na podstawie którego możemy analizo-
wać aktywność obywatelską jest udział w wyborach. Z Polskiego 
Generalnego Studium Wyborczego wynika, że najchętniej głosują 
osoby z grupy wieku 46-65 lat, mniej chętnie osoby nieco młodsze 

Demokracja nie liczy lat
Osoby starsze, jak pokazują badania socjologiczne i dane statystyczne, 
stosunkowo rzadko uczestniczą w życiu publicznym i angażują się w budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. Sytuacja powoli się zmienia, głównie za sprawą 
rad seniorów powstających w Polsce od 2013 roku.

(36-45 lat) i starsze (66 lat i więcej), zaś najmniejszy poziom 
partycypacji wyborczej występuje wśród najmłodszych wyborców. 
Na tle innych grup wieku, poziom aktywności wyborczej ludzi 
powyżej 60. roku życia uznać można  zatem za dość wysoki. 
Tym bardziej, że w tej grupie relatywnie częściej występują 
sytuacje wywołujące absencję wyborczą, takie jak przewlekła 
choroba czy niepełnosprawność. Można postawić pytanie, czy 
w związku z tym wysoki poziom partycypacji wyborczej osób 
starszych skutkuje wysokim poziomem reprezentacji starszego 
pokolenia w organach przedstawicielskich? Niestety nie. Ana-
liza składu Sejmu, Senatu i organów kolegialnych samorządu 
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RADY SENIORÓW W ŚWIETLE USTAWY
Formalna możliwość powoływania gminnych rad senio-
rów istnieje od bardzo niedawna – odpowiedni zapis 
w ustawie o samorządzie gminnym (art. 5c rozdziału 1) 
wszedł w życie dopiero z końcem 2013 roku, w następu-
jącym brzmieniu:

Art. 5c.
1.  Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz 

tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej 
osób starszych w społeczności lokalnej.

2.  Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zain-
teresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę 
seniorów.

3.  Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, 
doradczy i inicjatywny.

4.  Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli 
osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów dzia-
łających na rzecz osób starszych, w szczególności 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pod-
miotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

5.  Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje 
jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady 
działania, dążąc do wykorzystania potencjału dzia-
łających organizacji osób starszych oraz podmiotów 
działających na rzecz osób starszych, a także zapew-
nienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej 
rady seniorów.

6.  Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej 
upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki 
pomocniczej.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawowymi gminne rady 
seniorów mogą być powoływane na wniosek radnych 
lub grupy mieszkańców w formie uchwały rady gminy. 
Każda z rad działa na podstawie przyjętego statutu, który 
określa jej charakter, sposób powoływania członków, 
kadencyjność, procedurę wyboru przewodniczącego 
i podejmowania decyzji.

RADY SENIORÓW SĄ JEDNĄ Z FORM WŁĄCZANIA OSÓB 
STARSZYCH W PROCESY DECYZYJNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO. 

aktywnosc obywatelska.indd   43 07.04.2017   11:42



44

RELACJE

terytorialnego wszystkich szczebli wskazuje na niewielki udział 
we władzy osób po 60. roku życia. Na przykład, wśród posłów 
obecnej VIII kadencji Sejmu RP jedynie 97 ma powyżej 60 lat, 
a najstarszym przedstawicielem Sejmu jest 79-letni Andrzej 
Smirnow.

NA POZIOMIE LOKALNYM
Seniorzy rzadziej niż inne grupy wiekowe szukają informacji 
o działaniach samorządów lokalnych, zgłaszają władzom 
lokalnym opinie i biorą udział w konsultacjach. Blisko 73% 
seniorów deklaruje brak wpływu na to, co dzieje się w ich 
gminie (Diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce, 
Instytut Spraw Publicznych). Z badań socjologicznych, pro-
wadzonych przez dr. hab. Barbarę Szatur-Jaworską z Uni-
wersytetu Warszawskiego wynika, że stałym zjawiskiem jest 
najmniejsza – na tle innych grup wieku – aktywność społeczna 
osób po 65 roku życia. Potwierdzają to również badania 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które mówią 
o niskim poziomie zaangażowania seniorów w życie społecz-
ności lokalnych – tyko 8% badanych włącza się w działania 
społeczne. Dlaczego tak się dzieje?

Wśród osób starszych dominują postawy rezygnacji i poczucia 
odrzucenia. Często są one związane ze stereotypowym postrzega-
niem staruszka w Polsce – jako osoby schorowanej i narzekającej. 
Sami seniorzy, w badaniach dla CBOS mówią, że nie angażują 
się w życie społecznie, ponieważ nie są zainteresowani sprawami 
najbliższego otoczenia (co trzeci) oraz z powodu braku sił (co 

czwarty). Wydaje się zatem, że w obszarze kontaktów sąsiedzkich 
i ze środowiskiem lokalnym ludzie starzy wyraźnie znajdują się 
na ich marginesie, bardzo często na skutek automarginalizacji. 
Trafność takiej hipotezy potwierdzają również wyniki badań, 
które wskazują na dodatnią zależność pomiędzy przekonaniem, 
iż współpraca z innymi ludźmi to na ogół marnowanie czasu, 
a takimi cechami społeczno-demogra�cznymi, jak: starszy 
wiek, niski poziom wykształcenia, bierność zawodowa. Z badań 
tych wynika też, że osoby w wieku 65 lat i więcej wykazywały 
najmniejszą gotowość do współdziałania z innymi w każdej ze 
wskazanych dziedzin: pożyczenie wartościowej rzeczy, praca 
społeczna, działalność gospodarcza, działalność polityczna. 
Wśród najstarszych respondentów najwyższy był też odsetek 
(53%) osób, które nie wykazywały żadnej gotowości do współ-
pracy z ludźmi spoza rodziny.

Jednocześnie aż ¾ osób w wieku 65 lat i więcej uważa, że w polskim 
społeczeństwie trzeba umacniać solidarność międzyludzką, że 
potrzebne są zmiany postaw, aby ludzie byli bardziej wrażliwi 
i gotowi przyjść innym z pomocą. Mogłoby to wskazywać, iż wśród 
ludzi starych większe były oczekiwania dotyczące korzystania 
z pomocy niż gotowość do jej świadczenia. Co druga osoba 
w starszym wieku deklaruje jednocześnie doświadczenie w pracy 
na rzecz środowiska lokalnego lub osób potrzebujących. Szansą 
na kreatywne wykorzystanie tych doświadczeń i jednocześnie 
zaangażowanie osób starszych w budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego na poziomie lokalnym są powstające przy gmi-
nach rady seniorów.
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MOŻNA MIEĆ WPŁYW W KAŻDYM WIEKU
W kilkudziesięciu gminach Polski działają rady seniorów, czyli 
ciała przedstawicielskie osób starszych w społecznościach lokal-
nych. Rady są jedną z form włączania osób starszych w procesy 
decyzyjne jednostek samorządu terytorialnego. Znowelizowana 
ustawa o samorządzie gminnym zachęca do powoływania 
rad seniorów, promowania solidarności międzypokoleniowej 
i tworzenia warunków do aktywności obywatelskiej. Działalność 
rad seniorów pozwala na zwiększenie udziału osób starszych 
i organizacji seniorskich w procesach decyzyjnych bezpośrednio 
ich dotyczących, w środowisku lokalnym.

Propagowaniem idei rad seniorów oraz ich aktywnym wspar-
ciem zajęło się  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które od 
2014 roku realizuje projekt badawczy zatytułowany „ZOOM 
na Rady Seniorów”. Projekt realizowany jest we współpracy 
z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz 
Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“. Przedsię-
wzięcie ma na celu wsparcie istniejących Rad Seniorów oraz 
procesu powstawania nowych rad. „Zoom na rady seniorów” 
to projekt mający na celu wypracowanie modelu współpracy 
rad seniorów i samorządów o charakterze partycypacyjnym, 

tj. opartym o realny wpływ osób starszych na lokalne poli-
tyki. W drodze ogólnopolskiego Konkursu „Zoom na Rady 
Seniorów. Uniwersytet Obywatelski” wyłoniliśmy 10 partnerstw 
złożonych z jednostek samorządu terytorialnego i rad seniorów 
zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, podniesieniem 
umiejętności i kompetencji członków rad seniorów w zakresie 
partycypacji społecznej i obywatelskiej, działań w partnerstwie 
i kooperacji, jak również w zakresie tworzenia wielosektorowej 
lokalnej polityki społecznej oraz opracowaniem i wdrożeniem 
planu rozwoju rad i współpracy z samorządem w odniesieniu 
do konkretnego obszaru lokalnej polityki społecznej. W ramach 
projektu członkowie rad seniorów i urzędnicy wzięli udział 
w trzech zjazdach szkoleniowo-warsztatowych, dzięki którym 
wzmocnili swoje kompetencje we współpracy z samorządem i spo-
łecznością lokalną oraz opracowali plany działania partnerstwa 
angażujące seniorów w tworzenie konkretnych rozwiązań we 
wskazanych obszarach (dotyczących np. przestrzeni publicznej, 
oferty instytucji publicznych skierowanych do osób starszych, 
aktywności obywatelskiej osób starszych, dialogu międzypokole-
niowego, utworzenia karty seniora, klubu seniora). Rady seniorów 
przeprowadziły działania zawarte w stworzonych planach, 
korzystając ze wsparcia animatorów, socjologów z Towarzystwa 
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AKTYWNOŚĆ NIE IDZIE NA EMERYTURĘ
MARIA JOLANTA LAURYN, PRZEWODNICZĄCA SUWALSKIEJ RADY SENIORÓW

Do uczestnictwa w radzie seniorów skłoniła mnie natu-
ralna potrzeba działania i ogromna chęć wykorzystania 
dotychczasowych doświadczeń zawodowych. Praco-
wałam jako nauczyciel, dyrektor placówki oświatowej, 
dyrektor kuratorium oświaty, radna, i oczywiste było, że 
moja dotychczasowa aktywność nie idzie na emeryturę. 
Dotychczas było zdecydowanie za mało stowarzyszeń 
obywatelskich zrzeszających osoby starsze. Moim 
zdaniem spadek aktywności społecznej osób starszych 
wynika z braku przestrzeni do realizacji pomysłów, jak 
również nieprzygotowania się do emerytury. Warto 
postawić na tworzenie perspektyw i prezentowanie 
dobrych wzorców wśród osób przymierzających się 
do życia emeryta. Ważne, aby propagować aktywną 
postawę, jeszcze podczas pracy zawodowej stworzyć 
plan działania, aby jak najlepiej na emeryturze wyko-
rzystać swoje talenty i nieocenione doświadczenie 
zawodowe. Jedną z możliwości aktywnego działania 
jest nasza Suwalska Rada Seniorów, która działa przy 
Prezydencie Miasta Suwałk. Ma charakter konsul-
tacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem 
jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie 
wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych 
osobom starszym. Warto podkreślić, że powstała 
z inicjatywy oddolnej i była pierwszą radą seniorów 
w województwie podlaskim.
Naszą pracę rozpoczęliśmy od dokładnego zdiagno-
zowania środowiska seniorów. Przeprowadziliśmy 
badania wśród stowarzyszeń zrzeszających emerytów, 
w kościołach, placówkach służby zdrowia i szkołach. 
Chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby osób, które 
zasygnalizują nam, jakie są najważniejsze potrzeby 
środowiska seniorów. Wnioski z tych badań pozwoliły 
wyznaczyć nam podstawowe kierunki działania. Udało 
nam się pozyskać środki finansowe i utworzyć prze-
strzeń do działania dwóch klubów seniora. Z naszej 
inicjatywy Miasto Suwałki zorganizowało program 
„Aktywny senior”, którego celem jest podniesienie 

poziomu aktywności społecznej i poprawa jakości 
życia suwalskich seniorów poprzez stworzenie i rozwi-
janie systemu ulg i rabatów umożliwiających większy 
dostęp do ofert kulturalnych, sportowych i usług. 
W każdą środę w naszym mieście obowiązuje opłata 
5 zł za wstęp do kina czy parku wodnego. Pracujemy 
teraz nad możliwością stworzenia oferty dla seniorów 
przez firmy prywatne, głównie działające w sektorze 
usług. Zdobywamy środki finansowe i wspieramy już 
działające organizacje, np. kulturalne.
„Koperta życia” dla Suwalczan to kolejna wspierana 
przez nas inicjatywa. Plastikowa koperta zamykana 
na zatrzask zawiera kartę informacyjną z danymi 
osobowymi pacjenta, numery telefonów do najbliż-
szych, informacje medyczne: choroby, przyjmowane 
na stałe leki, uczulenia, naklejkę o treści „Tu jest 
Koperta Życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki. 
Akcja kierowana jest przede wszystkim do samotnych 
mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym 60/65 
i ma na celu ułatwienie i przyspieszenie działania 
służb ratowniczych i medycznych. Na terenie miasta 
rozdano 5 tys. takich kopert.
Ponadto, wspieramy działania dyrektora szpitala 
w zakresie dostępności do specjalistów z zakresu 
geriatrii. Zorganizowaliśmy dom dziennego pobytu 
dla osób starszych. Aktywizujemy wolontariuszy, w tym 
samych seniorów, którzy szczególnie dbają o „niewi-
dzialnych” staruszków, czyli tych mieszkających na 3 
czy 4 piętrze i dotknięci chorobą od lat nie opuszczają 
swoich mieszkań.
Równie ważna, jak działanie na rzecz osób starszych, 
jest dla nas współpraca z najmłodszym pokoleniem. 
To właśnie z inicjatywy Suwalskiej Rady Młodzieżowej 
rozpoczęliśmy wspólne działania. Chociażby w tym 
roku, w ramach Dni Solidarności Międzypokolenio-
wej poszliśmy z młodzieżą na wagary i urządziliśmy 
interesujący spacer po Suwałkach. Dzieliliśmy się 
z młodymi bogatą wiedzą o historii miasta.

Inicjatyw Twórczych „ę” oraz wizyt studyjnych – podsumowuje 
Maria Klaman, koordynatorka projektu.

OBYWATEL EMERYT
Wnioski z ogólnopolskiego badania „ZOOM na Rady Seniorów” 
pozwalają optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Rady seniorów 
przy gminach okazują się bardzo ważną formą włączania osób 

starszych w działania społeczności lokalnej. Ma to szczególne 
znaczenie, ponieważ istnieje wiele modeli aktywizowania osób 
starszych w Polsce, ale niewiele z nich kładzie nacisk na akty-
wizację obywatelską tej grupy społecznej. Zapowiedzią zmiany 
są coraz liczniej powstające i prężnie działające rady seniorów. 
O rosnącym znaczeniu rad seniorów mówi też Barbara Imiołczyk, 
współprzewodnicząca komisji ekspertów ds. osób starszych 
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przy Rzeczniku Praw Obywatelskich: Rady seniorów są szansą 
na zwiększenie aktywności obywatelskiej przede wszystkim osób 
starszych. Ale również, o ile rady takie zadania podejmą, na 
współpracę pokoleń w dialogu obywatelskim. Rola rady seniorów 
zależeć będzie od otoczenia, w którym rada działa. Ale przede 
wszystkim od wiedzy, kompetencji, doświadczenia i zaintereso-
wań jej członków. Żeby być partnerami władzy i administracji 
lokalnej, członkowie rad powinni w pierwszej kolejności zadbać 
o poszerzenie własnej wiedzy na temat zadań, kompetencji i zasad 
działania gminy, zasad tworzenia prawa miejscowego, uchwalania 
budżetu, planu zagospodarowania przestrzennego, tworzenia 
planów wieloletnich, strategii i innych istotnych dokumentów 
decydujących o kierunkach rozwoju gminy.

Działanie w radzie seniorów sprzyja też integracji społecznej 
i kontaktom z przedstawicielami nie tylko własnego pokole-
nia. Otwierając się na znajomych, sąsiadów i osoby nieznane, 
warto też korzystać z form aktywności wymyślonych i stoso-
wanych z sukcesem przez innych. Tu pomocna może okazać 
się publikacja „Rady seniorów w działaniu”, wieńcząca projekt 
„ZOOM na rady seniorów”. Nie mniej istotną kwestią jest 
nawiązanie dialogu Rady Seniorów z innymi grupami wie-
kowymi, w tym przedstawicielami młodej generacji, którzy 
pomogą we wspólnych działaniach. Wiedzę młodzieży można 

wykorzystać choćby w wyszukiwaniu ciekawych informacji 
w internecie, kontaktach z użyciem poczty elektronicznej lub 
organizowaniu wspólnej akcji społecznej. Dialog między osobami 
starszymi a młodzieżą jest również ważną i praktyczną lekcją 
obywatelskiej aktywności. Współpraca międzypokoleniowa 
może przebiegać na różnych płaszczyznach – zarówno przy 
okazji dyskusji o budżecie gminy, jak i przy organizowaniu 
przestrzeni publicznej, która powinna uwzględniać potrzeby 
różnych pokoleń. Dialog ten może być łatwiejszy dzięki wspól-
nemu planowaniu działań i uzupełnianiu się aktywności rady 
seniorów i młodzieżowej rady gminy.

Czy rzeczywiście uda się skierować aktywność osób starszych na 
tory zaangażowania obywatelskiego i zdobywania kompetencji 
obywatelskich, pokaże charakter aktywności osób starszych 
w radach seniorów w kolejnych latach.

KATARZYNA MASŁOWSKA

FOT. ALICJA SZULC

ŹRÓDŁO: TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę”

„ZOOM NA RADY SENIORÓW” JEST REALIZOWANY 
W RAMACH PROGRAMU „OBYWATELE DLA DEMOKRACJI” 
DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZY EOG.
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Alzheimer – choroba 
całej rodziny

Każdego roku na świecie przybywa 
ok. 7,7 mln pacjentów z chorobą 
Alzheimera, co oznacza, że co 4 sekundy 
choroba atakuje kolejną osobę. Statystyki są 
zatrważające. Tym bardziej, że o chorobie 
tej mówi się jako o chorobie całej rodziny. 
Nie bez przyczyny. O tym jak przygotować 
się do życia z osobą chorą na Alzheimiera, 
rozmawiamy z Bernadetą Smycz, Zastępcą 
Dyrektora ds. pielęgniarstwa, średniego 
i niższego personelu medycznego 
w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” 
im. Jana Pawła II w Górnie.

Fot. Fotolia

Bernadeta Smycz, SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie
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Obecnie z demencją zmaga się ok. 44 mln ludzi na świe-
cie. Jednak zdaniem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Alzheimerowskiego (Alzheimer’s Disease International), 
liczba chorych może sięgnąć 135 mln już w 2050 roku. 
Skąd takie przewidywania?
Jest to schorzenie związane z wiekiem, dlatego wraz ze sta-
rzeniem się populacji częstość przypadków otępienia wzrasta. 
W przyszłości dojdzie do dramatycznego wzrostu liczby osób 
starszych, ponieważ jesteśmy starzejącym się społeczeństwem.

Statystyki kreują się bardzo katastro�cznie. Jak wykryć 
pierwsze objawy choroby, i jeśli ją się zdiagnozuje – jak 
radzić sobie z nią na początku?
Osłabienie pamięci objawia się m.in. gubieniem rzeczy, tych 
zwykle pilnowanych (pieniądze, klucze do mieszkania, dowód 
osobisty) lub chowaniem ich w nietypowych miejscach i oskar-
żanie innych o kradzież. Zapominanie imion bliskich (dzieci, 
wnuków).
We wczesnym etapie choroby bardzo ważne jest podtrzymy-
wanie umiejętności, które się jeszcze posiada. Nie izolowanie 
chorego od znajomych. Nie wyręczanie w codziennych czyn-
nościach. Wspieranie inicjatywy chorego w zakresie wybranej 
przez niego aktywności, zachęcanie do codziennych spacerów, 
ponieważ aktywność �zyczna stymuluje funkcje poznawcze. 
Zwracanie uwagi na aktualną datę i godzinę, częste pytanie, 
która jest godzina, jaki dzień. Aktywizowanie chorego do wspo-
mnień, oglądanie zdjęć, albumów, przypominanie imion bliskich. 

Zachęcanie do dyskusji o sprawach codziennych, pytanie o zda-
nie. Akceptowanie chorego takim, jakim jest.

No właśnie, medycyna nie jest w stanie zatrzymać 
postępu choroby, ale można opóźnić jej progres. Jak? 
Co, obok wsparcia farmakologicznego, odgrywa ważną 
rolę w leczeniu?
Bardzo istotne jest postępowanie niefarmakologiczne: psycho-
terapia, terapia zajęciowa, �zjoterapia. Odpowiednio wcześnie 
rozpoczęta rehabilitacja może spowolnić występowanie nie-
uniknionego niedołęstwa, minimalizując następstwa choroby 
i niekorzystne powikłania. Systematyczne prowadzenie ćwi-
czeń �zycznych pozwala choremu na dłuższe panowanie nad 
własnym ciałem, a także minimalizuje niekorzystne zaburzenia 
towarzyszące chorobie. Rodzaj i sposób prowadzenia ćwiczeń 
zależny jest od stadium zaawansowania choroby.

Do terapii wrócimy za chwilkę. W późniejszej fazie cho-
roby, chory często ma problemy z samodzielnym przyj-
mowaniem posiłków, a nawet zapomina o tym, że powi-
nien zjeść. Należy więc zadbać o odpowiednie odżywianie 
pacjenta. Jak powinno ono wyglądać?
Sposób odżywiania osoby z otępieniem nie różni się od diety 
osoby dorosłej, chyba że u chorego rozpoznano inną chorobę, 
np. cukrzycę. Na co jednak zwrócić uwagę przy podawaniu 
posiłków? Przynajmniej raz dziennie usiąść razem do posiłku 
(pora posiłku to dobra okazja do rozmowy, można łatwiej kon-
trolować ilość i rodzaj spożywanej przez chorego żywności). 
Posiłki należy  podawać regularnie o tej samej porze dnia, ostatni 
posiłek 2‒3 godziny przed snem. Zwracać uwagę na tempera-
turę posiłku, by nie doprowadzić do poparzenia, używać naczyń 
najlepiej z tworzywa sztucznego, usuwać z zasięgu chorego ostre 
narzędzia (np. noże), pozwalać choremu na samodzielne spoży-
wanie posiłków nawet wtedy, gdy nie potra� posługiwać się już 
sztućcami, tylko je za pomocą rąk. Dobrze jest przygotowywać 
drobne przekąski: pokrojone jabłka, gruszki, słupki marchewki 
czy chrupki kukurydziane (zdarza się, że chory po odejściu od 
stołu nie pamięta, że jadł i prosi o posiłek). Częste podawanie 
płynów również jest istotne, ponieważ zabezpiecza organizm 
przed odwodnieniem. Najlepiej, kiedy są to płyny niegazowane.

A jak przygotować nasz dom do życia z chorą osobą?
Mieszkanie, w którym przebywa osoba chora powinno być przede 
wszystkim bezpieczne i możliwie jak najbardziej funkcjonalne. 
Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz, który przechowuje się 
w niedostępnym dla chorego miejscu. Zabezpieczenie urządzeń 
gazowych i  elektrycznych. Umieszczenie w  bezpiecznym miejscu 
środków chemicznych, ostrych narzędzi i ważnych rzeczy. Schody 
zabezpieczamy bramką, okna blokadą. Przestrzeń do chodzenia 
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BERNADETA SMYCZ:
WE WCZESNYM ETAPIE 
CHOROBY BARDZO WAŻNE 
JEST PODTRZYMYWANIE 
UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE 
SIĘ JESZCZE POSIADA. 
NIE IZOLOWANIE CHOREGO OD 
ZNAJOMYCH. NIE WYRĘCZANIE 
W CODZIENNYCH 
CZYNNOŚCIACH. 
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powinna być bez zbędnych przeszkadzających przedmiotów. 
Toaleta, łazienka wyraźnie oznaczona lub podpisana, usunięty 
zamek wewnętrzny, uchwyty koło wanny i sedesu. W pokoju 
chorego nie powinno być dywaników, podłoga musi być łatwa 
do mycia. W zaawansowanym stadium choroby istotne może 
być łóżko z dostępem z dwóch stron.

Szacuje się, że w Polsce 92% chorych na Alzheimera 
przebywa w swoich domach od początku choroby, aż 
do jej końca, czyli śmierci, a ich opiekunami są osoby 
z najbliższej rodziny. Czy to dobre rozwiązanie?
Moim zdaniem tak. Każdy z nas chce przebywać w domu 
wśród swoich bliskich, jednak nie zawsze jest to możliwe. 
Jeśli opiekunami są małżonkowie, zaawansowani wiekowo 
często to oni sami potrzebują już pomocy. Jeśli dzieci senio-
rów pracują, nie mają czasu, nieraz możliwości by osobi-
ście zająć się rodzicami. Oddanie najbliższych do zakładu 
opieki długoterminowej nie jest łatwą decyzją. Alternatywą 
całodobowej opieki stacjonarnej jest Pielęgniarska Opieka 
Długoterminowa świadczona w domu chorego. Ale nawet 
pozostawiając chorego w domu, zawsze należy szukać wspar-
cia, gdyż opieka nad chorym z chorobą Alzheimera odbija 
się również narażeniem opiekunów na depresję czy „zespół 
stresu opiekuna”.  Bardzo istotna jest świadomość tego i w razie 

potrzeby świadome poszukiwanie wsparcia w placówkach 
medycznych oraz pozamedycznych.

Jedną z takich placówek jest dom dziennego pobytu dla 
chorego. Czy takie placówki dla chorych na Alzheimera 
są w Polsce popularne?
Domy dziennego pobytu w Polsce stają się coraz bardziej popu-
larne. Dla swoich podopiecznych proponują specjalistyczne 
programy terapeutyczne realizowane przez wykwali�kowany 
personel. Prowadzone są tu treningi pamięci, koncentracji, 
orientacji, a także terapia manualna i muzykoterapia.

Wróćmy więc do terapii. W tej chorobie, bardzo ważna 
jest terapia zajęciowa. Na czym ona polega?
Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określo-
nych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość kształ-
cącą, wychowawczą, a także leczniczą. Istotą terapii jest dobór 
zajęć w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało i pozy-
tywnie oddziaływało na stan psychiczny. Podstawowe rodzaje 
i metody terapii w pracy z pacjentem z zespołem otępiennym 
to między innymi treningi pamięci oraz funkcji poznawczych. 
Terapia reminiscencyjna – polega na przywoływaniu wspomnień 
z wcześniejszych okresów życia chorego przy użyciu różnego 
rodzaju bodźców. Muzykoterapia – to terapia za pomocą muzyki, 

Fot. Archiwum SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie
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np. śpiewanie piosenek, kolęd, utworów ludowych i biesiad-
nych, naśladowanie głosów ptaków, zwierząt, rozróżnianie 
dźwięków, granie na instrumentach, tańczenie, kołysanie się 
czy wystukiwanie rytmu. Biblioterapia – to terapia oparta na 
relaksacyjnym wpływie literatury, np. czytanie prasy, książek. 
Ergoterapia – czyli terapia pracą, np. szycie proste, przyszy-
wanie guzików, szydełkowanie, robienie na drutach, plecenie 
przedmiotów z wikliny, proste prace ogrodnicze, sadzenie 
roślin, kopanie i sianie, proste prace z drewna, robienie ramek, 
dekoracji z patyków. Arteterapia – to terapia za pomocą sztuki 
np. malowanie, rysowanie, kolorowanie, wydzieranie, lepienie 
z modeliny, plasteliny.
Zasadniczą rolą terapii zajęciowej jest zaangażowanie chorego 
w czynności tak zaprojektowane, by sprzyjały przywróceniu 
maksymalnego możliwego funkcjonowania w środowisku spo-
łecznym i rodzinnym.

Jeśli mowa o rodzinie, to co można zrobić, żeby osoba 
dotknięta chorobą czuła się dobrze w swoim otoczeniu?
Bardzo ważne w chorobie Alzheimera jest zapewnienie poczu-
cia bezpieczeństwa poprzez obecność, przytulenie, pogłaskanie. 
Należy unikać zbędnego przemeblowania w pokoju, zachować 
łagodny, ciepły kolor ścian, wiszący zegar, w widocznym miejscu 
umieścić zdjęcia bliskich osób. Można zapalić lampkę w nocy. 

JAK DZIAŁAMY?
SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II przeznaczony 
dla osób starszych i przewlekle chorych ,a także dla 
chorych na zespoły otępienne w tym chorobę Alzheimera. 
Ze specjalistycznej opieki korzysta 70 tu pacjentów. 
Zakład udziela całodobowych i kompleksowych świad-
czeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych, opiekę lekarską, 
leczenie dietetyczne, farmakologiczne oraz zapewnia 
niezbędne konsultacje specjalistyczne i podstawowe 
badania diagnostyczne.
Jest to jeden z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce 
przeznaczony dla chorych na Alzheimera.  W ramach 
wspartego z funduszy norweskich i EOG projektu, uru-
chomiono m.in. specjalistyczne dyżury pielęgniarek oraz 
psychologów pracujących w SP ZZOZ „Sanatorium”, 
którzy telefonicznie i internetowo udzielają porad przez na 
temat problematyki osób starszych i niesamodzielnych.

Zdarza się, że chorzy źle reagują na swoje odbicie w lustrze, 
dlatego lepiej nie umieszczać luster w pokoju chorego.

Często chory na Alzheimera twierdzi, że „nie mieszka 
w swoim domu” i musi z niego wyjść. Skąd się to bierze?
W chorobie Alzheimera szczególnie zaburzona jest pamięć 
świeża,  przykładowo nie pamięta, że jadł dziś posiłek lub 
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powtarza już wcześniej wykonane czynności. Natomiast pamięć 
dawna (zdarzenia sprzed lat) jest zachowana dłużej niż świeża 
i chory lepiej pamięta swój rodzinny dom.

A co poradzić, kiedy w chorobie pojawiają się objawy 
agresji. Jak na nią reagować?
Zaburzenia zachowania i postrzegania można w większości 
przypadków opanować odpowiednio dobranymi lekami oraz 
wspomóc metodami niefarmakologicznymi, jak np. łagodne 
odwracanie uwagi, unikanie podniesionego tonu, proste, wyraźne 
i spokojne wydawanie koniecznych poleceń, cierpliwość w kon-
takcie z chorym, przekierowanie na ulubione czynności, zapew-
nienie ruchu. Należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie i emo-
cjonalnie reagować na objawy zaburzeń zachowania, ponieważ 
chory nie jest świadomy tego co robi.

Choroba wiąże się nie tylko z reorganizacją życia cho-
rego, ale i – a może przede wszystkim – jego bliskich. 
Jak sobie z tym radzić?
Bliscy i opiekunowie osoby chorej na Alzheimera w każdym 
etapie choroby stają przed wieloma wyzwaniami. Opiekowa-
nie się osobą chorą na Alzheimera jest niezwykle angażujące 
i wyczerpujące – tak psychicznie, jak i �zycznie. Opiekun musi 
pamiętać, że ma prawo do własnego życia. Jeżeli nie odnajdzie 
w natłoku zajęć chwili dla siebie, będzie wciąż zmęczony i pod-
denerwowany, ucierpi na tym również osoba chora. Powinien 
zaangażować w opiekę nad chorym rodzinę, przyjaciół, zaufa-
nych sąsiadów. Najważniejsze to właśnie pamiętać o sobie!

Skupmy się na przesłankach stricte medycznych. Jakie 
są czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do rozwoju 
tej choroby w mózgu człowieka?

Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową układu 
nerwowego. Najpowszechniej uznawaną teorią powstawania 
choroby uznaje się hipotezę amyloidową, gdzie dochodzi do 
zaburzenia metabolizmu beta-amyloidu i odkładaniu się go 
w mózgu, co prowadzi do powstałych zaburzeń. Znane są czyn-
niki ryzyka rozwoju choroby, które zwiększają statystycznie 
prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby w przyszłości. 
Jedynym pewnym czynnikiem ryzyka jest wiek, jak również 
możliwość dziedziczenia choroby. Do możliwych czynników 
ryzyka należą: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, 
cukrzyca, jak również niski poziom wykształcenia, który zmniej-
sza rezerwę poznawczą.

A jak długo żyją osoby dotknięte tą chorobą? Czy cho-
roba wpływa na okres życia?
Choroba zwykle rozpoczyna się po 60 roku życia, ale może 
także wystąpić w młodszym wieku (nawet przed 30 rokiem 
życia). Średnio choroba trwa od 8 do 14 lat i kończy się śmier-
cią. Zdecydowanie częściej chorują kobiety.

Choroba Alzheimera dotyczy około 10% osób powyżej 
65 roku życia i prawie połowy powyżej 80 roku życia. 
Czy jest to duży odsetek?
Tak, jest to duży odsetek. Dlatego tak ważne jest wczesne roz-
poznawanie i zapobieganie wystąpieniu tej choroby.

Naukowcy z King’s College London stwierdzili, że więk-
szość rządów jest nieprzygotowana na epidemię demen-
cji. Jak ta kwestia przedstawia się w Polsce?
W Polsce jest podobnie,  otępienie rodzi wiele problemów 
natury medycznej, społecznej oraz ekonomiczno-organiza-
cyjnej, na które nie jesteśmy przygotowani w wymiarze indy-
widualno-społecznym. Przypuszczalnie w Polsce ok. 500 tys. 
osób, a nawet więcej jest dotknięte otępieniem, w tym ok. 50% 
jest to otępienie typu Alzheimerowskiego. W naszym kraju 
na otępienie spowodowane chorobą Alzheimera cierpi ok. 
250-300 tys. ludzi. Szacuje się, że choroba dotyka 5-10% ludzi 
powyżej 65 roku życia. Zachorowalność na chorobę Alzheimera 
podwaja się w okresach co 5 lat w populacji pomiędzy 65 a 80 
rokiem życia.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: PIOTR SAWCZUK

POJEKT „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA PAWILONU NR 
10 ZOL DLA OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH 
W GÓRNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” WSPARTY ZOSTAŁ 
Z FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.

Fot. Pixabay
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Przemoc wobec osób starszych do niedawna była tematem 
tabu, nie mówiło się o niej ani w mediach, ani zwyczajnie, 
między ludźmi. Bo przecież nie wypada się skarżyć, uważać 
się za o�arę. Kobieta bita przez własnego syna? Molestowana 
przez sąsiada? Okradana przez własne wnuki? Przyznanie się 
do bycia o�arą takich sytuacji oznacza wstyd, potwierdzenie 
własnej słabości i błędów, które się popełniło w życiu. Właśnie 
dlatego w przypadku osób w wieku powyżej 60 lat przemoc 
najczęściej pozostaje zamknięta w czterech ścianach. Za to kiedy 

Najtrudniej znaleźć 
w sobie siłę
Największą barierą jest... brak perspektyw. Na poprawę sytuacji, rozpoczęcie 
„nowego życia”, pozbycie się agresora ze swojego otoczenia. Na to wszystko 
potrzeba czasu, wewnętrznej siły, pieniędzy, a przede wszystkim uświadomienia 
sobie, że jest się krzywdzonym. Wbrew pozorom właśnie to ostatnie może 
okazać się najtrudniejsze.

już o�ara uświadomi sobie problem, podzieli się nim z innymi 
i zwróci się o pomoc, zazwyczaj angażuje się we współpracę 
chętniej i bardziej konsekwentnie niż osoby w młodszym wieku.

UDERZYĆ W PRZEMOC... SZTUKĄ
Magdalena Rutkiewicz, założycielka i prezes Fundacji Projekt 
Starsi od lat zajmowała się przemocą w rodzinie, ale dopiero kilka 
lat temu zdecydowała się poprowadzić projekt, wspierający o�ary 
przemocy w wieku 60+. Założyła fundację, zdobyła wsparcie 
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�nansowe dla projektu, którego najważniejszym założeniem było 
zorganizowanie kampanii informacyjnej i wskazanie o�arom 
przemocy właściwej drogi wyrażenia swoich lęków i złych 
doświadczeń. Realizacja zaplanowanych działań okazała się 
trudniejsza niż się spodziewała. Dotarcie do osób zainteresowa-
nych było podstawową przeszkodą, kolejną – przekonanie ich, 
że warto coś razem zrobić.  Pierwszy projekt zaczęliśmy w 2014 
roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy Stop Klatka. 
Było to nietypowe przedsięwzięcie, bo oparte na metodzie pracy 
scenicznej – mówi Magdalena Rutkiewicz. – Z początku projekt 
obejmował tylko Żoliborz i Bielany, z czasem rozszerzył swój zasięg, 
bo mogliśmy włączyć się w kampanię społeczną realizowaną przez 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Trudno było nam dotrzeć 
do o�ar przemocy. To szczególna grupa – zamknięta, bardzo osa-
motniona i wyizolowana. Z wielkim wysiłkiem udało się zebrać 
grupę kilkunastu kobiet, których zadaniem było zrealizowanie 

przedstawienia. Robiły wszystko – od napisania scenariusza, 
poprzez scenogra�ę, próby, aż po występ przed publicznością.

Grupa wystawiła swój spektakl trzykrotnie – to miał być sposób 
na wyrzucenie z siebie wszystkich złych emocji i żalu. Efekt? 
Przedsięwzięcie okazało się dużym sukcesem, a zaprezentowana 
sztuka, naładowana emocjami, wywołała wzruszenie widzów 
i satysfakcję twórczyń. Jedenaście kobiet do tej pory utrzymuje 
ze sobą kontakt, dzwonią do siebie, wspierają się wzajemnie 
i dodają sobie siły. Wszystkie mają więcej niż 60 lat, założone 
„niebieskie karty”. A jednak nie wszystkie mają świadomość, 
że padają o�arą przemocy ze strony swoich bliskich. 

Barbarę dręczy z jednej strony mąż, z drugiej dorosły syn, który 
nadużywa alkoholu. Ona akurat ma w ręku ważny atut, który 
pozwoliłby jej wyzwolić się – ma pieniądze. Ale one dla niej 
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mać przemoc ze strony bliskich osób. Właściwie nie wiadomo, 
jakim sposobem – czy odezwały się wyrzuty sumienia, czy raczej 
lęk przed konsekwencjami – ale rodzina przestała dręczyć Janinę. 
Zdaniem pracowników fundacji, Janina ma jeden ważny argument 
w ręku – świadomość. W pełni zdaje sobie sprawę z tego, że była źle 
traktowana i że sobie na to niczym nie zasłużyła. To w przypadku 
o�ar przemocy często stanowi klucz do rozwiązania problemu.

PRZEMOC W STATYSTYKACH
Z badań Instytutu Psychologii PAN z 2009 roku, przytaczanych 
przez Fundację Projekt Starsi wynika, że najczęstszą formą prze-
mocy wobec starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna, 
choć zdarzają się także przypadki przemocy �zycznej i seksual-
nej. Do najczęściej występujących form przemocy w rodzinie, 
dotykających osoby starsze, innych niż dla całej populacji należy: 
izolowanie (11,6%), zabieranie pieniędzy (14,2%), wytykanie 

nic nie znaczą, bo nie wyobraża sobie, że mogłaby odrzucić 
własnego syna. Uważa, że musi też wspierać męża, nawet jeśli 
w zamian otrzyma tylko bolesne ciosy.

Elżbieta ma – wskutek działań swojego syna – poważne pro-
blemy �nansowe. Przemoc bowiem bardzo często związana 
jest ze sprawami materialnymi. A że przy okazji ma kłopoty ze 
zdrowiem i przydałaby jej się stała opieka, brak pieniędzy urasta 
do rangi sprawy z gatunku „nie do rozwiązania”. Pewnego dnia 
uległa namowom swojego syna i nie tylko przekazała mu swoje 
mieszkanie, ale również upoważnienie do konta w banku. Ten 
niemal natychmiast wybrał z konta kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych – wszystkie oszczędności Elżbiety. I zapadł się pod ziemię.

Ale nie brakuje też pozytywnych przykładów. W przypadku Janiny, 
która ma za sobą wylew i z trudnością się porusza, udało się wstrzy-

(…) 
NAJCZĘSTSZĄ 
FORMĄ 
PRZEMOCY 
WOBEC 
STARSZYCH 
JEST PRZEMOC 
PSYCHICZNA 
I EKONOMICZNA…

MITY WOKÓŁ PRZEMOCY
Jedną z barier, które przeszkadzają w dotarciu do ofiar przemocy 
w wieku 60+ jest ich wiara w mity, które od dawna już są zakorze-
nione w społeczeństwie i utrudniają pokrzywdzonym uświadomienie 
sobie własnej sytuacji. Do najpopularniejszych mitów należą:
1.   Przekonanie, że „to już się więcej nie powtórzy”. Ta myśl jest 

często życzeniem. Jeśli przemoc nie napotka sprzeciwu lub 
sprawca nie zostanie ukarany, bardziej prawdopodobne jest, 
że się nasili.

2.  Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt nie powinien 
się wtrącać. Takie przekonanie może wzmacniać zachowania 
sprawcy. Czuje on, że pozostaje bezkarny, gdyż domownicy 
w konfrontacji z policją lub innymi służbami, będą ukrywać 
prawdę.

3.  Kiedy będzie naprawdę źle, odejdę. Wyjątkowo trudno spełnić 
takie zamierzenie, kiedy sprawcą przemocy jest ktoś bliski, 
np. syn. Nie pomaca też fakt, że w wielu przypadkach brakuje 
wystarczających środków do życia.

4.  Sprawca jest chory psychicznie. Badania wykazują, że stosun-
kowo rzadką przyczyną stosowania przemocy jest choroba 
psychiczna. Częściej to trudności w kontrolowaniu emocji i niskie 
poczucie własnej wartości.

5.  Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył. W przypadku 
przemocy wobec osób starszych jest to bardzo powszechne 
przekonanie, szczególnie jeśli mamy do czynienia z przemocą 
ze strony dzieci lub wnuków.

6.  Przemoc jest związana tylko z alkoholem. To również forma 
usprawiedliwiania sprawców – niezgodna z rzeczywistością. 
Alkohol najczęściej tylko utrudnia zachowanie kontroli nad 
emocjami.
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niepełnosprawności (13,2%), a poza rodziną: izolowanie (46,7%), 
zabieranie i wykorzystywanie ich pieniędzy (51,5%), wytykanie 
niesprawności �zycznej i psychicznej (48,5%). Wyniki badań 
pokazują, że sprawcami przemocy wobec starszych w rodzinie 
są najczęściej: współmałżonek (43%) i dzieci, w tym częściej 
syn (28,6%) niż córka (20%) oraz wnukowie. 

Przemoc wobec osób w podeszłym wieku w rodzinie jest szcze-
gólnie wstydliwym problemem. Jest to związane z emocjonalnym 
związkiem o�ary ze sprawcą i próbą jego ochrony, ale również 
potrzebą aprobaty społecznej i niechęcią do bycia ocenianym jako 
osoba słabsza i bezradna. Częstą przyczyną ukrywania nadużyć 
jest również zależność �nansowa i emocjonalna osób w podeszłym 

wieku od młodszych członków rodziny oraz strach przed pogorsze-
niem swojej sytuacji. Mniejsza mobilność i ograniczone kontakty 
społeczne powodują, że często osoby spoza rodziny czy z sąsiedztwa 
lub znajomi nie wiedzą o dokonywanych aktach przemocy.

Poziom wiedzy i świadomości na temat przemocy w tej grupie 
wiekowej jest najniższy z całej populacji, a odsetek osób uspra-
wiedliwiających, a więc akceptujących przemoc oraz stopień 
zakorzenienia stereotypów związanych z dopuszczalnością jej 
stosowania drastycznie rośnie wraz z wiekiem.

W wielu przypadkach przemoc ze strony synów lub wnuków to 
efekt wcześniejszego zachowania partnerów o�ar, wzmocnionych 
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PROJEKT „PRZEMOC WOBEC STARSZYCH – SKRYWANE 
CIERPIENIE” WSPIERANY JEST Z FUNDUSZY EOG.

nadużywaniem alkoholu. Chłopiec, który przez lata obserwował 
agresywne zachowanie ojca, z dużym prawdopodobieństwem 
będzie je naśladował, chociaż oczywiście nie jest to regułą. 

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest bardzo waż-
nym zagadnieniem we współczesnym społeczeństwie, w którym 
odsetek osób starszych jest coraz większy. Dopiero jednak 
w ostatnich latach zjawisko to zaczęło być postrzegane jako 
ogólnoświatowy problem. W kwietniu 2002 roku, w Madrycie, 
wszystkie kraje ONZ przyjęły dokument pod nazwą United 
Nation International Plan of Action, w którym jasno podkreśla 
się wagę zapobiegania temu problemowi i wskazuje, że ochrona 
osób starszych przed przemocą należy do Powszechnych Praw 

Człowieka. We wspomnianej deklaracji zwraca się uwagę na 
kilka istotnych zagadnień związanych ze zjawiskiem przemocy 
wobec osób starszych,  między innymi: trudności w rozpoznaniu 
problemu. Krzywdzeni nie zgłaszają takich faktów, ponieważ 
bardzo często są przekonani o bezskuteczności ścigania, obawiają 
się odwetu. O�ary nadużyć boją się też umieszczania w domach 
opieki, wstydzą się postępowania swoich oprawców, jeśli są oni 
członkami rodziny oraz brakuje im wewnętrznej, psychicznej 
determinacji, by zgłosić incydent np. na policję. 

KAMPANIA INFORMACYJNA I CO DALEJ?
W ramach kampanii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kilka 
lat temu emitowano między innymi spoty telewizyjne, zwracające 
uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec seniorów. Była 
to jedna z pierwszych akcji tego typu w Polsce, z czasem pojawiły 
się kolejne. „Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie” 
to hasło kampanii społecznej realizowanej w Warszawie przez 
Fundację Projekt Starsi i współ�nansowanej ze środków Miasta 
Stołecznego Warszawy i z funduszy EOG, w ramach programu 
„Obywatele dla Demokracji”. Celem kampanii jest zwrócenie 
uwagi mieszkańców Warszawy na problem przemocy wobec osób 
starszych oraz przekazanie informacji, jakie zachowania wobec 
starszych są kwali�kowane jako przemoc. W ramach kampanii 
w mieście pojawiły się między innymi plakaty informacyjne 
zachęcające do ujawnienia przypadków przemocy. Z fundacją 
skontaktowało się ponad 400 osób – większość z nich potrze-
bowała porady, przekierowania do odpowiedniej instytucji, 
część informowała o swoich obserwacjach np. sąsiadów czy 
rodziny. Dzięki części zgłoszeń stworzono grupę wsparcia, która 
cyklicznie się spotyka, by porozmawiać o swoich problemach 
czy zasięgnąć porady psychologa lub prawnika. Wzajemnie 
dodają sobie siły, która pomaga przeciwstawić się przemocy. 
W większości przypadków to jedyny cel, jaki można próbować 
zrealizować. Co dalej?  To trudne pytanie, bo z przemocą wobec 
starszych jest inaczej niż w przypadku typowej przemocy domowej, 
gdzie mamy do czynienia z młodszymi ludźmi – mówi Magda-
lena Rutkiewicz. – Tam możemy zaplanować odejście od męża 
– agresora, wynajęcie mieszkania, rozwód, nowe życie. W pracy 
z osobami starszymi jest trochę inaczej. Cele są doraźne, a pomoc 
jest nakierowana przede wszystkim na wsparcie w trudnych chwi-
lach, pomoc prawną i psychologiczną, nauczenie przeciwstawiania 
się przemocy. Są również napawające optymizmem przypadki, 
kiedy udaje się całkowicie zmienić sytuację o�ary, powstrzymać 
przemoc, poukładać relacje w rodzinie.

BEATA MICHALIK

FOT. FOTOLIA

W WIELU 
PRZYPADKACH 
PRZEMOC ZE 
STRONY SYNÓW LUB 
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PARTNERÓW OFIAR, 
WZMOCNIONYCH 
NADUŻYWANIEM 
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Postęp technologiczny skutecznie wyparł 
rzemieślników, którzy swoimi rękoma wytwarzali 
przedmioty niezbędne do życia. Dziś robią 
to za nich maszyny. Ale czy te niezwykłe 
zawody, w których człowiek zawsze był blisko 
przedmiotów, z którymi potem żył, skazane 
są na wymarcie? Sprawdzamy listę zawodów 
z przeszłością. Może znajdziecie coś dla siebie?

BEDNARZ
Zwany też ze staropolskiego łagiewnikiem. Wykonując go, 
będziesz zajmować się wytwarzaniem naczyń drewnianych 
techniką klepkową. Beczki, kadzie, balie, fasy, maselnice, dzieże 
i łopaty do chleba, konewki, wiadra, cebrzyki, wanienki czy ku�e 
to będzie twoja domena. Zawód co prawda praktycznie zanikł 
w drugiej połowie XX wieku, ponieważ albo się nie używa już 
takich rzeczy, albo są one produkowane seryjnie w fabrykach. 
Znajduje wciąż jednak zastosowanie w produkcji przedmiotów 
dekoracyjnych i zyskuje na popularności w związku z rozwojem 
produktów slow-food, które trzeba też przechowywać w odpo-
wiednich warunkach i naczyniach.

DRUCIARZ
Jeśli marzy Wam się życie wędrowcze, to jest to zawód dla 
Was. Druciarz podróżuje od wsi do wsi, od miasta do miasta 
i naprawia sprzęty gospodarstwa domowego i wyrabia drobne 
przedmioty domowego użytku z drutu, np. łapki na myszy albo 
drutuje np. rozbite naczynia ceramiczne. Zawód istniał do XVIII 

wieku, ale po I wojnie światowej zaczął zanikać – naczynia tak 
potaniały, że nie opłacało się ich naprawiać. W ostatniej fazie 
historii tego zawodu druciarze odwiedzali domy oferując drobne 
wyroby z drutu: klatki na ptaki, wieszaki, spinki, zabawki, itp. 
Chociaż te ostatnie w świetle przepisów już by pewnie nie 
mogły być sprzedawane.

FOLUSZNIK
To praca dla tych, którzy przede wszystkim cenią sobie schludność 
i elegancję ubioru. Folusznik trudnił się przygotowywaniem 
tkanin i czyszczeniem ubrań. Folował sukno w celu zagęszczenia 
materiału i oczyszczenia go z tłuszczów i klejów.

GARNCARZ
Zawód z olbrzymią tradycją, sięgającą czasów neolitu. Ręko-
dzielnicze wytwarzanie ceramicznych naczyń i przedmiotów 
codziennego użytku nadal jest praktykowane, ale ma nie tyle 
wymiar ekonomiczny, ile artystyczny. I świetnie sprawdza się 
w �lmach oraz jako element �irtu – pamiętacie „Uwierz w ducha"?
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GOLIBRODA
Wiemy, że fryzjerstwo nadal istnieje i nawet zajmuje się zarostami, 
ale... Wracają też prawdziwi eksperci od bród. Z brzytwami, 
olejkami, specjalizujący się w modelowaniu i pielęgnowaniu 
oraz z zapleczem �lozo�cznym. Wraz z nastaniem mody na 
brody i na koszule drwalskie, pojawiła się potrzeba na ekspertów 
od utrzymania drwalskiego zarostu w stanie użyteczności. Jak 
długo potrwa ten renesans? Zobaczymy.

INTROLIGATOR
Zawód marzenie dla tych, co kochają książki w ich całokształ-
cie – nie tylko za treść, ale też formę. Introligator zajmował się 
ręcznym oprawianiem różnych wydawnictw oraz zdobieniem 
tychże opraw. Dziś znajduje zajęcie tam, gdzie starą i rozpadającą 
się książkę, którą kochamy tak bardzo, że nie chcemy oddać jej 
na makulaturę, trzeba przywrócić do formy. Przy aktualnym 
poziomie czytelnictwa w Polsce chyba domyślacie się, ile może 
mieć pracy na co dzień?

KARPINIARZ
Nie, nie chodzi tu o zawód wykonywany przed świętami Bożego 
Narodzenia. Bywa, że czasem naprawdę jest powód, by wyciąć 
drzewo, a po jego ścięciu zostaje karp – czyli dolna część pnia 
z korzeniami. Ich wykopywaniem i przygotowaniem do obróbki 
(nic nie może przecież się zmarnować), zajmował się karpiniarz. 
A drwale w tym czasie siekali kolejne drzewo.

KLUCZNIK
Był nim Gerwazy Rębajło z „Pana Tadeusza”, ale przeważnie 
klucznik nie ma przy sobie Scyzoryka. Jego zadaniem było 
zarządzanie kluczami do zamku, folwarku, fabryki, pilnowanie 
ich i nadzorowanie. W dawnej Polsce był to też urzędnik zarzą-
dzający tzw. kluczem majątków ziemskich. Dziś kluczy zwykle 
mamy tylko kilka i jesteśmy w stanie sami nimi zarządzać. 
Ewentualnie mamy ochroniarza lub portiera. Brzmi trochę 
mniej dumnie, ale jakby do tego dodać szabelkę? Zawód na 
pewno wróciłby ponownie do łask.

KONWISARZ
Fach, który dzieli losy garncarstwa oraz bednarstwa – bardziej 
postrzegany jest jako sztuka, niż produkcja. Konwisarstwo obej-
muje wyrób (odlewanie lub wykuwanie) i obróbkę przedmiotów 
z cyny i spiżu. Znane jest od wczesnego średniowiecza, a dziś 
w Polsce działa jeszcze kilka zakładów zajmujących się pracą 
z tymi materiałami.

KOWAL
Kowalstwo przeżywa renesans – choć rzecz jasna nie będzie już 
tak powszechne, jak w czasach, gdy ludzie przemieszczali się 

na żywych koniach, a nie mechanicznych. Kowal zajmuje się 
wykuwaniem przedmiotów z metalu – dziś głównie elementów 
dekoracyjnych stosowanych w budownictwie, jak bramy czy 
ozdoby. Dzięki temu, że może tworzyć na zamówienie bardzo 
precyzyjne i indywidualne formy, cenią go ci, którzy chcą mieć 
w swoim domu coś unikalnego. Wymagania od pracownika: 
artystyczna wrażliwość i odporność na wysokie temperatury.

KLIKON
Zwany też krzykaczem miejskim. W czasie powiadomień SMS, 
z Facebooka i bilboardów elektronicznych jego rola lekko zma-
lała – osoba ogłaszająca różne informacje na ulicy budzi raczej 
zdziwienie. Dawniej klikon powtarzał też tłumowi na wiecach to, 
co obwieszczał przywódca. Dziś wystarczą mikrofony. Ale jeśli 
wybierzecie się do Lublina, to spotkacie tam jedynego w Polsce 
i jednego z kilku w Europie prawdziwego klikona. Sprawdźcie, 
bo może Wasze miasto ma akurat wolny etat.

LUDWISARZ
Brązownik, i to nie tylko ten od pomników. Odlewał z brązu, 
miedzi, mosiądzu lub spiżu dzwony, lufy do dział, posągi, 
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świeczniki i przedmioty codziennego użytku. Fach, który ma 
początki w XIII wieku swój schyłek zaliczył w wieku XIX, za 
sprawą rozwoju przemysłu metalurgicznego. Dziś ludwisarze to 
artyści, którzy tworzą dzwony do świątyń albo drobne ozdoby – 
jak świeczniki, lichtarze, kinkiety, klamki, popielniczki, ozdoby 
do uprzęży konnych.

LUTNIK
Buduje lub naprawia szyjkowe instrumenty strunowe. Niektórzy 
lutnicy zajmują się renowacją i rekonstrukcją instrumentów 
smyczkowych, a także korektą smyczków. Produkcja seryjna 
sprawiła, że dziś u lutników zaopatrują się tylko profesjonalni 
artyści. Aby powstał instrument idealny potrzeba wielu mie-
sięcy pracy.

ŁYŻKARZ
Łyżki i warząchwie z drewna – to będzie Twoje zadanie, jeśli 
podejmiesz się tej profesji. Zaprzyjaźnij się z drewnem miękkim 
z lipy, wierzby, topoli i olchy. W CV musisz mieć też wpisane 
i potwierdzone zdolności manualne i chęć do długiej pracy, 
bo zrobienie łyżki to wcale nie taka prosta sprawa. Kiedyś 

łyżkarstwem na wsi zajmowano się zimą, kiedy nie trzeba było 
pracować na polu.

ŁAMACZ
Nie, to nie jest ochroniarz w klubie nocnym. Metrampaż (bo 
tak też go nazywano, od francuskiego „metteur en pages", co 
oznacza „składający w stronice") pracował  w zecerni formując 
kolumny publikacji ze szpalt i tabel (złożonych przez zecera) 
oraz innych elementów jak: klisze, ornamenty, czcionki tytułowe 
itp. Dziś robi to program komputerowy do DTP.

MIECHOWNICTWO
Kolejny ginący zawód rzemieślniczy – tym razem związany 
z wyrobem miechów, przeważnie ze skóry. Cech miechow-
ników był jednym z ponad sześćdziesięciu cechów obecnych 
w Poznaniu w XVI w.

POZŁOTNIK
Jego zadaniem jest uszlachetnianie rzeczywistości, a konkret-
nie – to rzemiosło artystyczne w ramach którego będziemy 
zajmować się pokrywaniem podłoża przeważnie szlachetnymi 
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metalami. Ale uwaga: do pozłotnictwa nie zalicza się wykorzy-
stywania złotych farb w sprayu i w płynie. Dlatego jeśli malujecie 
nielegalne gra�tti ze złotymi akcentami, to pozłotnikami nie 
jesteście. Co najwyżej złośnikami.

PUCYBUT
To ponoć zawód, w ramach którego macie największe szanse 
zostać milionerami. Czyściciel butów zajmuje się troską o higienę 
i odpowiednie wypolerowanie obuwia przypadkowych klientów. 
W tym zawodzie pracujesz na ulicy (dziś pewnie między bud-
kami ze street foodem) w mieście (na wsi zwykle się nie opłaca) 
i musisz być specjalistą od szczotek, past, kremów i szmatek, 
wycierania, szczotkowania i polerowania. Prawie jak golibroda. 

PRODUKCJA PAPIERU
Dziś największa na świecie maszyna papierni-
cza (ulokowana w Hainan w Chinach) wytwa-
rza w ciągu minuty do 1700 m wstęgi papieru 
o szerokości 11 m! Zapotrzebowanie na papier 
wciąż rośnie: na początku ubiegłego wieku sta-
tystyczny Ziemianin zużywał rocznie ok. 3 kg 
papieru, w 2012 r. – 56 kg. Przez wieki papier 
wytwarzano bardziej rzemieślniczymi, powol-
nymi sposobami – dziś nieopłacalnymi (choć 
jakość tego wytwarzanego w Chinach pozo-
stawia wiele do życzenia). O tym jak pracowali 
czerpalnicy (czyli pracownicy czerpalni papieru) 
można dziś przekonać się w Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach-Zdroju, gdzie papier jest 
wciąż wytwarzany starymi metodami. Tamtejsi 
papiernicy – tak samo jak ich poprzednicy przez 
ponad cztery wieki – zanurzają sita w kadzi i odci-
skają zaczerpniętą warstwę masy papierniczej 
na chłonącej wodę przekładce. Tak powstaje 
każdy pojedynczy arkusz. Zwiedzając muzeum 
na żywo zobaczysz więc, jak wytwarza się papier 
metodą znaną od średniowiecza. Co więcej 
– uczestnicząc w warsztatach, samodzielnie 
wyczerpiesz swoją kartkę. A w ostatni lipcowy 
weekend organizowane jest tu Święto Papieru. 
Udział w festynie jak i zwiedzanie w tym cza-
sie Muzeum są bezpłatne, a oferta aktywnego 
uczestnictwa wyjątkowo atrakcyjna: czerpanie 
i zdobienie papieru, badanie jego właściwości, 
drukowanie. Do tego liczne stoiska artystyczne, 
rzemieślnicze oraz handlowe, oferujące lokalne 
produkty. Warto się wybrać!

Pracujący we Wrocławiu pucybut nie tylko czyści buty, ale też 
zajmuje się ich malowaniem. Do tradycji warto wpleść trochę 
nowych pomysłów.

PUSZKARZ
Ostatni puszkarze wymarli w XIX wieku. Kiedyś wyrabiali 
broń palną, w szczególności armaty i działa ze spiżu. Nazwa 
zaczerpnięta została od puszki, czyli ogólnego określenia broni 
palnej używanego w Polsce w XV oraz na początku XVI wieku. 
Potem puszkarzami nazywano tych, którzy obsługiwali działa 
artylerzystów nakierowując i strzelając z dział. Zawód, którego 
wolelibyśmy, by nikt nie musiał już pełnić.

RYMARZ
Rzemieślnik zajmujący się wytwarzaniem uprzęży konnych, 
siodeł, akcesoriów jeździeckich i skórzanych pasów pędnych. 
Zawód, który zaczął ginąć wraz z zastępowaniem koni przez 
maszyny, ale odżył gdy w XXI wieku ponownie na popularności 
zyskała turystyka konna i jeździectwo.

SITARSTWO
Będziesz produkował sita, które służą do... Wiecie do czego służą 
sita, prawda? Mają różną powierzchnię oraz wielkość oczek. 
Siatkę kiedyś wykonywano z końskiego włosia, zaś obręcze,  
na których ją rozpinano przeważnie – z sosny. Produkcję sit 
prowadzi się głównie zimą, tak by wraz z nastaniem ciepłej 
części roku ruszyć w świat i je sprzedawać.

SPINKARSTWO
Kiedyś spinki były ważnym elementem stroju ludowego, dlatego 
w tym fachu można było liczyć na klientów. Jeśli miało się talent, 
to na produkcji broszek, zapięć, klamer, sprzączek i spinek 
góralskich można było się dorobić, a przy okazji poprawić 
trochę wygląd pobratymców. Spinki były tworzone z ołowiu, 
alpaki, srebra i stopów mosiądzu.

WYOBLARZ
To trudny zawód wymagający precyzji oraz znajomości natury 
materiałów. Polega na kształtowaniu metodą wyoblania (na 
maszynie zwanej wyoblarką) z blach przedmiotów o cienkich 
ścianach w kształcie brył obrotowych. Każdy rodzaj blachy 
wymaga specy�cznych umiejętności i nie zawsze będziesz 
w stanie opanować każdą z nich. Ale bez obaw – najważniejsze 
to być dobrym w chociaż jednej rzeczy.

ZABAWKARSTWO
Zajęcie, które docenią najmłodsi. Będziesz produkował drew-
niane zabawki, najczęściej zimą, gdy trzeba będzie odpocząć 
od pracy w polu. Co ciekawe – produkcja zabawek miała często 
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SZLAK RZEMIOSŁA
A gdyby tak wybrać się w podróż śladem trady-
cyjnych zawodów? Jest to możliwe w Małopolsce, 
gdzie powstał specjalny szlak pokazujący jak 
funkcjonowało tradycyjne ludowe rękodzieło. 
Dzięki temu możemy poznać twórców, dla których 
rzemiosło to nie tylko zawód, ale przede wszyst-
kim pasja. W projekcie uczestniczą pracownie, 
warsztaty i domy twórców rękodzieła ludowego 
z całej Małopolski. Obecnie w bazie znajduje 
się ponad 200 twórców, reprezentujących 24 
rzemiosła, w blisko 130 miejscowościach. Tworzą 
oni 7 tras regionalnych: Krakowską, Tarnowską, 
Suską, Limanowską, Sądecką, Gorlicką i Podha-
lańską. Szlak otwiera drzwi do stuletniej garncarni, 
warsztatu tkackiego, prowadzi przez plantację 
wikliny i łemkowską krainę – dzięki temu można 
połączyć aktywny wypoczynek z nauką technik 
rzemieślniczych i poznawaniem kultury regionów. 
Dobry pomysł na majówkę! RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEJ SUSZARNI 

W DUSZNIKACH-ZDROJU BYŁY WSPÓŁFINANSOWANE  
ZE ŚRODKÓW EOG.

charakter seryjny, robiono je według pewnego wzoru, a potem 
sprzedawano na jarmarkach i odpustach.

ZDUN
To zawód, który wraca do łask po tym jak wzrosło zaintere-
sowanie naturalnymi metodami ogrzewania domów. Zdun 
zajmuje się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, 
chlebowych, pieco-kominków, ostatniotakże kominków). To 

zawód trudny i odpowiedzialny, bo od prawidłowo wykonanej 
pracy zależy bezpieczeństwo domu i jego ciepło. Pod koniec 
lat pięćdziesiątych XX wieku zduństwo stało się zanikającym 
zawodem. Szkoły zaprzestały też kształcenia w tym kierunku. 
Na początku XXI wieku wróciło zainteresowanie tym fachem – 
organizowane są nawet egzaminu na certy�kowanych zdunów.

ZECER
Czyli składacz. To kolejny zawód, do którego zaniku przyczyniły 
się nowoczesne technologie. Jego zadaniem było wykonanie składu 
ręcznego lub maszynowego na potrzeby druku. Zecerami kiedyś 
bardzo często bywały osoby głuchonieme, które wyjątkowo potra�ły 
się skupić na pracy wymagającej koncentracji. Zecerstwo było rze-
miosłem wymagającym olbrzymiej wiedzy i doświadczenia, a wśród 
supermocy zecerów można np. wymienić biegłe czytanie tekstu 
jednocześnie do góry nogami i w odbiciu lustrzanym.

ZEGARMISTRZ
Zawód wymagający precyzji i dokładności. Oraz wielkiej cier-
pliwości. Dziś zegarki naprawia się rzadko – zwykle seryjnie 
produkowane modele lepiej zastąpić nowym, niż inwestować 
w części zamienne. Ale zabytkowe zegary wymagają troski, a ich 
naprawa trwa miesiącami. W końcu skomplikowany mechanizm 
w środku musi być wykonany z najlepszych elementów, prawda?

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

ILUSTRACJE: AGNIESZKA DWORAŃCZYK, PANNAKRESECZKA.PL
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Gustav Metzger urodził się w 1926 roku w Norymberdze 
w rodzinie polsko-żydowskich emigrantów. W 1939 roku wraz 
z jednym z braci, dzięki pomocy Refugee Children’s Movement 
(Kindertransport), został ewakuowany do Londynu, podczas 
gdy reszta jego bliskich padła o�arą Holocaustu. Pozbawiony 
domu i rodziny stał się obywatelem świata, mocno zaangażo-
wanym w radyklane działania, przeciwstawiające się ekspansji 
supermocarstw oraz ruchy na rzecz podniesienia samoświado-
mości społecznej i ekologicznej. Jego zainteresowania rzeźbą 
i malarstwem stały się punktem wyjścia do stworzenia koncepcji 
sztuki zaangażowanej społecznie, radykalnie sprzeciwiającej się 
złym skutkom rozwoju cywilizacyjnego, kapitalizmowi oraz 
wszelkim działaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. 

Twórczość Gustava Metzgera zawsze wiązała się z rozwojem 
aktualnych wydarzeń zarówno w sztuce, jak i społeczeństwie. 
Główną rolę w kształtowaniu się jego postawy artystycznej 
odegrały  manifesty  sztuki  autodestrukcyjnej  i autokreacyjnej. 
Pierwszy z  nich opublikowany został w 1959 roku, kiedy to 
powstały Kartony, instalacja po raz pierwszy wykorzystująca 
opakowania po telewizorach. Był to ważny zwrot, świadczący 
o odejściu artysty od tradycyjnych materiałów wykorzystywa-
nych w rzeźbie czy malarstwie, na rzecz przedmiotów silnie 
związanych ze zdobyczami współczesnej cywilizacji. Artysta 
upodobał sobie szczególnie gazety, które przez kolejne dzie-
sięciolecia będą się wielokrotnie pojawiały w jego instalacjach.

W tym samym roku Metzger opracował koncepcję sztuki 
autodestrukcyjnej, która stała się jedną z głównych osi jego 
twórczości. Świadomy zagrożeń, jakie niesie współczesna 
cywilizacja, zaproponował formę sztuki zaangażowanej, która 
miała zwracać uwagę na „obsesję zniszczenia” panującą we 
współczesnym świecie. Podobnie jak zdobycze współczesnej 
cywilizacji, sztuka autodestrukcyjna miała być z natury nie-
trwała i ulegać samozniszczeniu. Performance, polegające na 
malowaniu kwasem sztucznych materiałów, takich jak nylon 

Buntownik z wyboru
Artysta i wizjoner, aktywista i społecznik. Gustav Metzger był pionierem 
współczesnych ruchów antypolitycznych i proekologicznych. Zawsze o krok 
wyprzedzając swoją generację i podejmując projekty bardziej radykalne i śmiałe 
niż inni, nieustannie doświadczał odrzucenia. Naznaczony piętnem Holocaustu 
walczył o lepsze jutro w skażonym złem świecie.

TWÓRCZOŚĆ GUSTAVA 
METZGERA ZAWSZE 
WIĄZAŁA SIĘ Z ROZWOJEM 
AKTUALNYCH WYDARZEŃ 
ZARÓWNO W SZTUCE, JAK 
I SPOŁECZEŃSTWIE.

Fot. Andy Miah (źródło: www.flickr.com)
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oraz prace z użyciem materiałów przemysłowych, takich jak stal 
czy plastik, w sposób szczególny miały unaoczniać bezpośredni 
związek z manifestami sztuki autodestrukcyjnej.

W latach 60. ub.w., równolegle z  pracami nad ideą sztuki 
autodestrukcyjnej, Metzger zaczął rozwijać koncepcję sztuki 
autokreacyjnej. Jej założeniem było tworzenie dzieł poza kon-
trolą samego artysty, czemu służyć miały zdobycze nowych 
technologii (w tym dynamicznie rozwijającej się technologii 
komputerowej) oraz wytwory produkcji maszynowej. Sięgnięcie 
po te twory cywilizacyjne w procesie twórczym z jednej strony 
miało odzwierciedlać zmiany, jakie zaszły we współczesnym, 
coraz bardziej zautomatyzowanym świecie, z drugiej – poka-
zywać, że postęp cywilizacyjny niesie nie tylko zagrożenia, ale 
i korzyści. Otwierała także nowe możliwości dla samego artysty, 
który wraz z inżynierami (co stanowiło swoiste novum!) może 
wpływać na świadomość społeczną. Koncepcje te rozwijały 
się począwszy od takich prac, jak Kropla na płycie grzewczej 
czy bardziej znanym Projekcje ciekłych kryształów. Stale zmie-
niające się i poruszające kolorowe wzory, które pojawiały się 
spontanicznie w czasie tych projekcji, zostały spopularyzowane 
za sprawą „estetyki psychodelii”, wykorzystywanej przez takie 
zespoły jak Cream czy Pink Floyd. 

Znany ze swego upodobania do odezw i manifestów Gustav 
Metzger w latach 1977 – 1980 zasugerował przeprowadzenie 
generalnego strajku artystów, znanego jako „czas bez sztuki”. Miał 
on być głosem sprzeciwu wobec jej komercjalizacji. Piętnując 
nieetyczne praktyki na rynku sztuki artysta wzywał innych 

Środowisko ciekłych kryształów, 1965–1966, instalacja, projektory 
slajdów, ciekłe kryształy, szklane slajdy 35mm, filtry polaroid, sterownik 
komputerowy, różne wymiary, Migros Museum of Contemporary Art, 
Zürich; Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa, widok instalacji, 
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń / © fot.  Wojciech Olech, 
dzięki uprzejmości: CSW Toruń

▼ Eichmann i Anioł, 2005, instalacja, różne wymiary, kolekcja prywatna, 
Malmo; Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa, widok insta-
lacji, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń / © fot. Wojciech 
Olech, dzięki uprzejmości: CSW Toruń
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twórców do zaprzestania produkcji nowych prac, sprzedaży 
tych już istniejących i kooperacji z wszelkimi instytucjami 
związanymi z branżą artystyczną. Koncepcja ta ostatecznie 
doprowadziła go do decyzji o wycofaniu się ze sceny arty-
stycznej na ponad dziesięć lat. W tym czasie zajął się studiami 
nad pracami holenderskiego mistrza Vermeera van  Del�, ale 
i organizacją  pierwszej  konferencji  dotykającej tematu  sztuki  
w  nazistowskich Niemczech.

W latach 90. dzieła Gustava Metzgera ponownie stały się obiek-
tem publicznego zainteresowania. Obszerna wystawa w MoMA 
w Oxfordzie w 1995 roku prezentowała zarówno jego starsze 
prace, jak i zbiór zupełnie nowych dzieł – Fotogra�i historycznych.  
W  tej instalacji  Metzger  użył  zdjęć,  na  których  uwieczniono  
momenty kluczowe dla historii XX wieku, odnoszące się do 
najbardziej dramatycznych wydarzeń, takich jak użycie napalmu 
w czasie wojny w Wietnamie, likwidacja warszawskiego getta 
w 1943 roku czy kon�ikt żydowsko-arabski. Prace te miały zwrócić 
publiczną uwagę nie tylko na te dramatyczne wydarzenia, ale 
też wyrazić sprzeciw wobec wszechobecnej znieczulicy, będącej 
jedną ze współczesnych chorób społecznych.

Do Fotografii historycznych bezpośrednio nawiązują póź-
niejsze wielkoformatowe instalacje artysty, w tym te, które 
bezpośrednio dotykają tematyki Holocaustu. Stanowią one 
bardzo ważny wątek w twórczości Metzgera związany ściśle 
z jego biografią.  Kluczowe dla tego bardzo osobistego etapu 
w twórczość Metzgera są dwie monumentalne instalacje 
Eichmann i Anioł oraz In Memoriam. Postacią kluczową dla 
obu narracji jest Walter Benjamin – niemiecki filozof żydow-
skiego pochodzenia, który, aby uniknąć represji, postanowił 
wyemigrować z kraju. Decyzja ta nie uchroniła go jednak 
przed samobójczą śmiercią, jaką zadał sobie w 1939 roku. 
Obie prace, będące swoistym hołdem złożonym przez artystę 
głównemu ich bohaterowi, nasuwają skojarzenia z nieuchron-
nością i zaślepieniem hitlerowskiej machiny. Przywołując 
postać Waltera Benjamina i  jego indywidualną historię, 
uwrażliwiają nas na osobiste ludzkie tragedie, których często 
nie zauważamy, doświadczając historii jedynie przez pryzmat 
przekazów medialnych. Oba te dzieła, w których użyto kar-
tonów i gazet, dowodzą też uniwersalnego charakteru sztuki 
Metzgera oraz konsekwencji w stosowaniu na przestrzeni lat 
tych samych materiałów i surowej, industrialnej stylistyki. 
Znakiem  rozpoznawczym artysty jest bowiem posługiwanie 
się gotowymi wytworami kultury i cywilizacji, ponowne ich 
eksploatowanie, a przez to pokazywanie, że nawet rzecz „złą 
z natury” można dobrze wykorzystać.

URSZULA TATUR

▲ Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa, widok ekspozycji, 
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń / © fot. Wojciech 
Olech, dzięki uprzejmości: CSW Toruń

▲ Fotografie historyczne: Jerozolima, Jerozolima, 1998, dwie czarno-białe 
fotografie na transparentnej folii PCV, 193 x 303,5 cm, 200 x 347,5 cm, 
prywatna kolekcja, Londyn; Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospek-
tywa, widok instalacji, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń / 
© fot: Wojciech Olech, dzięki uprzejmości: CSW Toruń

▲ Od lewej: Fotografie historyczne: Do wczołgania się – Anschluss, Wie-
deń, marzec 1938, 1996 / 2015, czarno-biała fotografia na PCV, baweł-
niana zasłona, 315 x 425 cm; Fotografie historyczne: Do wejścia – Masa-
kra na Górze, Jerozolima, 8 listopada 1990, 1996 / 2011, druk bromowy 
na winylu, zasłona, 237 x 394 cm; Fotografie historyczne: Nr 1: Likwidacja 
getta warszawskiego, 19 kwietnia  – 28 dni, 1943, 1995, czarno-biała foto-
grafia na płycie MDF, metalowe szyny, deski drewniane, 184 x 151 x 11 cm, 
kolekcja prywatna, Londyn; Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospek-
tywa, widok instalacji, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń / 
© fot. Wojciech Olech, dzięki uprzejmości: CSW Toruń
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W końcu  
chwyciłem za gitarę
Jack Moore, to niezwykle utalentowany 29-letni gitarzysta, kompozytor, syn 
legendarnego Garego Moore’a. Już jako nastolatek, u boku swego ojca, Jack 
miał okazję posmakować prawdziwie rock’n’rollowego życia, grać na jednej 
scenie ze światowej sławy muzykami. O muzyce, twórczości, inspiracjach i ojcu, 
z Jackiem Moore’m rozmawiają Piotr Sawczuk i Paweł Jawor. 

Syn Legendarnego Garego Moore’a 
zagrał w białostockim 6-ścianie.  
Fot. Paweł Chwieduk
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Paweł: Czy to prawda, że Twoim ojcem chrzestnym jest 
Ozzy Osbourne?
(śmiech) Nie, to nie jest prawda. Ale wiele osób mnie o to pyta. 
Kiedy byłem dzieckiem, Ozzy był zawsze gdzieś blisko naszej 
rodziny. Mój ojciec znał go bardzo dobrze. To był przyjaciel 
rodziny. Nie jest moim chrzestnym. To można powiedzieć, 
w pewnym sensie była „bliska rodzina.” Obecnie kontaktujemy 
się tylko „od wielkiego dzwonu” – co pewien czas. Relacje się 
rozluźniły ze względu na obowiązki, chociaż moja mama ma 
wciąż dobry kontakt z jego żoną – Sharon Osbourne. 

Piotrek: Kilka lat temu powiedziałeś, że w Polsce podoba 
Ci się to, że mamy tanie drinki. I dodałeś, że to dobrze, 
bo jest tu bardzo zimno. Jest coś jeszcze, co Ci się w Pol-
sce podoba?
(śmiech) Pewnie. Polska to piękny kraj. Uwielbiam bywać w Kra-
kowie. Lubie kręcić się po tym mieście. Piękny Stary Rynek, 
zamek, stragany, i ci ludzie w kostiumach... Jest tu wiele wspa-
niałych miejsc do zwiedzania dla przyjezdnych. Miejsc, które 
są związane z historią Polski. To bardzo fajny kraj. 

Paweł: Ale obecnie nie jesteś tu, by tylko zwiedzać. Przyje-
chałeś do Polski, będąc w trasie koncertowej. Czy pamiętasz 
pierwszą piosenkę, którą nauczyłeś się grać na gitarze?
Tak, wydaje mi się, że to był kawałek „Californication” zespołu 
Red Hot Chili Peppers. Oni byli wtedy na topie. Słuchałem 
dużo ich muzyki. Tak samo jak moi koledzy. Wtedy wspólnie, 
po raz pierwszy sięgnęliśmy po gitary i siłą rzeczy zaczęliśmy 
grać ich numery. 

Piotrek: No właśnie – gitara. Co takiego się stało, że 
poszedłeś w ślady ojca? 
Wydaje mi się, że to musiało się w końcu stać. Taka naturalna 
kolej rzeczy. To nie było tak, że ojciec wywierał na mnie pre-
sję. No wiecie, że on jest znanym gitarzystą to i ja muszę grać 
na gitarze. Nie, tak nie było. To naprawdę przyszło samo. Słu-
chałem dużo muzyki, nasiąkałem tą wrażliwością. I w końcu 
chwyciłem za gitarę. W tym czasie, wielu moich znajomych 
zaczynało grać i to też miało znaczenie. To był sposób, dzięki 
któremu mogłem wyrazić samego siebie.

Paweł: Miałeś 15 lat gdy zacząłeś grać, prawda?
Dokładnie. Wydaje mi się, że to było naprawdę dziedziczne. 

Piotrek: Pamiętasz swoją pierwszą gitarę?
Tak to był Fender Stratocaster. To była piękna gitara. Teraz 
gram częściej na gitarach Les Poula. 

Paweł: Twój tata grywał na nich bardzo często...

Zgadza się. Ja też czuję się bardziej komfortowo grając na Les 
Poulu. To jak brzmi, jak rezonuje. To mi odpowiada. 

Piotrek: Co Cię muzycznie ukształtowało?
Trudno powiedzieć. Słucham bardzo dużo muzyki. Wydaje mi 
się, że ukształtowały mnie te nagrania, z którymi dorastałem. 
Ale też te, których słucham obecnie. Jednym z moich ulubio-
nych albumów, które mógłbym wskazać, to „Electric Ladyland” 
Jimiego Hendrixa. Ta muzyka miała na mnie ogromny wpływ, 
na to, jakim dziś jestem gitarzystą. Słuchałem tego na okrągło. 

Paweł: Uczyłeś się tego nuta po nucie?
Dokładnie, nuta po nucie. Ten album nigdy się nie zestarzeje, 
zawsze będzie brzmiał niesamowicie. Odkrywcza muzyka. To 
niesamowity kawał gitarowego grania. 

Piotrek: Kto jeszcze wpłynął na Twoją wrażliwość 
muzyczną? Czytałem o Metallice, o Georgu Harrisonie... 
Tak, tak... powiedziałem to w jednym wywiadzie, kilka lat temu. 
Oni mieli duży wpływ na to jak gram dziś. Metallica pojawiła 
się na początku mojego obcowania z muzyką, instrumentami. 
Zaczęliśmy grać na gitarach ze znajomymi. Pamiętam, że wszy-
scy chcieli grać bardzo szybko, a solówki Metalliki takie wła-
śnie były. Podobnie jak te Jimiego Hendrixa. To były najlepsze 
kawałki do ćwiczeń. Hendrix miał jednak najlepsze „czucie”. 
A George Harrison...?

Paweł: Czego nauczyłeś się od Harrisona? 
Miał naprawdę interesujący sposób łączenia akordów, budo-
wania struktury piosenek. Jego nagrania potra�ły zaskakiwać 
jakimiś nieoczywistymi rozwiązaniami. 

Piotrek: I w końcu przyszedł czas, żeby swoją naukę zapre-
zentować na poważnej scenie. Twój pierwszy duży koncert, 
to wspólny występ z tatą. Byłeś jeszcze nastolatkiem...
Tak. Miałem 19, a może 18 lat. To był wielki holenderski festi-
wal. Występowało wtedy wielu znanych bluesmanów. Fascy-
nujące przeżycie. 

Paweł: Miałeś tremę? Dla ilu osób grałeś?
Przed tym występem, grałem koncerty dla max 500 osób. A nagle 
przed sceną znalazło się 20 tysięcy osób. Czułem się niesamo-
wicie, ale jednocześnie komfortowo i bezpiecznie, bo mój tata 
był na scenie. Wiedziałem, że jest obok. Przed moim występem, 
przedstawił mnie publiczności... I wow! Stało się!

Piotrek: Grałeś z �in Lizzy, Deep Purple, Joe Bona-
masą. Jakie masz wspomnienia? Co czułeś stojąc u boku 
takich muzyków, na jednej scenie? 

wywiad Jack Moore.indd   67 07.04.2017   11:49



BILET DO SZTUKI

68

To było wyjątkowe przeżycie grać z Joe Bonamasą w wyjątko-
wej Albert Hall. To nieprawdopodobne móc z nimi występo-
wać. Wielki zaszczyt. Nigdy tego nie zapomnę. �in Lizzy... to 
wspaniali ludzie. Sprawili, że czułem się znakomicie. Niezwykła 

rzecz, stać na scenie obok Scotta Gorhama i grać partie, które 
przed laty zagrał mój tata.

Paweł: Ale nie odgrywasz tylko twórczości swojego taty, 
sam również tworzysz. Masz zespół „Coyote” (kojot), 
którego logo to parodia jednorożca. Macie taką fajną 
maskę... 
(śmiech) Ta maska jednorożca zawsze z nami jest. Należy do 
mojego przyjaciela. Często, kiedy grając dobrze się bawimy, 
albo po prostu robimy sobie jakieś żarty, zakładamy tę maskę 
i robimy sobie zdjęcia. Ta maska jeździ zawsze z nami. Wrzu-
camy potem zdjęcia na Instagrama... czy to z pustyni, czy 
z plaży, z gór. Ludzie mają z tego ubaw. To taki nasz żart – 
stały punkt programu.

Piotrek: Muzyka, którą robisz z zespołem Coyote, to 
po części folk, alternatywny pop z elementami indie, 
a nawet ozdobnikami elektronicznymi. Ale to trochę 
inna muzyka od tej, którą grał Twój ojciec...
Tak, nawet bardzo inna. Wydaje mi się, że bardziej przystępna. Ale 
jest też tu sporo gitarowego grania, stricte gitarowych inspiracji. 

W trasie koncertowej po Polsce, 
Jack Moore grał w projekcie 
„Gorczyca i przyjaciele”.  
Fot. Paweł Chwieduk 

▲ Jack występuje na stałe z zespołem Cassie Taylor oraz realizuje 
własne projekty muzyczne. Fot. Piotr Sawczuk
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Paweł: Na początku lutego mieliśmy szóstą rocznicę 
śmierci Twojego taty. Czy pamiętasz chwilę, kiedy dowie-
działeś się co się stało?
Tak... to nie jest miłe wspomnienie. 

Piotrek: Co robiłeś tego dnia?
Byłem chyba w Brighton. To był dla mnie duży szok. 

Paweł: Jakim ojcem był Gary Moore? 
Był najlepszym ojcem pod słońcem. Sprawdzał się w roli ojca 
i najlepszego przyjaciela. Kochałem go. Był bardzo pracowitym 
facetem, a prywatnie ciepłą osobą. To on sprawił, że jestem – 
kim jestem. Jest ze mną każdego dnia. Często o nim myślę. 

Piotrek: Mówisz o przyjaźni z tatą. A czy ojciec dawał 
Ci jakieś rady, mówił Ci jak masz sobie radzić, jak żyć? 
Bardzo chciał, żebym był szczęśliwy i robił w życiu, to co chcę robić. 

Paweł: „Still got the blues” to jeden z najbardziej zna-
nych utworów Twojego taty. Czy to też w pewnym sen-
sie „życiowa rada”?

To po pierwsze nieprawdopodobna piosenka, napisana z głębi 
serca. Jego gitara w tym utworze, przemówiła jego głosem. 
Zabrzmiała dźwiękiem z głębi duszy. Ponadto, dla wielu ludzi 
ten kawałek stał się bardzo osobistą piosenką. Wiele osób 
wiąże z nią najpiękniejsze wspomnienia. Tata był niezwykłym 
muzykiem. W moim mniemaniu, tylko kilku ludzi potra� 
tak tworzyć.

Piotrek: To prawda. Gary w Polsce też ma rzeszę fanów. 
A wracając do naszego kraju, znasz jakieś polskie słowa? 
Tak, ale nie wiem, czy potra�ę je powtórzyć... (śmiech) Dzień 
dobry, dobra, po prostu. Chciałbym poznać więcej słów, żeby 
rozumieć co na scenie mówi do mnie mój zespół, a tak muszą 
tłumaczyć mi wszystko. (śmiech) Może przy następnej okazji 
będę potra�ł powiedzieć Wam trochę więcej (śmiech). Przy-
najmniej będę próbował.

Dziękujemy za rozmowę. 

Jack na co dzień mieszka w Los Angeles 
i niechętnie bierze udział w projektach muzycznych 
w Europie. Jest bardziej skoncentrowany na swoim 
zespole, który tworzy z Danny Harrisonem (synem 
legendarnego Beatlesa – George’a ), ale dla 
polskiej publiczności zrobił wyjątek.  
Fot. Paweł Chwieduk 

Dziękujemy klubowi „6-ścian Pub Białystok”  
za udostępnienie miejsca do wywiadu. 
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FESTIWAL FILMÓW  
ANIMOWANYCH ANIMOCJE 2017
Bydgoszcz

Bydgoszcz zaprasza na kolejną edycję wy-
darzenia, skoncentrowanego na ambitnym, 
poszukującym swojego wyrazu artystyczne-
go kinie animowanym. Szczególnie takim, 
które nie boi się ciekawych i innowacyjnych 
rozwiązań w sztuce animacji oraz niesza-
blonowego wykorzystywania tradycyjnych 
technik. Projekcje konkursowe ANIMOCJI 
uzupełniane są przez warsztaty �lmowe, 
wystawy, spotkania z gośćmi festiwalowymi 
oraz dużą dawkę dobrej muzyki.

MAŁA AKADEMIA PRASKA
Warszawa
Mała Akademia Praska organizowana przez Muzeum 
 Warszawy to zaproszenie do wspólnego odkrywania prawo-
brzeżnej Warszawy. Na program składają się interaktywne zwiedzanie wy-
staw, spacery, warsztaty plastyczne i spotkania z artystami. Uczestnictwo 
w spotkaniach Akademii jest okazją do aktywnego spędzania czasu wol-
nego, stanowi inspirację do twórczego działania z dziećmi również poza 
muzeum. Warsztaty odbędą się 8 i 22 kwietnia, 6 i 20 maja oraz 3 czerwca.

18. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EWENTUALNYCH TALENTÓW AKTORSKICH FETA 
Wrocław
FeTA jest niepowtarzalną szansą dla młodych ludzi próbujących swoich 
sił w teatrze. Daje możliwość skonfrontowania swojego warsztatu z opinia-
mi i radami doświadczonych twórców teatralnych. W jaki sposób? Poprzez 
prezentację 10-minutowego monodramu, powstałego na podstawie dowolnego 
tekstu, również autorskiego. FeTA to spotkanie amatorów z mistrzami mono-
dramu, panele dyskusyjne, rozmowy, ale też profesjonalne warsztaty teatralne. 
Wydarzenie przede wszystkim, daje możliwość prezentacji scenicznej przed 
wybitnymi twórcami zawodowo zajmującymi się teatrem, w obecnym roku 
będą to: Maria Seweryn, Wiesław Komasa oraz Adam Cywka. 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW 
I KULTURY AWANGARDOWEJ PESTKA 2017 
Jelenia Góra

Wydarzenie, którego 
celem jest wspieranie 
rozwoju w sferze społecz-
nej i kulturowej na obszarze 
pogranicza polsko-saksońskiego. To do-
skonała okazja do wspólnego spędzania 
czasu, pracy warsztatowej, uczestniczenia 
w prezentacjach teatralnych na profesjo-
nalnej scenie, a także w plenerze, wymia-
ny doświadczeń scenicznych. Dyskusje, 
konfrontacje, prezentacje teatralne 
i muzyczne oraz ćwiczenia w grupach, 
w których mogą brać udział uczestnicy, 
rozbudzają świadomość europejską, 
wspierają pozytywny wizerunek mło-
dzieży i wzmacniają tolerancję.

FESTIWAL  
FANTASTYKI PYRKON
Poznań 
Najpopularniejsza impreza 
fantastyczna w Polsce po raz 
kolejny zgromadzi miłośni-
ków literatury, �lmów, gier 
oraz seriali fantastycznych. 
Pyrkon to raj dla fanów 
fantastycznych gadżetów, 
okazja do spotkania nie-
samowitych gości oraz 
przestrzeń dla wszystkich 
zapalonych fanów gier 
planszowych. W programie 
jak zawsze dziesiątki atrakcji 
– cosplay, koncerty, wy-
kłady, konkursy, warsztaty, 
wystawy i pokazy. 

TEATR
7-9 KWIETNIA 

2017

FILM
23-29 KWIETNIA 

2017

WARSZTATY
DO CZERWCA 

2017

TEATR
28 KWIETNIA –  
3 MAJA 2017

FESTIWAL
28-30 KWIETNIA 

2017
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SZAFA GRAJĄCA!
Muzeum Polin, Warszawa

Internet zmienił świat? Bez wątpienia. Ale wcześniej rewolucję w globalnej 
kulturze wywołało wynalezienie gramofonu. Dzięki płytom z winylu i sze-
laku muzyka docierała do masowego odbiorcy, przekraczając granice kra-
jów i kontynentów. Wystawa „Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku 
i winylu” opowiada o historii fonogra�i oraz muzyki popularnej w XX w. 
i pokazuje duży udział, jaki mieli w niej żydowscy producenci, kompozyto-
rzy i artyści. Prawdziwa gratka dla miłośników muzyki.

19. PRZEGLĄD FILMOWY KINO NA GRANICY
Cieszyn i Czeski Cieszyn
Stworzone w środowisku polsko-czesko-
-słowackiej Solidarności wydarzenie, które 
zrodziło się z płynącej z serca potrzeby po-
znania kultury sąsiadów zza rzeki. Przegląd 
Filmowy Kino na Granicy / Kino na Hranici 
to 6 dni �lmowej uczty, w co najmniej 4 miej-
scach projekcji w jednym, choć podwójnym 
mieście, zawsze ponad 100 �lmów, 5 kon-
certów i szereg wydarzeń towarzyszących. 
Najważniejszą i konsekwentnie realizowaną 
ideą imprezy jest odkrywanie i promowanie 
 kultury najbliższych sąsiadów.

FESTIWAL „KALEJDOSKOP”
Białystok

Jedyny taki festiwal w pół-
nocno-wschodniej Polsce 
i jeden z niewielu w kraju, 
który w centrum swojego za-
interesowania stawia taniec 
współczesny. Prezentowane 
są na nim spektakle, �lmy, 
akcje performatywne i wy-

stawy. Organizatorzy zapraszają także na warsztaty tańca współczesnego. 
Goście specjalni festiwalu to autorytety w dziedzinie tańca, niezastąpieni 
pedagodzy i cenieni artyści. Warto w tym czasie odwiedzić Białystok i stać 
się nie tylko świadkiem, ale i częścią tego niezwykłego wydarzenia. 

FESTIWAL FILMÓW AFRYKAŃSKICH AFRYKAMERA
Warszawa
Interdyscyplinarne wydarzenie skupiające ludzi zafascynowanych złożo-
ną i wielobarwną kulturą Afryki. Festiwal organizowany jest raz do roku 
w Warszawie, ale jego mniejsze odsłony odbywają się w Krakowie, Gdań-
sku, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Łodzi i Koninie. W ramach blisko 

siedemdziesięciu projekcji na terenie całej Polski prezentowane będą 
�lmy fabularne, krótkometrażowe i dokumenty. Tematem tego-

rocznych projekcji będzie afrykańska siła, a krajem, któremu 
poświęcone zostanie szczególnie dużo uwagi Ghana. Organiza-
torzy zapraszają również na wystawy, koncerty, spotkania au-
torskie, odczyty literackie, debaty oraz pokazy multimedialne.

LEO FESTIWAL 2017
Wrocław
Festiwal łączący różnorodne 
dziedziny sztuki i kultury: 
architekturę, poezję, taniec, 
�lm, sztuki plastyczne oraz teatr 
– wszystko to oparte o ideę pracy z dziećmi 
oraz założenie odkrywania coraz to nowych 
miejsc koncertowych we Wrocławiu. W tym 
roku goście wydarzenia zaproszeni są do 
odkrycia czarującego muzycznego humoru, 
o rozmaitych źródłach, obejrzenia projekcji 
�lmu niemego „Zabójstwo księcia Gwizjusza” 
z 1908 r. do którego muzykę stworzył Camil-
le Saint-Saëns oraz zapoznania się z operą 
Michała Ziółkowskiego „Brzydkie kaczątko”, 
która odniosła wielki sukces w ubiegłym roku.

WYSTAWA
DO 29 MAJA  

2017

FILM
22-28 MAJA  

2017

FESTIWAL
28 MAJA –  

04 CZERWCA 
2017

FILM
28 KWIETNIA –  
3 MAJA 2017

TANIEC
11-14 MAJA  

2017
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MUZEUM ŚLĄSKIE, MUZEUM POLIN I MUZEUM WARSZAWY TO INSTYTUCJE, 
KTÓRE W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI KORZYSTAŁY Z FUNDUSZY EOG.

KINOLUB
Kraków, Oświęcim, Wiśniowa, Busko-Zdrój, Kielce, 
Skoczów, Rybnik, Łódź, Boguchwała 
Festiwal wyjątkowy, bo powstały z myślą o edu-
kacji �lmowej dzieci i młodzieży. Nietypowa jest 

też forma przedsięwzięcia, która zakłada, 
że święto �lmu dedykowanego młodszym i najmłodszym widzom będzie 

się odbywało raz w roku jednocześnie w wybranych miastach Polski 
(choć centrum festiwalowego życia jest Kraków). Wydarzeniu towarzy-
szą warsztaty �lmowe i interdyscyplinarne, prezentacje najnowszych 
rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w przemyśle �lmowym, 

koncerty i spotkania z twórcami.

AKADEMIA WIDEO-ARTU. NO MAN’S LAND. SZTUKA WIDEO ARTYSTEK 
Katowice
Całoroczny cykl spotkań w Muzeum Śląskim poświęconych sztuce 
wideo, mający na celu analizę tej dziedziny twórczości z perspektywy 
historycznej. Wykłady połączone z prezentacjami poświęcone będą 
jego rozwojowi, aż do współczesności, kiedy wideo czy instalacje multi-
medialne stały się powszechnie stosowaną formą artystycznej wypowiedzi, trakto-
waną na równi z innymi mediami (m.in. wykład dr Mariki Kuźmicz – historyczki 
sztuki, kuratorki, autorki tekstów o sztuce). Na spotkaniu poznamy efekt wprowa-
dzenia na rynek w drugiej połowie lat 60. XX w. pierwszych lekkich kamer wideo, 
które szybko stały się bardzo popularne m.in. wśród artystek. Za pomocą kamer 
opowiadały one osobiste historie, tworząc jednocześnie uniwersalne manifesty. 

#DZIEDZICTWO
Kraków
Wystawa #dziedzictwo w Muzeum 
Narodowym w Krakowie podej-
muje problematykę poświęconą 
kwestii aktualnego de�niowania 
polskiego dziedzictwa. Zbiory 
zostaną potraktowane jako punkt 
odniesienia i dokumentacja pro-
cesu de�niowania polskiej tożsa-
mości. Ekspozycja nawiązywać ma 
także do głośnej wystawy Marka 
Rostworowskiego „Polaków portret 
własny”, która odbyła się w MNK 
w 1979 roku odgrywając ogromną 
rolę w procesie demontażu syste-
mu komunistycznego i powstania 
NSZZ „Solidarność”.

FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ
Kraków
Festiwal życia, który trwale zaznaczył 
swoje miejsce na mapie imprez kul-
turalnych Krakowa. FKŻ to nie tylko 
wyczekiwany sobotni Szalom na 
Szerokiej, ale także warsztaty muzyki 
klezmerskiej i śpiewu Jidysz, warsz-
taty �lmowe oraz pieczenia chałki, 
zwiedzania, spotkania i wykłady. 
Nadchodząca 27. edycja Festiwalu 
Kultury Żydowskiej dedykowana 
będzie Jerozolimie. Organizatorzy 
zapraszają do zmierzenia się z jej 
mitem, potęgą, historią i współczes-
nością na krakowskim Kazimierzu 
– w jednej z setek rozsianych po 
świecie „małych Jerozolim”.

HALFWAY FESTIVAL
Białystok
Na szóste spotkanie 
w Połowie Drogi 
w Białymstoku or-
ganizatorzy postanowili 
zaprosić głównie kobiety. To one 
w festiwalowe dni królować będą 
na deskach Am�teatru Opery 
i Filharmonii Podlaskiej. Z miłości 
do muzyki, która nie zna granic 
ani żadnych ograniczeń. I choć 
mężczyzn również nie zabraknie, 
to pojawią się oni na scenie albo 
w towarzystwie kobiet, albo z reper-
tuarem kobiet dotyczącym.

FILM
1-30 CZERWCA 

2017

SZTUKA
6 CZERWCA 

2017

WYSTAWA
OD 23 CZERWCA 

2017 FESTIWAL
24 CZERWCA –  
2 LIPCA 2017

MUZYKA
24-25 CZERWCA 

2017

56. KRAKOWSKI 
FESTIWAL FILMOWY
Kraków

Jedna z najstarszych imprez 
w Europie poświęcona �lmom 
dokumentalnym, animowanym 
oraz krótkim fabułom, które 
prezentowane są w sekcjach 
konkursowych oraz w pokazach 
specjalnych – retrospektywach 
twórców, pokazach tematycznych, 
projekcjach archiwalnych. W ra-
mach festiwalu odbywają się także 
koncerty i wystawy oraz liczne 
debaty oraz spotkania z twórcami 
i przedstawicielami partnerskich 
festiwali �lmowych (m.in. z Le-
eds, Jihlavy, Uppsali, chińskiego 
Guanghzou, Tampere, Stuttgartu, 
Lipska, Kijowa i Berlina).

FILM
28 MAJA –  

4 CZERWCA  
2017
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