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OD REDAKCJI

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.
Benjamin Franklin

Odkrywają przed dziećmi i wnukami świat, odgrywają role mędrców i wzorów osobowych. Cechuje ich
wiedza, umiejętności, doświadczenie i tzw. życiowa mądrość... Typowa dla nich jest troska, bezwarunkowa
miłość i akceptacja dzieci i wnuków... Mają niepisane prawo do przekazywania opowieści o przodkach,
rodzinnych tradycjach, wydarzeniach z odległej, nieznanej młodszym, przeszłości... Stanowią swoistą równowagę dla młodości, niedoświadczonej i impulsywnej. Seniorzy – ogromny potencjał, wciąż nie dość doceniany, często marginalizowany we współczesnym społeczeństwie...
Mimo rozwoju polityki senioralnej, mimo inicjowania nowych form aktywizacji osób starszych wciąż
wiele jest do zrobienia na polu budowania przestrzeni dla realizacji postulatu aktywizacji społecznej osób
starszych. Z każdym rokiem przybywa uniwersytetów trzeciego wieku, pojawiają się nowe kluby seniora,
organizacje i instytucje służące poprawie dialogu międzypokoleniowego i czyniące ogromne postępy w kierunku skutecznego i trwałego wykorzystania potencjału społecznego osób kończących karierę zawodową.
Sprostanie pojawiającym się problemom i wyzwaniom wymaga szerszego kontekstu społecznego, zaangażowania niemal wszystkich obywateli. Tymczasem Polacy przejawiają niską świadomość procesu starzenia
się społeczeństwa, wciąż żywe są stereotypy, negatywne konotacje słowa „starość”, a energia kompetentnych
emerytów niewystarczająco zagospodarowana.
Tym bardziej cieszą instytucjonalne próby stworzenia podwalin do właściwego spożytkowania tych
wartości, które reprezentują osoby starsze, zarówno w rodzinie, jak i w szerszym społecznie kontekście.
Nowe rozwiązania przyniósł mijający rok, ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Wielkie nadzieje
daje Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Takie też zadanie – poprawa warunków do podejmowania aktywności obywatelskiej i aktywnego włączania się seniorów w życie społeczno-publiczne osób starszych – stoi przed „Głosem Seniora”.
Za pośrednictwem „Głosu Seniora”, portalu internetowego www.glosseniora.pl, biura prasowego oraz
cyklu szkoleń dla seniorów z zakresu edukacji medialnej chcemy kształtować wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, oraz budować pozytywny
wizerunek osób starszych jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-politycznym. Realizowanemu
zadaniu chcemy nadać zasięg ogólnopolski. To ogromne wyzwanie, możliwe do realizacji przy wsparciu już
działającego środowiska senioralnego. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkie uniwersytety trzeciego
wieku, kluby seniora, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych, których działalność wspiera osoby starsze. Piszcie o sobie, informujcie o wydarzeniach, inspirujcie nas do działania! „Głos
Seniora” mówi stop wykluczeniu społecznemu osób starszych. Wspólnie zdziałamy więcej!
Łukasz Salwarowski

redaktor naczelny „Głosu Seniora”
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Głos Seniora
– dlaczego i dla kogo?
Wiele osób starszych po ustaniu aktywności zawodowej
skarży się na pustkę i samotność. Średnia długość życia
w Europie wciąż wzrasta, więc problem ten dotyka coraz
większej liczby osób. Mężczyźni żyją średnio 76, a kobiety
79 lat, co oznacza kilkanaście lat życia na emeryturze.
Tymczasem seniorzy często czują się niepotrzebni, nie umieją
zagospodarować wolnego czasu, co przekłada się
bezpośrednio na poziom ich życia i stan zdrowia.

▸

W Polsce osoby powyżej 50. roku
życia należą do grupy, która jest
najmniej aktywna na polu społecznym. Wykluczone z aktywności zawodowej pomimo kwalifikacji, w szybkim tempie
stają się także mało aktywne społecznie.
Spotykają się w wielu obszarach życia z przejawami dyskryminacji ze względu na wiek, lekceważącego traktowania przez młodych, z czasem stają
się obywatelami drugiej kategorii, mimo że mają
czas, aby włączyć się w działanie osiedlowych struktur samorządowych, np. rad osiedli, animować życie kulturalne w środowisku zamieszkania, czy też
współpracować z organizacjami trzeciego sektora.
W  tej sytuacji konieczna staje się budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym seniorzy mają
do odegrania ważne role. Osoby aktywne, potrzebne, zaangażowane społecznie deklarują, że czują się
zdrowsze, mają lepszą kondycję fizyczną i umysłową i rzadziej korzystają z pomocy lekarskiej.

Po pierwsze: potrzeba
aktywizacji

Stowarzyszenie Manko w styczniu 2012 r.
przeprowadziło ankiety wśród seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwer-

4

www.glosseniora.pl

sytetu Ekonomicznego w Krakowie. Respondentom zadano m.in. pytania o ich potrzeby
w środowisku lokalnym, formy ich współpracy
z organizacjami pozarządowymi lub powody jej
niepodejmowania, zainteresowanie działalnością
wolontariacką…
Wśród głównych potrzeb ankietowani seniorzy wymienili: potrzebę zagospodarowania wolnego czasu, potrzebę kontaktu z innymi ludźmi w podobnym wieku i chęć większej integracji ze swoim
środowiskiem lokalnym. Ponad 80% respondentów
nie współpracuje w żaden sposób z trzecim sektorem. Powodami braku takiej współpracy jest przede
wszystkim brak informacji, jak dotrzeć do tego typu
organizacji, nieznajomość w swoim środowisku lokalnym osób, które taką działalność podejmują,
a także brak wiary i przekonania w skuteczność takiej aktywności. Pomimo to prawie ponad połowa
przebadanych zadeklarowała chęć podjęcia takiej
działalności. Respondentom zadano również pytanie o zainteresowanie otrzymywaniem bezpłatnego magazynu informacyjnego skierowanego do
osób starszych. Ponad 90% respondentów zadeklarowało taką chęć.

Po drugie: zmiana wizerunku

Kolejnym wyzwaniem jest zmiana negatywnego wizerunku osób starszych w mediach.
Stereotyp seniora, jaki pokutuje w świadomości
społecznej, to osoba mająca problemy finansowe, zależna od rodziny, potrzebująca wsparcia
i pomocy. Pozytywne wzorce osób starszych pojawiają się w mediach rzadko, raczej przy okazji
obchodzonych jubileuszy, świąt, czy innych szczególnych okoliczności, bardzo rzadko – w kontekście tematów związanych z aktywnością społeczną seniorów.

Podobny wizerunek osób starszych wyłania
się z reklam prasowych. Anna Pawlina, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
magister socjologii, zbadała wizerunek starości
w reklamie1. Jej wnioski są następujące: często
pojawiają się reklamy negatywne, prezentujące
osoby starsze jako niesamodzielne, bierne, zdane na pomoc i opiekę innych. Często odbierane
są jako osoby zupełnie nieprzystające do współczesnej rzeczywistości i przez to bezwartościowe.
Nierozumiejące współczesnego języka, niepotrafiące posługiwać się nowoczesnymi technologiami. Często postrzegane są jako uciążliwe, złośliwe, nudne, wciąż opowiadające te same historie
sprzed lat, które dla nikogo nie są już ciekawe.
Sporadycznie pojawiają się reklamy, które utrwalają negatywny wizerunek osoby starszej i które
w oczywisty sposób ośmieszają i degradują seniora. W  takich reklamach senior pokazywany jest
jako osoba, która nie nadąża za nowinkami, nie
jest „na czasie”, jest osobą nieporadną i śmieszną.
Niestety, tego typu reklamy mogą utrwalić w części społeczeństwa wizerunek seniora jako osoby
biernej, nieporadnej i budzącej rozdrażnienie.
Tymczasem, jak wynika z badań TNS OBOP,
przeprowadzonych w marcu 2007 roku na zlecenie Forum 50 + „Dziadkowie i wnuki o sobie, wzajemnych relacjach i ludziach starszych”, rzeczywistość wygląda inaczej. Wbrew temu, co pokazują
media, osoby starsze w Polsce nie uważają się za
bezradne. 55 proc. badanych twierdzi, że nie ma
takich spraw, w których oczekiwaliby pomocy.
Reszta szukałaby pomocy w przypadku wizyty
w urzędzie lub u lekarza. Według nich problemy
pojawiają się w przypadku chorób, słabego zdro1	Źródło: http://www.wse.bochnia.pl/zn/zn8-9.pdf

wia, które utrudnia poruszanie się, komunikację,
widzenie. Niemal co czwarta ankietowana starsza
osoba szuka dla siebie nowej roli w życiu. Gdyby
nie ograniczenia finansowe wielu z nich chciałoby
uprawiać turystykę, brać udział w życiu kulturalnym, spotykać się w kawiarni ze znajomymi. Starsi
ludzie gotowi są pomagać dzieciom, osobom chorym, dzielić się swoją wiedzą zawodową.
Widać zatem wyraźnie, że istnieje duża potrzeba edukacji społecznej w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów w mediach
i przestrzeni społeczno-politycznej. Istotną rolę
w realizacji tych działań mogą odegrać media.
Taki też cel spełnić ma czasopismo i portal „Glos
Seniora”.

Po piąte: integracja
środowiska senioralnego

Pomysł wydania „Głosu Seniora” powstał z inicjatywy Łukasza Salwarowskiego, inicjatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prezesa Stowarzyszenia
Manko, będącego od wielu lat wydawcą mediów
(m.in. Miesięcznik Studencki „Manko”, magazyn
„Myśl zdrowo”), pomysłodawcą i koordynatorem
wielu akcji społecznych. Ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
działań związanych z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej konkurs dotacyjny pozwolił na zdobycie
środków na jego realizację. Zamiarem zespołu

projektowego jest stworzenie czasopisma i portalu
internetowego, które będą pełnić rolę informatora,
poradnika i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami
seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą
grupą wiekową. Pragniemy, aby stał się spoiwem
łączącym możliwie jak najszerszy krąg instytucji,
których celem jest aktywizacja i wspieranie osób
starszych. Zadanie jest trudne.
Wierzymy że nam się uda pokazać bogactwo
i potencjał „ruchu senioralnego” w skali ogólnokrajowej. Zapraszamy do współpracy i współredagowania „Głosu Seniora”. Myślą przewodnią jest
hasło „Seniorzy dla seniorów”.


Po trzecie: informacja
i dialog

Gazeta i portal będą kompleksowo i wielostronnie informować o problematyce osób starszych oraz ludzi, organizacji i instytucji aktywnie
działających na rzecz seniorów. „Głos Seniora”
publikować ma: relacje, reportaże, opinie, komentarze, wywiady z ekspertami. Prezentowane w nich
będą ciekawe inicjatywy, pozytywne wzorce, które
mają na celu pobudzać środowisko osób starszych
do podejmowania aktywności w życiu społecznym.
Chcielibyśmy, by „Głos Seniora” odzwierciedlał
realne potrzeby osób starszych, stał się forum wymiany poglądów i dyskusji. Zapraszamy wszystkich
seniorów do współpracy poprzez listy do redakcji,
dyskusje na forum internetowym, opinie, komentarze, zadawanie pytań naszym ekspertom.

Po czwarte: bezpłatne
szkolenia

Mając na uwadze kwestię aktywności społecznej i obywatelskiej kluczowym aspektem jest
również pokazanie seniorom, w jaki sposób mogą
skutecznie podejmować i realizować działania,
w tym jak je odpowiednio komunikować. Często
bowiem osoby starsze nie wiedzą, w jaki sposób
poinformować lokalnych odbiorców, samorządy
o swoich inicjatywach. Ważne stają się zatem takie umiejętności jak przygotowywanie informacji
prasowych, udzielanie wywiadów, wykorzystywanie narzędzi promocji, w tym nowych mediów.
Do zwiększenia wiedzy i umiejętności seniorów
w zakresie skutecznego realizowania działań promocyjno-informacyjnych dotyczących ich własnych inicjatyw w środowisku lokalnym przyczynią się dwudniowe bezpłatne warsztaty z edukacji
medialnej. Ich odbiorcami bezpośrednimi będzie
grupa 90 seniorów z 6 województw: małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, podkarpackiego i lubelskiego. Harmonogram szkoleń,
zasady rekrutacji oraz miejsca kolejnych szkoleń
dostępne będą na: www.glosseniora.pl.

▸

Pierwsze szkolenia z zakresu edukacji medialnej seniorów odbyły się
w Krakowie, w dniach 27–28 listopada br. Wzięło w nich udział 15 osób.

Głównym celem szkolenia było przekazanie wiedzy nt. skutecznego promowania i informowania
o podejmowanych przez siebie inicjatywach. Uczestnicy dowiedzieli sie, w jaki sposób przygotowywać
informacje prasowe, jak współpracować z dziennikarzami, jakie narzędzia promocji są najbardziej
skuteczne, gdzie mogą szukać w internecie informacji dotyczących różnego rodzaju portalów
upowszechniających wiedzę związaną z problematyką dotyczącą osób starszych.
Seniorzy z jednej strony nauczyli się, jak wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia komunikacji,
z drugiej strony zostali zachęceni do przygotowywania i publikowania swoich artykułów w „Głosie
Seniora” i na portalu www.glosseniora.pl.
– Szkolenia mają charakter warsztatowy. Taka forma jest najbardziej efektywną metodą
edukacyjną, zakłada bowiem konieczny i aktywny udział uczestników. A dzięki temu plan pracy
i przebieg zajęć może być na bieżąco modyfikowany, w odpowiedzi na zasoby uczestników
i sygnalizowane przez nich potrzeby (motywacja, aktywność, gotowość do pracy, zmęczenie).
Pozwala to na integrację uczestników i większe ich zaangażowanie w spotkanie. Wpływ
oddziaływań warsztatowych jest bardzo trwały ze względu na uczenie przez doświadczenie
– powiedział po pierwszym szkoleniu Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO i redaktor
naczelny „Głosu Seniora”.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2012-2013

W związku z tym, że rok 2012
ogłoszony został Europejskim
Rokiem Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej,
Centrum Badania Opinii Społecznej
przeprowadziło badanie dotyczące
postawy wobec starości.
Sprawdzono, jak duże jest wśród
Polaków zainteresowanie własną
starością, jak postrzegają siebie
– jako osoby młode, w średnim
wieku czy jako starsze, oraz kiedy,
ich zdaniem, kończy się młodość,
a zaczyna wiek dojrzały i starość.
Zapytano także o obawy związane ze
starością oraz o to, jak respondenci
chcieliby zorganizować swoje
życie na stare lata, kiedy będą
potrzebować pomocy. Obszerne
fragmenty wyników badania
publikujemy poniżej*.

ZAINTERESOWANIE WŁASNĄ
STAROŚCIĄ

Prawie trzy czwarte dorosłych Polaków (72%)
myśli o swojej starości, w tym co ósmy (12%) – bardzo często, co piąty (22%) dość często, a prawie
dwie piąte (38%) rzadko. Jedna czwarta ankietowanych (23%) nie rozmyśla o starości, a nieliczni (5%)
deklarują, że nie muszą o niej myśleć, ponieważ są
już starzy. W ciągu ostatnich trzech lat deklaracje
w tym zakresie w zasadzie się nie zmieniły.
Zainteresowanie własną starością w naturalny sposób wzrasta wraz z wiekiem. O tym etapie
życia często myśli co dwunasty respondent mający od 18 do 24 lat i prawie co drugi powyżej 55.
roku życia. Z  kolei nieinteresowanie się własną
starością deklaruje mniej niż co dziesiąty badany mający przynajmniej 65 lat i co trzeci w wieku
18–34 lata.
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Polacy
wobec własnej
starości

Zastanawianie się nad własną starością zależne jest również od płci. Częste myślenie o starości
deklaruje 38% kobiet i 28% mężczyzn. Należy jednak dodać, że w wylosowanej próbie średnia wieku kobiet jest wyższa niż mężczyzn – wynosi odpowiednio: 48 i 45 lat. Z analizy odpowiedzi osób
z poszczególnych kategorii wiekowych wynika, że
kobiety – prawie we wszystkich wyodrębnionych
grupach – częściej myślą o starości. Jedynie wśród
osób w wieku 25–34 lata kobiety i mężczyźni porównywalnie często myślą o tym etapie życia.

KIEDY KOŃCZY SIĘ MŁODOŚĆ,
A ZACZYNA WIEK DOJRZAŁY
I STAROŚĆ

Z  szacunków badanych wynika, że młodość
trwa do 37. roku życia (średnia wieku 36,97). Od
tego momentu rozpoczyna się wiek dojrzały, któ-

ry trwa do ukończenia 63 lat (dokładnie 63 lat
i 3 miesięcy). Po przekroczeniu tego wieku, zdaniem ankietowanych, zaczyna się starość.
Od lat obserwujemy przesuwanie się granic młodości i starości w społecznym odbiorze.
W ostatnich pięciu latach kres młodości, według
badanych, przesunął się o rok i dziewięć miesięcy,
natomiast próg starości – o rok i siedem miesięcy.
W ciągu dziewięciu lat dzielących dwa poprzednie pomiary, tj. w latach 1998–2007, zmiana ta
była dużo mniejsza – kres młodości przesunął się
zaledwie o sześć miesięcy, natomiast próg starości
o dziesięć miesięcy.
Postrzeganie granic analizowanych etapów
życia jest w znacznym stopniu uzależnione od
wieku badanych. Dla osób starszych zarówno koniec młodości, jak i początek starości następuje później niż dla młodszych. Według najmłod-
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szych ankietowanych (mających od 18 do 24 lat)
młodość kończy się w wieku 32 lat i 7 miesięcy,
a w opinii najstarszych (powyżej 65. roku życia)
prawie 7 lat później – w wieku 39 lat i 3 miesięcy.
Należy dodać, że według respondentów w wieku
55–64 lata młodość kończy się około 39. roku życia i tak ustalony kres młodości praktycznie nie
przesuwa się wraz z wiekiem.
Dla najmłodszych badanych (18–24 lata) starość rozpoczyna się w wieku 59 lat i 9 miesięcy, natomiast dla najstarszych (mających 65 lat i więcej)
– ponad 5 lat później, w wieku 65 lat i 5 miesięcy.
Według kobiet, niezależnie od wieku, kres
młodości następuje później niż według mężczyzn:
średnio o rok – trzy lata (w zależności od kategorii wiekowej). Ta sama zasada dotyczy wyznaczania progu starości. Ten okres życia rozpoczyna
się zdaniem kobiet średnio o rok – do trzech i pół
roku (w zależności od kategorii wiekowej) później
niż według mężczyzn.

mi starszymi, a tylko nieliczni uważają się za osoby w średnim wieku. Średnia wieku respondentów
uznających się za ludzi młodych wynosi 31 lat, za
osoby w średnim wieku – 53 lata, natomiast za osoby w starszym wieku 70 lat. Analizowane średnie są
nieco wyższe wśród kobiet niż wśród mężczyzn.

WŁASNA STAROŚĆ

Dla zdecydowanej większości Polaków okres
starości wiąże się z różnego rodzaju obawami. Jedynie nieliczni nie odczuwają lęku przed tym okresem życia (6%). Niezależnie od wieku i własnej
sytuacji życiowej, respondenci myśląc o swojej starości, niezmiennie najbardziej obawiają się chorób,
niedołężności, utraty pamięci (73%). Ponad połowa
(56%) boi się utraty samodzielności, bycia ciężarem
dla innych, uzależnienia od innych ludzi. Jedna
trzecia ankietowanych obawia się złych warunków
życia, trudności z utrzymaniem się (32%), a także
samotności i utraty osób bliskich (32%). O połowę

Prawie trzy czwarte dorosłych Polaków (72%) myśli
o swojej starości, w tym co ósmy (12%) – bardzo często,
co piąty (22%) dość często, a prawie dwie piąte (38%)
rzadko.
AUTOIDENTYFIKACJE
ZWIĄZANE Z WIEKIEM

Z  uzyskanych deklaracji wynika, że nieco
ponad dwie piąte dorosłych mieszkańców Polski
(42%) uznaje się za ludzi młodych, prawie dwie
piąte (39%) – za osoby w średnim wieku, a jedna
piąta (19%) za osoby starsze. Identyfikacje związane z wiekiem są stabilne – w ostatnich czternastu
latach zmieniły się tylko w niewielkim stopniu.
Autoidentyfikacje wiążące się z wiekiem
w znacznym stopniu pokrywają się ze społecznie
ustanowionymi granicami analizowanych etapów
życia. Okazuje się, że mniej więcej do 40. roku życia Polacy uważają się za ludzi młodych. Trzeba
jednak zaznaczyć, że o ile niemal wszyscy respondenci poniżej 30. roku życia uznają się za młodych,
o tyle w grupie wiekowej 30–34 lata identyfikuje
się w taki sposób 85% badanych, a wśród respondentów w wieku 35–39 lat już tylko 72%. Za osoby
w średnim wieku uważa się większość ankietowanych mających od 40 do 64 lat, natomiast z określeniem „starszy pan (starsza pani)” utożsamia się
większość badanych w wieku 65 lat i więcej. Warto
jednak dodać, że grupie wiekowej 65–69 lat za osoby starsze uważa się nieco ponad połowa ankietowanych, a ponad dwie piąte nadal postrzega siebie
jako osoby w średnim wieku.
Z kolei wśród respondentów powyżej 70. roku
życia ośmiu na dziesięciu identyfikuje się z osoba-

mniejsze grupy badanych deklarują lęk przed cierpieniem (18%) oraz niepokój związany z niepewnością, z kim będą mieszkać i pod czyją będą opieką (16%). Co siedemnasty respondent (6%) obawia
się, że będzie nikomu niepotrzebny.
Obawy związane ze starością są zróżnicowane społecznie. Osoby starsze bardziej obawiają
się cierpienia, natomiast młodsze – złych warunków życia, trudności z utrzymaniem się oraz samotności, utraty bliskich. Lęk przed cierpieniem
częściej też towarzyszy osobom gorzej wykształconym, a obawy związane ze złymi warunkami
życia – lepiej wykształconym oraz znajdującym
się w trudniejszej sytuacji materialnej. Z  kolei
samotności, utraty bliskich bardziej obawiają się
– poza młodszymi ankietowanymi – mieszkańcy
największych, ponadpółmilionowych miast oraz
badani znajdujący się w relatywnie dobrej sytuacji
materialnej. Chorób, niedołężności, utraty pamięci stosunkowo najmniej obawiają się najmłodsi –
w wieku 18–24 lata, a także badani z wykształceniem podstawowym. Natomiast niepewność co do
tego, z kim będą mieszkać, pod czyją będą opieką
na stare lata, częściej wyrażają osoby znajdujące
się w trudniejszej sytuacji materialnej oraz badani
z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Prawie dwie trzecie respondentów (64%)
chciałoby mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy bliskich – rodziny,

przyjaciół, sąsiadów. Co siódmemu ankietowanemu (15%) odpowiadałoby zamieszkanie razem
z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną. Mniej
więcej co dziesiąty respondent chciałby mieszkać
we własnym mieszkaniu, korzystając z odpłatnej
stałej pomocy (8%) bądź z bezpłatnej opieki, np.
pomocy społecznej, Czerwonego Krzyża, Caritasu lub innych wolontariuszy (3%). Pozostałe formy
organizacji swojego życia na stare lata, takie jak:
prywatny lub państwowy dom spokojnej starości,
mieszkanie wspólnie z innymi starszymi ludźmi
w celu wzajemnego wspomagania się, wskazywano sporadycznie. Warto zwrócić uwagę, że jedynie 3% badanych nie zastanawiało się nad tą kwestią i nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.
We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych respondenci najczęściej
wyrażają chęć zamieszkania we własnym mieszkaniu i korzystania z doraźnej pomocy bliskich.
Takie rozwiązanie stosunkowo najbardziej odpowiada osobom najstarszym, powyżej 65. roku życia, najmniej zaś najmłodszym – w wieku 18–24
lata. Z  kolei najmłodsi respondenci relatywnie
najczęściej chcieliby mieszkać na starość w rodzinie wielopokoleniowej, wraz z dziećmi, wnukami
lub dalszą rodziną, natomiast wśród starszych
aprobata tego rozwiązania maleje. Chęć dzielenia mieszkania z rodziną wielopokoleniową częściej wyrażają również osoby gorzej wykształcone,
o niższych dochodach per capita w gospodarstwie
domowym, a także mieszkańcy wsi. Niezależność
od rodziny, mieszkanie we własnym mieszkaniu,
mając zapewnioną opłaconą przez siebie pomoc,
ponadprzeciętnie często wybierają badani z wyższym wykształceniem, znajdujący się w stosunkowo dobrej sytuacji materialnej, a także mieszkańcy
miast liczących od 20 tys. do 500 tys. ludności.
Opracowała: Małgorzata OMYŁA-RUDZKA
* Pełna treść artykułu dostępna na: http://www.
cbos.pl, BS/94/2012, Polacy wobec własnej starości,
oprac. Małgorzata Omyła-Rudzka, Centrum Badania
Opinii Publicznej, Warszawa, lipiec 2012

A kiedy według Ciebie kończy się młodość, a zaczyna wiek dojrzały i starość?
Jakie największe obawy wiążesz z tym
okresem? Jak chciałbyś go przeżyć? Zapraszamy do dzielenia się refleksjami!
Listy prosimy przesyłać na adres: glos.seniora@manko.pl bądź pocztą tradycyjną
– na adres redakcji.
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Oglądanie telewizji, spotykanie się ze znajomymi lub przyjaciółmi w domu, chodzenie do kościoła,
słuchanie radia, muzyki, a także czytanie książek, czasopism i gazet – to według najnowszych
badań Centrum Badania Opinii Publicznej* najpopularniejsze sposoby spędzania czasu na
emeryturze. Okazuje się, że rodzaj preferowanej aktywności zależy nie tylko od wieku i płci,
ale wielu innych czynników, jak wykształcenie, stan zdrowia, miejsce zamieszkania…

SPOSOBY
SPĘDZANIA CZASU
NA EMERYTURZE
8
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Dla niewielu emerytów źródłem
utrzymania jest praca zarobkowa. Wykonuje ją mniej więcej co dziesiąty (11%). Zdecydowana większość niepracujących emerytów (69%) nie wyraża chęci
podjęcia pracy. 17% emerytów chciałoby pracować, ale nie pozwala im na to stan zdrowia
albo nie ma dla nich pracy (11%). Jedynie nieliczni (3%) nie są zainteresowani pracą z powodu innych obowiązków. Jak zatem dysponują czasem wolnym?

Większość emerytów (65%) deklaruje, że ma
tyle wolnego czasu, ile im potrzeba. Co piąty (21%)
uważa, że ma za dużo wolnego czasu, a co siódmy
(14%) – że za mało. Zbyt małą ilość wolnego czasu
częściej zgłaszają pracujący oraz młodsi emeryci.
W grupie tych, którzy twierdzą, że mają zbyt mało
wolnego czasu, średnia wieku wynosi 63 lata, natomiast wśród osób usatysfakcjonowanych ilością
wolnego czasu oraz badanych mających go zbyt
dużo – 69 lat.
Prawie wszyscy emeryci oglądają telewizję
(98%), zdecydowana większość spotyka się ze
znajomymi i przyjaciółmi w domu (87%) lub poza
domem (76%), chodzi do kościoła (81%), słucha
radia, muzyki (81%), czyta książki, czasopisma,
gazety (80%), odwiedza rodzinę, krewnych poza
swoim miejscem zamieszkania (77%) oraz chodzi
na spacery i piesze wycieczki (73%).
Ponad połowa emerytów uprawia działkę lub
ogród (55%). Duża grupa pomaga rodzinie – opiekuje się wnukami, prawnukami (44%), pomaga
w prowadzeniu domu (34%) lub w działalności
zarobkowej rodziny (29%), opiekuje się chorymi,
niepełnosprawnymi członkami rodziny (22%).
Również znaczący odsetek osób pobierających świadczenia emerytalne poświęca się swojemu hobby, rozwija swoje zainteresowania (44%),
uprawia sport (35%), ale tylko nieliczni się dokształcają – uzupełniają wiedzę (8%), uczestniczą
w kursach (6%) czy też uczą się języków obcych
(6%). Mniej więcej co trzeci emeryt podróżuje po
kraju, zwiedza różne miejsca (35%), natomiast
o połowę mniejsza grupa (17%) podróżuje po Europie i świecie. Mniej więcej jedna czwarta emerytów korzysta z nowoczesnych technologii (23%),
uczestniczy w życiu kulturalnym – chodzi do muzeów, galerii, na wystawy (23%), do kina (22%), do
teatru, opery, na koncerty (22%).
Relatywnie niewielu emerytów poświęca się
pracy społecznej na rzecz innych osób, społeczności lokalnej, sąsiadów, parafii (12%) lub w charakterze wolontariusza (2%). Również stosunkowo
niewielu uczestniczy w działalności jakiejś grupy,
wspólnoty religijnej (9%).
Spędzanie czasu na emeryturze jest zróżnicowane społecznie. Bardzo silną determinantą spo-
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sobu jego spędzania jest wiek. Generalnie wraz
z wiekiem respondenci coraz rzadziej podejmują
prawie wszystkie omawiane formy aktywności.
Wpływ wieku jest najmniej zauważalny w przypadku działań rzadko podejmowanych przez seniorów, takich jak: praca w charakterze wolontariusza, uczestnictwo w działalności wspólnoty
religijnej, nauka języków obcych, a także w przypadku najbardziej popularnego sposobu spędzania czasu – oglądania telewizji.
Sposoby spędzania czasu na emeryturze różnicuje również płeć. Kobiety częściej niż mężczyźni angażują się w opiekę nad wnukami, prawnukami, pomagają dzieciom, rodzinie w prowadzeniu
domu, częściej też pomagają dzieciom i innym
członkom rodziny w ich działalności zarobkowej.
Kobiety na emeryturze również częściej uczestniczą w życiu kulturalnym: chodzą do teatru, opery,
na koncerty, do muzeów, galerii oraz na wystawy.
Mężczyźni natomiast w większym stopniu angażują się w uprawianie działki, ogródka, odwiedzanie rodziny poza miejscem zamieszkania, a także
spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi – w domu
i poza domem.
Duży wpływ na sposoby spędzania czasu na
emeryturze ma również miejsce zamieszkania.
Okazuje się, że emeryci mieszkający w miastach
zdecydowanie częściej niż ci, którzy mieszkają na
wsi, czytają książki, czasopisma, gazety, korzystają z komputera, internetu, chodzą do kina, teatru,
opery, na koncerty, do muzeów, galerii, na wystawy, chodzą na spacery, podróżują po kraju i świecie, częściej również poświęcają się swojemu hobby. Do listy aktywności typowo miejskich należy
dodać także takie sposoby spędzania czasu, jak:
uczestniczenie w różnych ciekawych zajęciach,
nauka języków obcych, dokształcanie się. Emeryci mieszkający na wsi praktycznie nie podejmują takich form aktywności. Z  kolei osoby starsze
zamieszkujące tereny wiejskie zdecydowanie częściej uprawiają działki i ogrody.
Sposoby spędzania czasu na emeryturze
związane są także z sytuacją materialną. Jej oddziaływanie uwidacznia się szczególnie w przypadku takich aktywności, jak: podróże, uczestnictwo w kulturze oraz korzystanie z komputera
i internetu. Emeryci lepiej sytuowani częściej
podróżują po kraju i świecie, odwiedzają rodzinę poza miejscem zamieszkania, częściej czytają
książki, czasopisma, gazety, chodzą do kina, teatru, opery, na koncerty oraz częściej korzystają
z komputera i internetu.
Podejmowane formy aktywności zależne są
również od poziomu wykształcenia. Emeryci lepiej wykształceni częściej angażują się w prace
społeczne na rzecz innych ludzi, poświęcają się
swojemu hobby, korzystają z komputera i internetu, częściej uczestniczą w kulturze, chodzą na

spacery, piesze wycieczki, uprawiają sport, gimnastykę, podróżują, a także więcej czasu przeznaczają na dokształcanie i rozwój.
Okazuje się, że z uwagi na podobieństwo podejmowanych rodzajów aktywności wśród emerytów można wyodrębnić trzy kategorie.
Jedną czwartą ogółu emerytów stanowią
najbardziej aktywni seniorzy, którzy zdecydowanie częściej niż pozostali podejmują niemal
wszystkie analizowane rodzaje aktywności. Zdecydowana większość tej grupy – w odróżnieniu
od pozostałych – poświęca czas na swoje hobby, uczestniczy w kulturze, podróżuje po kraju
i świecie, uprawia sport, korzysta z komputera
i internetu. Należą do niej najmłodsi emeryci,
najlepiej wykształceni, znajdujący się w najlepszym położeniu materialnym, najlepiej oceniający swój stan zdrowia. Średnia wieku w tej grupie
wynosi 63 lata.
Jedna czwarta osób pobierających świadczenia emerytalne spędza czas w bardzo mało aktywny sposób. Głównymi rodzajami aktywności
podejmowanymi przez tę grupę są: oglądanie
telewizji, chodzenie do kościoła, spotkania ze
znajomymi i przyjaciółmi w domu oraz słuchanie radia i muzyki. Tworzą ją najstarsi emeryci,
najgorzej wykształceni, znajdujący się w najtrudniejszym położeniu materialnym, najgorzej
oceniający swój stan zdrowia. Przeciętny przedstawiciel tej grupy ma 74 lata. Należy podkreślić,
że spora część osób należących do niej deklaruje,
że ma za dużo wolnego czasu, z którym nie wie,
co począć. Barierą dla podejmowania przez nie
aktywności jest, jak się wydaje, zły stan zdrowia
i trudna sytuacja materialna – duża część omawianych form spędzania czasu wiąże się bowiem
z jakimiś wydatkami.
Połowa emerytów spędza czas w umiarkowanie aktywny sposób. Przeciętny przedstawiciel tej
grupy ma 68 lat i na tle dwóch pozostałych charakteryzuje się średnim poziomem wykształcenia, średnim poziomem zamożności, a także jako
średni ocenia stan swojego zdrowia.

* Pełna treść artykułu dostępna na:
http://www.cbos.pl, BS/106/2012, Sposoby spędzania czasu na emeryturze, oprac.
Małgorzata Omyła-Rudzka, Centrum
Badania Opinii Publicznej, Warszawa,
sierpień 2012
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Myślę,
więc jestem!

fot. © vladgrin – Fotolia.com

Kartezjańskie „Cogito
ergo sum” doskonale
pokazuje, jak ważny dla
każdego człowieka jest
mózg, zapamiętywanie,
myślenie oraz
towarzyszące im stany
niepewności i wątpienia.
Ten wybitny filozof XVII
wieku nie mógł jednak
przewidzieć, jak bardzo
wydłuży się ludzkie
życie i jakie to przyniesie
konsekwencje dla
ludzkiego intelektu.
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Współczesna psychologia wie
o wiele więcej o naszej psychice
i mechanizmach działania mózgu
niż 160 lat temu, kiedy ta dziedzina nauki
dopiero zaczęła się rozwijać. Wiedza ta
nie była wówczas tak potrzebna, bo życie trwało o wiele krócej. Współcześnie nasz mózg często zawodzi wcześniej niż ciało. Dowiedz się
jak reagować, by nie dopuścić do całkowitego
uszkodzenia czynności umysłowych.

Im wcześniejsza edukacja,
tym trwalsza

Dzieciństwo jest kluczowym okresem poznawania świata i ukształtowania własnego ja. Ego
rządzi się zasadą realizmu i stanowi centralny
punkt osobowości, kształtowany od pierwszych
dni życia. Psychologowie są zgodni, że kształcenie i zdolności nabyte we wczesnej młodości, czyli
od 4. roku życia, są najtrwalsze i najbardziej pożyteczne do życia. Zdaniem czołowego polskiego
psychiatry, prof. dr Antoniego Kępińskiego, już od
wczesnego okresu dzieciństwa tworzą się podstawowe mechanizmy emocjonalne. Drodzy rodzice
i babcie: warto o tym zawsze pamiętać! Anglicy
i Amerykanie dawno już te prawdy odkryli. Ich
cztero- i pięcioletnie dzieci zaczynają edukację
od klasy przedszkolnej. Maluchy uczą się także
w ramach licznych warsztatów, jak np. malarstwo,
rzeźba, taniec, sport, informatyka. Poziom na-

wraz ze wzrostem poziomu wiedzy, rośnie pojemność młodych mózgów. Potem już tylko zanika. Odpowiednio szybciej lub wolniej, zależnie od
możliwości intelektualnych, diety i trybu życia.

Pamięć musi pracować

Nie zaniedbuj swojego mózgu. Z wiekiem jego
możliwości stają się coraz bardziej ograniczone.
Zanikanie komórek nerwowych po 21. roku życia
staje się nieuchronne. Mózg wymaga regularnych
ćwiczeń i „dożywiania”. W  skrajnym przypadku
czeka nas utrata tożsamości, ciągłe napięcie psychofizyczne. Stopniowo zapominamy, kim jesteśmy. Nie pamiętamy przeszłości. Nie rozumiemy
teraźniejszości. Gnuśniejemy. Tracimy powoli
wszystko: otoczenie, przyjaciół i siebie. Czy tak
być musi? Odpowiedź brzmi: nie! Wiele zależy od
ciebie. Ćwicz pamięć, podstawę twojego intelektu.
Ucz się języków, słówek, tekstów piosenek, rymowanek, nowych terminów. Rozwiązuj łamigłówki
i krzyżówki, graj w szachy, karty. Bądź aktywny,
zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej.

Intelektualiści
żyją dłużej

Wszystko, co wiemy i zapamiętaliśmy, jest
efektem kojarzenia, czyli procesu uczenia się. Ludzie inteligentni i wykształceni nie poddają się
łatwo. Nie wstydzą się niedoskonałości, gorszej
sprawności umysłowej. Nie chwalą się „dobrą, ale

Żeby przetrwać w dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej, trzeba ćwiczyć ciało i mózg. Odpowiednio
się odżywiać, rozwijać swój intelekt. Podchodzić
do życia z humorem i dystansem. Wraz ze wzrostem
intelektualnej aktywności i pozytywnej motywacji
do działania, nasze myślenie ulega przyspieszeniu
i jakościowej poprawie. Stajemy się bardziej twórczy,
samodzielni, elastyczni w postępowaniu, łatwiej
dostrzegamy i rozwiązujemy problemy.
uczania i umiejętne podejście do dzieci gwarantują tam sprawdzeni nauczyciele – najwyższej klasy
fachowcy. Dobra edukacja – rozpoczęta już w wieku przedszkolnym – procentuje wysokim poziomem pamięci i wyższymi wymaganiami, także
wobec siebie. „Umysł niedojrzały i niewyrobiony
tej zdolności jeszcze nie posiada. Umysł dojrzały
i odpowiednio wyćwiczony, potrafi zdeponować
w formie pewnych słownych określeń w pamięci
najważniejsze dane materiału spostrzeżeniowego,
przeznaczone do późniejszego użytku” – twierdzi
Stefan Baley. W  okresie od 4. do 21. roku życia,

krótką pamięcią” oraz najważniejsze – nie panikują. Poddanie się oznacza zwykle utratę świadomej
aktywności umysłowej.
Udowodniono naukowo, że o długoletniej
sprawności umysłowej człowieka rozstrzyga kilka czynników: posiadany iloraz inteligencji (IQ
powyżej 120), nabyte i wrodzone zdolności, spostrzegawczość, samodzielność myślenia i łatwość
zdobywania wiedzy.
Naszą psychikę cechuje ogromna, świadomie kształtowana plastyczność. Unikanie lenistwa
umysłowego podnosi sprawność intelektualną,

EKSPERT RADZI

Jak zachować na długo
sprawny umysł?
Utrata komórek mózgowych następuje
wraz z wiekiem. Towarzyszy jej opór:
wobec świata, techniki, wszystkiego,
co trudne i nieznane. Nie bójmy się
nowości, języków, komputerów, internetu.
Szukajmy wśród nich nowych sojuszników
w usprawnianiu pamięci.
Pamiętaj! Mimo niekorzystnych zmian
wraz z wiekiem bynajmniej nie ustaje
zdolność logicznego myślenia i korzystanie
z nagromadzonej wiedzy.
W usprawnianiu pamięci trzeba działać
cierpliwie i bez pośpiechu. Efekty będą
widoczne dopiero po dłuższym czasie.
Każde zaniedbanie prowadzi do nawrotów
upośledzenia.
Im więcej w twojej diecie warzyw i owoców,
tym lepiej dla mózgu. Sałata, szpinak,
pomidory są dobrym źródłem kwasu
foliowego, który jest pomocny w kłopotach
z koncentracją, przemęczeniem, bólami
głowy. Mają też dobre działanie nasenne.
Działanie warzyw jest korzystniejsze,
kiedy spożyjemy je na surowo lub lekko
gotowane. Przez długie gotowane tracą one
połowę swoich właściwości.
Jesienno-zimowy deficyt słońca powoduje
zaburzenia koncentracji oraz wzrost
apetytu na tłuste produkty i słodycze.
Biorąc pod uwagę nasz mało aktywny
tryb życia, łatwo zyskać dodatkowe
kilogramy, a stąd już tylko krok do otyłości.
Wiosenny powrót słońca wzmaga
naszą koncentrację i ułatwia życie.
Zanim nastanie wiosna, jak najczęściej
przebywajmy na świeżym powietrzu
w pogodne jesienne i zimowe dni.
Nie pal papierosów i unikaj biernego
palenia. Dym tytoniowy zakłóca myślenie,
sprzyja degeneracji, osłabia metabolizm
twojego mózgu.
7–8-godzinny sen spowalnia procesy
starzenia się mózgu. Przewlekły brak snu
osłabia koncentrację i myślenie.
Wszystkie laboratoria światowe i dietetycy
pracują nad dietą cud, która ograniczy
miażdżycę, zapewni nam długie i zdrowe
życie. Efektów ciągle jednak nie widać.
Tymczasem Indianie plemienia Q’ero żyli
aktywnie, zgodnie z rytmem natury. Nie
znali telewizorów ani dietetyków. Spożywali
żywność (ubogą w tłuszcze i cukry proste)
spowalniającą procesy starzenia się.
Nie mieli kłopotów z pamięcią, wzrokiem
i słuchem, choć żyli ponad 100 lat.
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Warto wiedzieć

ułatwia myślenie i życie. Wbrew obiegowym opiniom o wiele krócej żyją ludzie, którzy zaniedbują swój intelekt. Okazuje się, że im większy zasób
posiadanej wiedzy oraz inne intelektualne umiejętności, tym dłuższe i łatwiejsze życie.

Pierwsze niepokojące
sygnały

Wybuchowość, trudności z koncentracją,
roztargnienie, drażliwość. Kłopoty z zapamiętywaniem i kojarzeniem ludzi. Częste gubienie
różnych przedmiotów. Nieuzasadniona frustracja, lęki, obawy. Gwałtowne reakcje emocjonalne, apatia, zaburzenia orientacji. Szum w uszach,
przyspieszone bicie serca. To pierwsze widoczne
objawy miażdżycy tętnic, niedokrwienia i niedotlenienia mózgu.
Kiedy „magazyn pamięci” zawodzi, coraz
trudniej przypominamy sobie informacje gromadzone w obu półkulach przez całe życie. Najszybciej zanikają pojęcia abstrakcyjne i najnowsze. Te
sprzed kilku dni, minut lub sekund. Najdłużej pamiętamy wydarzenia z dzieciństwa, kiedy mózg
był bardziej plastyczny. W zależności od indywidualnych predyspozycji, zanikowi kolejnych informacji towarzyszą np. senność, rozkojarzenie, otępienie, dezorientacja, stany mącenia świadomości
i upośledzenie podstawowych czynności intelektualnych. Normalnie tego typu objawy starczej
amnezji rejestrujemy po 55. roku życia, rzadziej
po trzydziestce.
Najtrwalsza jest pamięć wyuczona, deklaratywna, regulująca podstawowe umiejętności niezbędne do normalnego życia. Wcześniejsze procesy osłabienia intelektu są efektem przebytych
chorób, urazów, powikłań, młodzieńczych zaniedbań edukacyjnych bądź uzależnień.
Bardzo podatne na otępienie są osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym, z objawami depresji i chore na AIDS. W  chorobie nadciśnieniowej, przy towarzyszących jej niekontrolowanych
lękach i przy nadmiernym wysiłku, może nawet
dojść do udaru mózgu. W  ostrych stanach chorobowych umysł pracuje początkowo na zwiększonych obrotach, potem przychodzą zakłócenia,
chaos, otępienie, degradacja.

Kiedy pamięć słabnie

Wymieranie neuronów przez całe dorosłe życie ogranicza objętość naszego mózgu, powodując
stopniowe kłopoty z zapamiętywaniem. Zapominanie nazwisk, terminów, adresów, numerów telefonów, trudności z rozpoznawaniem ludzi na ulicy
– to pierwsze sygnały zagrożeń. Narkotyki, papierosy, alkohol oraz mało aktywny tryb życia, sezonowe zaburzenia nastroju – to główna przyczyna
wczesnego pogorszenia się naszej pamięci. Pamiętaj! Używki powodują groźne zaburzenia nastroju,
12
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snu, pamięci i częściową amnezję. W naturalnych
warunkach procesy takie zachodzą o wiele wolniej
i znacznie później – po 60. roku życia. Także traumatyczne przeżycia (np. uczestnictwo w wojnie)
czy silne stany lękowe przyspieszają upośledzenie
umysłowe.
Wszystkie te czynniki mają poważny wpływ
na sprawność mózgu, który stopniowo się kurczy,
tracąc niekiedy ponad połowę swojej masy i 2/3
sprawności intelektualnej.
Najczęstszą przyczyną tego rodzaju zaburzeń
stanowi niedokrwienie mózgu. U nadciśnieniowców wiążę się to z nagłym spadkiem ciśnienia, niewydolnością krążenia oraz zmianami w ścianach
naczyń mózgowych i stwardnieniem tętnic, czyli
miażdżycą. Schorzenia te mogą być przez wiele lat
nieujawnione, a gwałtowne objawy mogą wystąpić znacznie później, nawet po 30 latach.

Jak ratować
pamięć i intelekt

Żeby przetrwać w dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej, trzeba ćwiczyć ciało i mózg. Odpowiednio się odżywiać (nadmiar kalorii zawsze
szkodzi), rozwijać swój intelekt. Podchodzić do
życia z humorem i dystansem. Wraz ze wzrostem
intelektualnej aktywności i pozytywnej motywacji
do działania, nasze myślenie ulega przyspieszeniu
i jakościowej poprawie. Stajemy się bardziej twórczy, samodzielni, elastyczni w postępowaniu, łatwiej dostrzegamy i rozwiązujemy problemy.
Wraz z wiekiem nasze myślenie powinno
się nasilać, co wcale nie jest łatwe. Pomoże nam
w tym: nauka języków, unikanie stresów, ograniczenie dużego wysiłku fizycznego, a także żonglerka. Wszelkie procesy myślowe – zdaniem prof.
dr. hab. Jerzego Vetulaniego – podnoszą poziom
czuwania mózgu, które z kolei ułatwia nabywanie
informacji i zwiększa ich przechowywanie (retencję), a tym samym ułatwia uczenie się.

Kiedy zabraknie tlenu

Niedostatki pamięci, zwane demencją, są
dość powszechne i uciążliwe. Świat pokrywa się
siwizną. Przybywa ludzi starszych, często bezradnych wobec problemu. Nie uskarżaj się na los.
Sam szukaj rozwiązania i szansy na lepsze życie.
Szukaj pomocy na uniwersytetach trzeciego wieku i w klubach seniora. Unikaj umysłowego lenistwa. Bądź zawsze aktywny i dbaj o swoje zmysły.

Leki i zioła
na lepszą pamięć

Badania nad usprawnieniem pamięci trwają
blisko sto lat, lecz dopiero w ostatnim ćwierćwieczu przemysł farmaceutyczny poczynił istotne postępy na tym polu. Według medycznych statystyk
ok. 10 proc. farmaceutyków (dostępnych w apte-

kach bez recepty) zostało zakwalifikowanych wraz
z witaminami jako skuteczne preparaty wspomagające. Wśród wspomnianych preparatów znajdują się np. powszechnie stosowane przy upośledzeniu pamięci u ludzi starszych leki prokognitywne
(wzmacniające funkcje poznawcze), rozszerzające
naczynia krwionośne lub zmniejszające zapotrzebowanie mózgu na tlen. Zaleca się również stosowanie wszystkich witamin grupy B (B1 usprawnia
pamięć i myślenie, B2 dostarcza energię komórkom, B3 wspomaga układ nerwowy, usprawniając
pamięć ludzi zdrowych, obniża cholesterol LDL,
B5 jest doskonała na zaburzenia pamięci, B6 chroni serce i wycisza, B9 pobudza procesy krwiotwórcze, B12 wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, zaburzenia równowagi,
depresję) oraz witaminy C (przeciwutleniacz) i E
(chroni organizm przed wirusami).
Dostępne w aptekach statyny obniżają poziom cholesterolu LDL nawet o połowę, ograniczając tym samym zmiany miażdżycowe, skutecznie
chronią przed zawałami serca i udarami mózgu.

Bądź ostrożny!

Pozostałe 90 proc. medykamentów można
stosować pod ścisłą kontrolą lekarską. Źle dobrane
oraz te, które zawierają kwas glutaminowy, mogą
poważnie uszkodzić pamięć. Zbyt wysokie dawki
(lub dwa różne leki stosowane jednocześnie) powodują groźne zatrucia. Stosowane powszechnie
przez studentów w okresie sesji egzaminacyjnych
preparaty wspomagające proces uczenia się chwilowo rzeczywiście pomagają, lecz później na długie tygodnie (a nawet miesiące!) osłabiają pamięć,
grożąc stanami depresji, niechęci do wszelkiego
wysiłku umysłowego. Stosowane dłużej, potrafią
mocno uzależniać.

Zioła i preparaty

Wśród farmaceutyków pochodzenia roślinnego na pierwszy plan wysuwają się minimalnie
zmodyfikowane chemicznie produkty z miłorzębu. Zawarte w liściach tej rośliny substancje flawonoidowe usprawniają pracę mózgu, ułatwiają
koncentrację, wzmacniają ślady pamięciowe. Najczęściej stosowaną substancją przy zaburzeniach
pamięci są również naturalne wyciągi ze sporyszu.
Zawarte w nim alkaloidy (uwaga – trucizny!) obniżają ciśnienie krwi, poprawiają pamięć i koncentrację, regenerują komórki nerwowe, zwalczają objawy starości. Korzeń chińskiego żeń-szenia,
przy wielu innych cennych właściwościach, ułatwia koncentrację i usprawnia pamięć. Popularne
są również wyciągi barwinka czy soi, która zawiera lecytynę (główny składnik leków przeciwmiażdżycowych i odpornościowych).
Edward Gretschel

fot. © detailblick - Fotolia.com

Listę polskich uzdrowisk
i sanatoriów, profile leczenia, bazę
zabiegową poszczególnych obiektów,
ofertę atrakcje na wolny czas
znajdziesz m.in. na stronach:
www.sanatoria.org,
www.sanatoria.com.pl.

Starość – czas dobrego życia

▸

Proces starzenia w Europie, nazywany „siwieniem kontynentu”, odznacza się dużą dynamiką, również
w  skali świata. Wywołuje to coraz większe
implikacje niemal we wszystkich dziedzinach
życia społeczeństw europejskich. Prognozuje
się, że w latach 2005–2050, czyli w ciągu 45 lat,
liczba osób po 80. roku życia wzrośnie w Europie o 34 miliony, osiągając wzrost o 180%. Jednocześnie będzie następował spadek liczebności osób młodych, w przedziale wiekowym do
24. roku życia – o 28,8 mln, czyli o 44%.

W  związku z przemianami cywilizacyjnymi
i postępującym procesem starzenia się ludności,
zwłaszcza najbogatszych krajów świata, ważnym
zagadnieniem współczesnej psychologii staje się
z jednej strony problem jakości życia człowieka
w okresie dorosłości i późnej dorosłości, z drugiej
zaś problem ograniczeń i możliwości dalszego rozwoju psychicznego.
Problematyka rozwojowa okresu tzw. drugiej
połowy życia definiowana jest najczęściej na gruncie psychologii rozwoju człowieka w ciągu całego życia w terminach tzw. optymalizacji procesu
starzenia się. Wysiłki badaczy należących do tego
nurtu ukierunkowane są przez następujące pytania: pierwsze dotyczy regresu procesów fizycznych
i psychicznych, które są podatne na stymulację zewnętrzną (np. kondycja fizyczna, sprawność niektórych funkcji poznawczych); drugie ma związek
z opóźnianiem tych procesów inwolucyjnych, które
są nieuchronne (np. w zakresie funkcji psychomotorycznych, inteligencji płynnej); trzecie natomiast
dotyczy kompensacji zmian wstecznych, które się
już dokonały i są nieodwracalne.
Przyjmuje się, że wiek geriatryczny zaczyna się od 65. roku życia. Charakterystyczną ce-

chą tego okresu życia jest wielochorobowość. To
wówczas pojawiają się takie choroby jak: otępienie, w 70 procentach przypadków spowodowane
chorobą Alzheimera, oraz inne choroby neurologiczne (np. choroba Parkinsona), niewydolność
serca, cukrzyca, osteoporoza, zwyrodnienia stawów (w tym kręgosłupa), niesprawność ruchowa
(częste upadki), upośledzenie wzroku i słuchu.
Starszy człowiek odwiedza wielu lekarzy. Ci przepisują leki, nierzadko wchodzące w interakcje.
Dlatego potrzebni są geriatrzy, koordynujący leczenie osób w podeszłym wieku.
Obraz kliniczny chorób wieku podeszłego,
zwłaszcza w okresie późnej starości, wyróżnia niestabilność środowiska wewnętrznego (homeostazy), wynikająca ze spadku rezerw narządowych
w związku ze starzeniem oraz nakładaniem się następstw przebytych i obecnych schorzeń, skutków
wypadków, zabiegów. Zwiększa się ryzyko śmierci w związku z rosnącą podatnością na różnorodne stresy i w przebiegu kumulujących się chorób
przewlekłych, ich powikłań lub uszkodzeń spowodowanych stosowaniem leków (zawały, zaburzenia
rytmu serca, udary, infekcje, upadki, zasłabnięcia,
psychozy, majaczenia itd.). Oznaki starzenia i chorób uwidaczniają się zarówno w wyglądzie, zachowaniu, chodzie, ale przede wszystkim w zaburzeniach funkcji wielu narządów [zaburzenia widzenia,
słuchu, powonienia, smaku, pamięci, emocji, pragnienia, równowagi, zwieraczy (kontrola wydalania
moczu i stolca) itd.]. Problemem w wieku podeszłym jest również izolacja socjalna, kiedy pracujący członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić
stałego, obejmującego większość dnia kontaktu ze
starszą osobą, pozostającą pod ich opieką.
Obraz naszkicowany powyżej nie jest kolorowy. Na szczęście nie jest to jedyna droga dla człowieka w jesieni życia.

W  tym miejscu warto przywołać określenie:
pomyślne starzenie się. Jest to osiągnięcie wieku
starości z małym ryzykiem chorób i niedołężności, przy wysokiej sprawności umysłowej i fizycznej oraz przy utrzymaniu aktywności życiowej.
Istotnym elementem dobrej jakości życia jest też
zachowanie aktywności w sferze kontaktów społecznych i towarzyskich. W procesie starzenia się
istotne znaczenie ma sfera oddziaływań zewnętrznych, do których możemy zaliczyć styl życia, sposób odżywiania, środowisko życia i czynniki psychospołeczne.
Każdy człowiek potrzebuje odpoczynku i regeneracji. Osoby w jesieni życia potrzebują tego
szczególnie mocno. Z  tego powodu rzeczą bardzo pożądaną jest organizowanie pobytów dla seniorów ukierunkowanych na powrót pacjenta do
sprawności fizycznej i intelektualnej. W  trakcie
takiego pobytu nacisk należy położyć zarówno na
część medyczną, na dietę, nie zapominając o rekreacji. W  trakcie takiego pobytu starsze osoby
wzbogaciłyby się o nowe kontakty przerywające
społeczną izolację. Idealnym miejscem do organizacji takich wyjazdów są polskie uzdrowiska. Posiadają one znakomity personel medyczny, a także nowoczesną infrastrukturę. W  uzdrowiskach
można otrzymać to, co najcenniejsze – zdrowie
i poczucie bezpieczeństwa. Dzieje się tak dzięki stałemu nadzorowi lekarsko-pielęgniarskiego,
a także profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
Starość może być dobra. Trzeba tylko pamiętać, że wiele zależy od nas samych. Jedną z dróg do
szczęścia i zdrowia są pobyty w polskich uzdrowiskach. Warto korzystać z bogactw, które mamy na
wyciągnięcie ręki!
Andrzej Walawski
Dyrektor ds. Lecznictwa, Uzdrowisko Rabka S.A.
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AKTYWNY SENIOR
Kluby seniora, koła emerytów, uniwersytety trzeciego wieku… – miejsca i instytucje zrzeszające
osoby starsze, pozwalające im na aktywność, rozwijanie zainteresowań, zdobywanie nowej wiedzy
i umiejętności lub po prostu wspólne przebywanie – stają się coraz popularniejsze. Niesłabnące
zainteresowanie seniorów tego typu inicjatywami skłania do podejmowania kolejnych przedsięwzięć.
Oryginalnym przykładem jednego z nich jest Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka, stworzona
przez babcię i dla babć…

Lubelska Szkoła

Superbabci
i Superdziadka
Zofia Zaorska,
założycielka
Szkoły Superbabci
i Superdziadka

▸

Szkoła Superbabci i Superdziadka
to miejsce, gdzie dziadkowie mogą
spełnić się w swojej roli. To szansa
na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi naszych wnuków. Szkoła uczy, jak odpowiedzialnie pomagać
rodzicom. Stawia na twórczą edukację, zabawy
aktywnie angażujące dziecko i pobudzające
jego ciekawość świata. Metoda warsztatowa
pozwala na wymianę doświadczeń, stwarza
przestrzeń do rozmowy o trudnościach, a praca w grupie jest świetną okazją do wspólnego
spędzania czasu, uczy zasad pozytywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.
Lubelska Szkoła Superbabci powstała w roku
2008 jako autorski projekt Zofii Zaorskiej. Skąd
zamysł na tego typu przedsięwzięcie? – Pomysł
zorganizowania aktywnej formy pracy z osobami starszymi zrodził się z powodów osobistych
(zostałam babcią), a także z doświadczenia pracy w Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Prowadząc go przez wiele lat, obserwowałam,
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jak zmieniają się osoby uczestniczące w dobrze
prowadzonych grupach. Wspólne tematy, radości i trudności, satysfakcja z poznawania czegoś
nowego niezwykle mobilizowała do aktywności
wyrażającej się przede wszystkim w udziale na
zajęciach, ale także rozwijała czasem potrzebę
zrobienia czegoś pożytecznego dla innych. Pomyślałam, że najbliżej nam do drugiego człowieka
w rodzinie i osobą bardzo potrzebującą wsparcia jest małe dziecko. Rola babci i dziadka może
być szansą wzbogacenia własnych doświadczeń
i przynosić wiele satysfakcji – mówi założycielka
szkoły.

Misją Szkoły Superbabci i Superdziadka jest
wspieranie opiekunów małych dzieci w towarzyszeniu wnukom przede wszystkim w poznawaniu
świata, zdobywaniu umiejętności ciekawej, rozwijającej zabawy oraz w podjęciu obowiązków szkolnych. W  miarę możliwości uczestnicy docierają
także do dzieci w placówkach typu przedszkole,
świetlica. Szkoła chce pomóc także babciom w zadbaniu o własną sprawność, kontakty z ludźmi,
odpoczynek.
– Obecnie, po 5 latach prowadzenia szkoły,
wiem, że wszystkie uczestniczki i kilku uczestników zaimponowało w rodzinie swoim rozwojem,
pomysłami spędzania czasu z dzieckiem, a także
dało szansę znalezienia przyjaznej grupy, w której
można się bawić, uczyć, dzielić swoim doświadczeniem. Nadal jednak dostrzegam, że przełamywanie stereotypu „babcia nie musi się już uczyć”
jest ciągle trudne i wymaga zmiany świadomości
wśród osób starszych i dorosłych. Szkoły są więc
potrzebne – podkreśla pani Zofia, jak ważne cele
społeczne pełni Szkoła Superbabci, dodając, że
cele Szkoły Superbabci i Superdziadka rodziły się
z doświadczeń pedagogów i obserwacji osób starszych, którzy podejmowali się opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Od zabawy…

Na pierwszy plan wysunęły się propozycje
organizacji czasu dziecka, potrzeba znajomości
zabaw i bajek. Drugim celem było uzupełnienie

◀ fot. Lubelska szkoła superbabci i superdziadka

wiedzy o rozwoju dziecka, rozpoznanie trudności związanych z kontaktem z dzieckiem i jego
rodzicami, zapobieganie konfliktom, chęć dochodzenia do porozumienia z dorosłymi dziećmi
i ich partnerami. Pomocne okazały się spotkania
z logopedą, ratownikiem od pierwszej pomocy
i dietetykiem. W kolejnych latach przybywało tematów o pomocy dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole. Trzecim celem było wsparcie babci w trosce o siebie samą – o swoją sprawność,
kontakty z innymi, wypoczynek od codzienności.
Rozpoczęto także naukę obsługi komputera i korzystania z internetu.
Do realizacji pierwszego celu – organizacji
czasu dziecka – pomocne były zajęcia pozwalające poznać zabawy językowe dla małych dzieci,
zabawy ruchowo-muzyczne oraz literaturę dla
dzieci. Uczestnicy szkoleń nauczyli się także robić
zabawki na choinkę, malować pisanki, opanowywali sztukę opowiadania.
Drugi cel projektu, związany z psychologią
dziecka i komunikacją w rodzinie, realizowany
był poprzez takie tematy, jak: Co należy wiedzieć
o rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Wychowanie do wartości, Komunikacja w rodzinie,
O dobrym dotyku, Jak sobie radzić z dziećmi w sytuacjach trudnych, Pierwsza pomoc nagłych wypadkach, Jak żywić dzieci. Babcie miały też możliwość skorzystania z porady psychologa.

przez integrację…

Trzeci cel, polegający na wsparciu babć
i dziadków, realizowany był od pierwszego spotkania integracyjnego, które sprzyjało wzajemnemu poznaniu się w grupie, ustaleniu zasad funkcjonowania szkoły. Przypominając sobie własnych

dziadków, okres dzieciństwa i zastanawiano się,
jakie wspomnienia warto zachować dla wnuków.
Dbano, by na każdych zajęciach był moment służący integracji – np. przerwa, którą urozmaicały degustacje przysmaków przygotowywanych
spontanicznie przez uczestniczki.
Jak podkreśla pani Zofia, niezwykle integracyjny okazał się wspólny wyjazd do Janowa Lubelskiego pod hasłem „Zdrowie i uroda”, w czasie
którego odbyły się zajęcia na basenie, babcie spotkały się z kosmetyczką, nauczyły się chodzić z kijkami Nordic Walking i uczestniczyły w spotkaniu
z miejscowym Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu
Janowskiego. Po powrocie była to już inna grupa, otwarta, rozgadana, nawiązująca chętnie bezpośrednie kontakty. Efektem tego wyjazdu były
nie tylko częste spacery z kijkami, ale także kilka
spotkań organizowanych spontanicznie w czasie
wakacji. Do tradycji weszły wspólne dla obu grup
spotkania opłatkowe i noworoczne.

po teatr…

Dodatkowym efektem integracji było stworzenie teatru, który przygotował dwa spektakle,
urozmaicone od drugiego roku o występ kolędników, za których przebrały się babcie i jedyny
dziadek. Odwiedzono już kilkanaście przedszkoli i wciąż przybywają zaproszenia. Teatr Babć
i Dziadka jest nową atrakcją, która mobilizuje
dzieci nie tylko do oglądania, ale także rozmów po
spektaklu. Dotychczasowy repertuar Teatru Babć
można poznać na stronie szkoły.
Uczestniczki Lubelskiej Szkoły Superbabci zyskały także nowe kontakty koleżeńskie oraz
możliwość wymiany doświadczeń nie tylko w bezpośrednich rozmowach, ale także za pomocą in-

ternetu. Dzięki projektowi powstała bowiem strona www.superbabcia.org.pl z blogiem (zakładka:
Podyskutuj) – zachęcamy do jej odwiedzenia
i dyskusji! Korzystanie z niej pomogła uczestnikom szkoły nauka obsługi komputera. Jak się
bowiem okazało – choć prawie każda osoba ma
dostęp do komputera, u siebie w domu lub u dzieci, to blisko połowa korzystała z niego w bardzo
ograniczonym zakresie.
Koordynatorka projektu podkreśla, że w grupie uczestniczek pojawiło się łącznie tylko pięciu
panów i mimo skoncentrowanej na nich uwagi
mediów, więcej mężczyzn zainteresowanych dokształcaniem się nie pojawiło. Pojawiali się jednak czasami do pomocy przy dekoracji sali i robieniu zdjęć.
Uroczyste zakończenie projektu, z wręczeniem dyplomów oraz książek np. pt. „Jak mówić,
aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do
nas mówiły” i dodatkowym warsztatem na ten
temat, przekonało wszystkich, że wiele jeszcze
mogą się nauczyć…
– Można zdecydowanie stwierdzić, że pomysł tworzenia nowej oferty edukacyjnej okazał
się potrzebny i atrakcyjny. Jego uczestniczki –
w większości kobiety w wieku 55–65 lat – szybko
przenoszą zdobytą wiedzę do rodzin. Ich przygotowanie zawodowe jest bardzo zróżnicowane.
Połowa posiada wykształcenie wyższe, a reszta
średnie. Choć pracowały w różnych zawodach,
łączy je podobna troska o rozwój wnuków i chęć
pomocy dorosłym dzieciom. Dzięki temu gromadka blisko 60 wnuków zyskała „super babcię”,
która potrafi zaproponować ciekawą zabawę
i z której dumna jest cała rodzina – mówi Zofia
Zaorska, podsumowując doświadczenia z koordynacji Szkoły Superbabci i Superdziadka.
Więcej: www.superbabcia.org.pl

Prowadzisz klub seniora, uniwersytet
trzeciego wieku, klub emeryta lub inną
formę aktywizacji seniorów? Prześlij nam
opis tego przedsięwzięcia, wyślij zdjęcia
z działalności – opublikujemy je na łamach portalu i/lub czasopisma „Głos Seniora”. Zapraszamy!

Teatr Babć Lubelskiej Szkoły Superbabci, po przedstawieniu „Wesoła Ludwika” w przedszkolu
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KLUB

SPEŁNIONYCH
NADZIEI

▸

Klub Aktywnego Seniora przy ulicy
Sienkiewicza, nieopodal ul. Królewskiej w Krakowie, zrzesza ponad
100 członków z całego miasta. Pozostałe
kluby, w liczbie sześciu, funkcjonują w Nowej
Hucie. Klubowicze, jak nazwa wskazuje, są wyjątkowo aktywni. Posiadają przeważnie wyższe
wykształcenie, nierzadko – stopnie naukowe.
Reprezentują różne zawody, które poprzednio
wykonywali. Dominują nauczyciele wszystkich
specjalności. Są też lekarze, dziennikarze, poeci, pisarze, aktorzy, teatrolodzy, biznesmeni,
księgowi, kabareciarze. Długo by można wymieniać. Jednym słowem – ekskluzywny klub
spełnionych nadziei i marzeń, w którym serdeczności i przyjacielskich gestów nigdy nie
brakuje.
Nie mają problemów z prelekcjami, z fachowym poradnictwem: prawnym, medycznym, ekonomicznym, prowadzeniem gospodarstwa domowego, obsługą komputera czy korzystaniem
z internetu, tłumaczeniami, bo w każdym niemal

Rościsława Kolasa
– dyrektor ekonomiczny
Klubu Aktywnego Seniora
Jakimi finansami dysponuje
dyrektor ekonomiczny Klubu
Aktywnego Seniora?
Najogólniej mówiąc – mizernymi. Stać nas praktycznie
na pokrycie kosztów wynajmu lokalu, a resztę
środków wypracowujemy sami.
W jaki sposób ?
Lokalu z wyposażeniem, opłatami i mediami
udostępnia nam Polski Komitet Pomocy Społecznej. Klubowicze na konto PKPS-u wpłacają comie16
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zakresie są „samowystarczalni”. Żeby było ciekawiej, wydają własną gazetę „Nieregularnik Alternatywny Klubu Aktywnego Seniora”. Piszą w niej
o ćwiczeniu pamięci, wizji końca świata, przypominają stare slogany. Takie np. jak: „Starość nie
udała się Panu Bogu, to kiepski wynalazek” (według Picassa), „Młodzież jest okropna, ale najgorsze jest to, że my już do niej nie należymy!”…
Sięgają do starożytnych filozofów: Arystotelesa, Sokratesa, Heraklita z Efezu, do współczesnej poezji polskiej i europejskiej. Z  okazji dnia
Wszystkich Świętych przypominają refleksyjne,
w jakimś sensie pozytywne, sentencje Alberta
Einsteina o tym, że: „Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Bowiem ono to dalej my,
a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”, a niedowiarkom nakazuje „Wpatrz się głęboko
w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”!
Nie brakuje ciekawostek, humoru, anegdot
o słynnych ludziach. Sprawozdań z imprez, czy
atrakcyjnych wycieczek. Anna Maria Nowakowska w swoich felietonach wciela się w rolę ży-

wieniowego detektywa i pyta, czym nas karmią
(częściej trują) zagraniczne markety. Dlaczego
nie kupuje chleba, wędlin… „Wychodzę z dyskontu spożywczego, mając w koszyku samo powietrze”. Pieniądze zostają w kieszeni. Od czasu, jak
w jogurcie znalazła suszone mszyce, ta detektywistyczna, krecia robota wpędza ją w anoreksję.
Wygłaszają prelekcje z podróży, które sami
odbyli, do różnych zakątków świata. Od Japonii
po USA i Afrykę. Poznają uroki metropolii europejskich: Paryża, Rzymu, Londynu i innych stolic. Ciągle nie stać ich na nowoczesne rzutniki
czy perełkowe ekrany. Podobnie jak inne sprzęty
przeważnie przynoszą z domu. Gdyby krakowscy biznesmeni chcieli im pomóc, będą im za to
wdzięczni. Może kiedyś, po latach, także oni trafią do tego klubu… Kto wie? Tu naprawdę dzieją
się ważne rzeczy. Nikt nie marudzi. Chętnie się
włącza, chce być pożyteczny i aktywny. A jeśli już
kogoś z miasta zapraszają, to z grona wybitnych,
znanych: dziennikarzy, historyków, znawców
sztuki, malarzy, aktorów, muzealników, teatrologów, naukowców różnych dziedzin.

sięczne składki. Dzięki osobistym kontaktom pani
prezes, udało się nam zdobyć kilkaset złotych ze
sprzedaży książek. Innych dochodów nie mamy.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę darmowe imprezy
fundowane przez sponsorów, bilety ulgowe do niektórych muzeów, zaproszenia na imprezy, to są one
przywilejem klubowiczów. Przyznam, że chętnych
do jakiejkolwiek poważnej pomocy jest niewielu.
Wszędzie obowiązuje komercja. Teatr by nie zbankrutował, gdyby dał nam kilka biletów na spektakle,
bo część widowni czasem stoi pusta. To samo dotyczy kin, imprez masowych. Niektóre muzea, poza
Narodowym, dają nam czasem symboliczne ulgi.

sami nazywają – „drugiej rodziny” w większości
są ludzie schorowani, którzy na leki wydają sporą część emerytury. Niekiedy ich stan zdrowia
wymaga wizyt w prywatnych gabinetach. Jeżeli dodamy czynsze i inne opłaty, to niewiele im
w portfelach zostaje na inne wydatki. Średnio
nasi emeryci otrzymują najczęściej ponad tysiąc
złotych miesięcznie. Jak mają egzystować, kiedy
zostaną sami? Oczywiście nadal liczymy na gesty dobrej woli, bo nic tak w pewnym wieku nie
„uzdrawia” człowieka, jak jego aktywność fizyczna
i intelektualna, jeżeli nie są obciążeni przewlekłymi chorobami.

To są wyłącznie gesty dobrej woli.
Wszelkie ulgi naszemu klubowi ułatwiają działanie. Pamiętajmy, że członkami tej – jak

To z czego pokrywacie spotkania klubowe?
Zapraszani prelegenci zdają sobie sprawę, że
działamy społecznie i nie wyciągają ręki po hono-

Druga rodzina
na trudne lata

– rozmowa z Anną Cisakową, prezes Klubu Aktywnego Seniora
Kieruje Pani klubem od trzech lat. Przed czterema
laty klub ten bardziej przypominał magazyn niż to
gdzie obecnie jesteśmy. Zmiany widać na każdym
kroku. Eleganckie skórzane kanapy. Schludny wystrój, porządek, ład, który także udziela się klubowiczom. Przychodzą na spotkania kilka razy w tygodniu, elegancko, niemal odświętnie ubrani…
Prawdę mówiąc, formalnie nic się nie zmieniło. Nadal mieścimy się w „magazynie” Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Udało nam
się – ogromna w tym zasługa prezesa Władysława Kasperczyka i sekretarza Józefa Grzybczyka
z Małopolskiego Zarządu PKPS – lokal odnowić,
odpowiednio wyposażyć i zebrać ponad setkę mądrych, ciekawych, często samotnych ludzi, głównie emerytów i rencistów. Z  lokalu korzystamy
w godzinach popołudniowych, kiedy kończy działalność PKPS.
Co można powiedzieć o klubowiczach?
Najpierw był Klub Seniora. Odziedziczyłam
po nim dużą listę. Aktywnych w tym gronie było
niewielu. Społecznikowskie, intensywne działania,
ciekawe pomysły pojawiły się wraz z nowymi ludźmi. Wielu z nich wcześniej znałam, kolejni przyszli
za nimi. Co miesiąc przybywało członków (ściślej
mówiąc członkiń) i nowych inicjatyw. Dzięki długoletniej pracy z młodzieżą udało mi się tych ludzi
przekonać do działania dobrymi argumentami.
Przez wiele lat była Pani dyrektorem jednego z najlepszych krakowskich liceów. To za pani
kadencji, „siódemce” udało się trafić do czołówki.
Kiedy kuratorium wykazało wysoki wskaźnik zda-

raria. Większość spotkań z wykładami i dyskusją
organizujemy sami, ponieważ mamy w klubie wielu doskonałych, doświadczonych ekspertów, lekarzy, nauczycieli, podróżników… Inne imprezy, jak
wigilijne czy sylwestrowe, są najczęściej darmowe,
ponieważ każdy uczestnik, w formie poczęstunku,
coś ze sobą wnosi, ciasta, smakołyki lub inne potrawy. W naszym gronie jest kilkanaście pań, które
świetnie gotują, pieką ciasta, robią kanapki. Moim
zdaniem najważniejsza jest atmosfera. „Serdeczności” i przyjacielskich gestów nigdy nie brakuje.
A jak jest z panami?
Tych nam trochę brakuje. W naszej ewidencji
figuruje zaledwie pięciu, czyli niespełna 5%.
Dziękuję za spotkanie.

nych egzaminów wstępnych i przyjęć na wyższe
uczelnie, miejscowi prominenci, prezydent, dyrektorzy poważnych firm, profesorowie wyższych
uczelni zaczęli posyłać swoje dzieci do VII LO.
W  VII LO spędziłam prawie połowę zawodowego życia. Łącznie 22 lata. Przez 11 lat byłam
dyrektorem. Jeżeli mówimy o sukcesie, to spory
udział w nim mieli nasi nauczyciele, w większości z powołania, pasjonaci. Bardzo wszechstronnie przygotowani do zawodu. Liczebnie przeważali absolwenci UJ. Wysokiej klasy specjaliści,
przeważnie mianowani profesorowie, po studiach
podyplomowych. Była też szkoła ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego, skąd dobieraliśmy najlepszych kandydatów do pracy w naszym liceum.
Młodzież też była ambitna. Sukces przyszedł po
kilku latach bardzo mozolnej, systematycznej pracy całej kadry pedagogicznej i naszych poprzedników. Każdy dyrektor troszczył się o poziom
nauczania już przy rekrutacji, potem w klasach
specjalistycznych, pod kątem przyszłych studiów
i zawodu. Dużą wagę przywiązywałam do nauki
języków obcych i pracy pozalekcyjnej.
1 grudnia VII LO będzie obchodziło swoje
110-lecie. Udział w uroczystościach zapowiadają znani w całym kraju absolwenci: profesorowie,
lekarze, aktorzy, literaci, architekci, inżynierowie.
Patronat nad obchodami objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, ksiądz kardynał Stanisław
Dziwisz oraz rektorzy wyższych uczelni.
Trudno wymieniać i znać dokładnie losy tysięcy absolwentów. Nie wszystkie sukcesy wiążą się
z moją kadencją. Od dobrej edukacji, na poziomie
liceum, zależą studia i dalsza kariera zawodowa.
Z mojego okresu wywodzą się m.in. młodzi lekarze:
profesor Piotr Skotnicki, wysokiej klasy klinicyści:
dr Szymon Oleksik – ortopeda, dr Roman Kuśnierczyk – chirurg. Jest kilkudziesięciu znanych prawników, biznesmenów, polityków. Kilku profesorów
uniwersyteckich. Jest nawet były dyrektor lotniska
w Atenach, późniejszy minister greckiego rządu –
Konstantinos Notopulos. Wcześniej zdawała maturę aktorki Anna Seniuk i Anna Dymna, dziennikarka Janina Paradowska… Cieszę się każdym
sukcesem tego liceum, bo jest w nim jakaś cząstka
mojego życia.
W jaki sposób to doświadczenie przekłada się na
Klub Aktywnego Seniora?
Życie zawodowe nauczyło mnie doceniać ludzi. Rozwijać ich możliwości zawodowe, twórcze
i zaangażowanie. Podobnie było w naszym klubie.
Początki, jak wszędzie, były trudne. Systematycznie

przybywało ludzi. Każdemu trzeba było zaproponować jakieś sensowne, aktywne działanie. Samo siedzenie na niewiele się zdaje, zwłaszcza kiedy mamy
do czynienia z ludźmi chorymi, często wiekowymi,
singlami. Przeważają oczywiście kobiety, bo mężczyźni chyba mniej dbają o zdrowie i wcześniej
odchodzą. Wiek nie jest tak ważny jak umiejętne
mobilizowanie, proponowanie czegoś konkretnego, przydatnego klubowiczowi. W trakcie działania
tworzą się więzi osobowe. Człowiekowi na emeryturze potrzebne są dzieci, wnuki, rodziny, ale i rówieśnicy. Wielu dokucza samotność. Pojawiają się
też pytania egzystencjalne, na które indywidualnie
trudno odpowiedzieć. O wiele łatwiej, kiedy jesteśmy w towarzystwie lekarza, psychologa, psychoterapeuty, a nawet dermatologa czy kosmetologa.
Co ma kosmetolog do naszej psychiki, uczuć, wrażeń, egzystencji?
Wbrew pozorom, spotkania ze specjalistami cieszą dużym powodzeniem. 95% członków
naszego klubu stanowią kobiety, chętnie korzystające z dobrych rad kosmetologów i lekarzy.
Widać gołym okiem, że panie dbają o swój wizerunek, ubiór zgodny z tendencjami mody i dobre samopoczucie. Chcą wiedzieć, jak najwięcej
kosmetologii i dermatologii. Chętnie dyskutują.
Wymieniają się doświadczeniami. Czasem sobie
wzajemnie pomagają. Nawet w trudnych chwilach. Tak właśnie rodzą się nieformalne więzi, które też są ważne. Utrapieniem w pewnym wieku są
stawy i zmarszczki. Kto umie sobie z tym radzić,
ten jest zadowolony, pewny siebie.
Jaka jest przyszłość tej aktywnej, pożytecznej, potrzebnej ludziom placówki?
Jeżeli o mnie chodzi, to byłam i nadal jestem
optymistką. Nie boję się trudności. Te są do pokonania. Gorzej będzie, kiedy PKPS, w którym
bardzo dobrze nam się współpracuje, wpadnie
w tarapaty. Może utracić lokal. Często się zastanawiam, co ja wtedy powiem tym stu, może dwustu
ludziom, którzy mi zaufali. Na razie klubowicze
przygotowują się do tradycyjnie organizowanej
Wigilii i na spotkanie noworoczne. Jesteśmy dla
nich „drugą rodziną”, często na trudne lata.
Rozmawiał: Edward Gretschel
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Koło
Taterników
– Seniorów

Klubu Wysokogórskiego Kraków

Połączyły ich młode lata i góry. Spotkali się kolejno wszyscy w skałkach, jak mówili, czyli
w podkrakowskich dolinkach jurajskich, gdzie zaprawiali się w sztuce wspinaczkowej.
Najpierw była to jeszcze wojenna grupa zwana „Pokutnikami”, bo zamiast święcić dzień święty
tłukli się żelastwem jak potępieńcy...

▸

Tak postrzegała ich ludność
miejscowa. Do grupy tej należeli
Czesław Łapiński, Kazimierz Paszucha, Marian Paully, Adam Górka. Zaraz pod
koniec wojny odkryli dla siebie skałki następni – grupa czterech młodych ludzi: Krystyna
Heller, Andrzej Hrebenda, Juliusz Szumski
i Stanisława Worwa. W tym czasie działał
też w dolinkach wspinacz Fryderyk Kędzior,
który chętnie szkolił adeptów. Z roku na rok
przybywali następni, by zostawać z czasem
pomocnikami instruktora, a następnie instruktorami.
Dolinki były dla wszystkich swoistym azylem
wolności, gdzie spędzało się każdy wolny czas,
dochodząc tam zrazu pieszo, dojeżdżając na rowerach, pieszo ze stacji kolejowej w Zabierzowie
lub z Rudawy. Biwakowano po okolicznych grotach lub pod gołym niebem, pod kocykami z demobilu. Zawiązywały się z czasem pary i małżeństwa, pojawiali się z czasem rodzice dzieci.
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Na przełomie lat 40. i 50. zaznaczył się znaczny przyrost liczebny taterników, szkolenie w dolinkach było darmowe, prymitywny wówczas sprzęt,
często wyrabiany we własnym zakresie, był tani, tanie były także pobyty w Tatrach.
Równocześnie ci młodzi taternicy ruszyli
w Tatry. Przede wszystkim – polskie, bowiem na
kilka lat nastał czas, że nie wolno było wychodzić
nawet na szczyty graniczne. Pobyty w Tatrach to
„Betlejemka” i szałasy pasterskie na Hali Gąsienicowej, a przede wszystkim schronisko w Morskim
Oku, które od końca wojny po lata osiemdziesiąte prowadził nieprzerwanie jeden z Pokutników,
Czesław Łapiński z żoną Wandą, zwaną „Dziunią”,
oboje bardzo przyjaźni braci taternickiej. Za przysłowiową złotówkę mogli taternicy miesiącami
nocować w tzw. Kurniku – dwupoziomowej szopie przy schronisku, już nieistniejącej. W Morskim
Oku spotykali się taternicy z całej Polski, odbywały
się huczne sylwestry, a przy wielu jak zwykle w Tatrach niepogodnych dniach oddawano się towarzyskim zabawom, grom i psotom. Zamknięta granica

kusiła, by chodzić w Tatry czeskie (wówczas) na
lewo; stamtąd z kontaktów ze słowackimi taternikami pochodzą piękne piosenki słowackie, które
stały się czasem naszym odrębnym repertuarem.
Lata mijały, po 1956 roku rozpoczęły się
wyjazdy w Alpy i Kaukaz, od 1960 roku wyprawy w Hindukusz, w latach 70. w Himalaje. Więzy przyjaźni trwały. Pierwsze rozmowy w grupie
Pokutników i ich adeptów o potrzebie spotykania
się miały miejsce w 1972, a w roku 1977 w Dolinie Będkowskiej, w posiadłości pp. Rościszewskich,
odbyło się bardzo liczne spotkanie ogólnopolskie.
Żyli jeszcze i brali w nim udział wszyscy Pokutnicy. Kolejne spotkanie w Dolinie Będkowskiej, po
odwołaniu stanu wojennego, odbyło się w roku
1984 – także bardzo liczne, z udziałem młodszych
członków Klubu Krakowskiego KW.
Wreszcie konkretny zamysł wyrażony w liście
do Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Krakowie:
Niżej podpisani, reprezentując krakowskie
środowisko taterników – byłych i aktualnych
członków Klubu Wysokogórskiego – pragną za-

inicjować powstanie Koła Taterników – Seniorów
K.W. Wyżej podaną nazwę traktujemy oczywiście
jako propozycję i hasło wywoławcze dla powstania
przy tutejszym Klubie takiej organizacyjnej jednostki. Mogłaby ona zespalać starszych wiekiem
i doświadczeniem taterników, mających za sobą
długoletni staż w charakterze instruktorów, trenerów, ratowników górskich, przodowników turystyki
górskiej i narciarskiej oraz staż w działalności organizacyjnej we władzach Klubu. Celem naszym
jest integracja starszego środowiska taternickiego,
kultywowanie tradycji dawnego Koła K. W. przy
Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, utrzymanie
ciągłości kontaktów poprzez możliwość odbywania regularnych spotkań, organizowanie wspólnej
działalności wysokogórskiej w lecie i w zimie, dalsze rozwijanie wzajemnych więzów koleżeńskich
przez kontakt z górami i z ludźmi gór. ….
Zwracamy się do tutejszego Klubu zarówno
z informacją o naszych zamiarach, jak i zaawizowaniem konieczności spotkania z Wami dla szczegółowego omówienia naszej inicjatywy…
Mamy nadzieję, że aktualnie czynni młodzi
członkowie Klubu – po większej przecież części nasi
wychowankowie zechcą po koleżeńsku poprzeć nasze organizacyjne zamierzenia również we wszelkich początkowych poczynaniach...
Spodziewając się przychylnego odzewu na naszą inicjatywę – prosimy o kontakt z kimkolwiek
z na-szego inicjatorskiego zespołu i w związku z tym
załączamy do niniejszego listu wykaz naszych adresów i telefonów.
Z taternickim pozdrowieniem:
Barbara Morawska-Nowak, Adam Bułat, Jerzy Gustkiewicz z żoną Marią, Karol Jakubowski
z żoną Danutą, Juliusz Szumski z żoną Antoniną,
Stanisław Urbański.
Kraków, dnia 28 stycznia 1988 r.
Zwracam uwagę, że od czasu skierowania
tego pisma do władz K.W. Kraków minie wkrótce 25 lat!
Dzisiaj z tej grupy inicjatywnej żyją jeszcze
cztery osoby.
Jak spodziewaliśmy się, przychylono się do naszej inicjatywy i mogliśmy zaprosić w dniu 4 maja
1988 roku o godz. 19.00 na pierwsze spotkanie naszego Koła w lokalu klubowym przy ul. Długiej 34
m. 8 wszystkich znanych nam taterników-seniorów.
Zebrało się wówczas 64 osoby, które podpisały się
w naszej kronice, którą cały czas prowadzimy. Aż
do śmierci prowadził ją Juliusz Szumski. W swojej
relacji z tego spotkania między innymi napisał:
Przybyłych przywitał prezes K.W. Kol. A. Potoczek zapraszając serdecznie do korzystania z odnawianego właśnie lokalu i życząc udanej działalności.
W imieniu inicjatorów Koła Seniorów krótkie zagajenie wygłosili koledzy J. Szumski i K. Jakubowski.

Przedstawili oni dotychczasowe posunięcia organizacyjne, wyjaśniając cele i potrzebę zintegrowania
taterników seniorów oraz podziękowali za pozytywny odzew władz Klubu i odzew wielu kolegów popierających ich inicjatorskie wysiłki i bardzo pozytywnie
odnoszących się do idei powstania takiego Koła. ...
Tak się to zaczęło. Spotykamy się co miesiąc
w pierwsze środy miesiąca w kolejnych lokalach
klubowych na Zaciszu i obecnie na Pędzichowie
11/13. Z lokalu korzystamy nieodpłatnie. Jesteśmy
nieformalną organizacją podległą tylko Klubowi
(stąd udział naszych przedstawicieli w walnych
zgromadzeniach klubu i informowanie na nich
o naszej działalności). Najliczniejsze zazwyczaj
są spotkania noworoczne, opłatkowe, na których
zwykle odbywa się doroczna „ściepka” na koszty
naszej działalności – np. na korespondencję.
Niezależnie od spotkań w lokalu klubowym
organizujemy doroczne spotkania w dolinkach
i w Morskim Oku, które odbywają się z końcem
maja i początkiem czerwca. Biorą w nich udział
także koledzy spoza środowiska krakowskiego. Najpierw odbyły się trzy spotkania na taternickim obozowisku „Rąbanisko” (już nieistniejącym) w dolinie
Suchej Wody, poniżej Murowańca na Hali Gąsienicowej w latach 1988–1990. Odbyły się z końcem
taternickiego sezonu we wrześniu, gdy obozowiskiem zarządzał wówczas senior z Warszawy, kol.
Zbigniew Skoczylas (w trzecim roku obozowisko
prowadzili koledzy z KW Poznań).
W listopadzie 1992 roku po kilkuletnim remoncie zostało otwarte nowe schronisko im. St. Staszica w Morskim Oku, pozostające po śmierci
Czesława i Wandy Łapińskich nadal w rękach tej
zasłużonej rodziny. Na szczęście remont nie zmienił wystroju schroniska, podwyższając zarazem
jego komfort. W  dniach 28–30 maja 1993 roku
pod mottem „dotknąć raz jeszcze skały z tamtych
lat” (A. Wilczkowski) odbyło się pierwsze spotkanie w Morskim Oku z udziałem 105 uczestników

z całej Polski, a nawet spoza jej granic. Tak było i na
kolejnych spotkaniach, są bowiem stali bywalcy naszych spotkań, niemieszkający obecnie w Polsce.
W tym roku, 2012, dożyliśmy już 20. spotkania
i mimo że co roku ubywa po kilkanaście osób, za
które modlimy się na mszach św. organizowanych
przed uroczystą sobotnią kolacją, liczba uczestników stale utrzymuje się na tym poziomie. Punktem
kulminacyjnym spotkań jest wspólna kolacja, na
której witam rozgadanych uczestników, porządek
pomaga utrzymywać Zbyszek Skoczylas, były wojskowy. Płyną piosenki słowackie, ostatnio z akompaniamentem gitary. Na drugi dzień żegnamy się
pamiątkowym zdjęciem. Zjeżdżamy się zazwyczaj
w piątek, a nawet i w czwartek, czas wypełniają
nam spacery najczęściej do doliny za Mnichem lub
wokół Morskiego Oka, coraz mniej liczni porywają
się już na ambitniejsze i wyższe cele. Są amatorzy
pędzlowania na nartach po poletkach śnieżnych
w dolinie Za Mnichem.
Niezależnie od tego organizowane są co roku
spotkania Pokutników w Dolinie Będkowskiej. Odbywały się zwykle na terenie posiadłości Jerzego
Rościszewskiego, do czasu, kiedy ich nie sprzedał.
Od trzech lat spotykamy się w nowym miejscu,
przy grupie ostańców jerzmanowickich, w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Psiklatką”. Nowe
miejsce już się przyjęło. Na tych spotkaniach bywają już zwykle krakowiacy, często Ci, którzy nie
pojawiają się już w Tatrach ze względów zdrowotnych, i ślązacy (tak zwaliśmy kolegów z KW Katowice i Gliwice, którzy najczęściej bywali też dawniej w podkrakowskich dolinkach).
Minęło 20 lat, zanim powstało kolejne takie
koło – aktualnie działa także Koło Taterników-Seniorów przy Klubie Wysokogórskim w Warszawie.
No i czego należy nam życzyć? Abyśmy nadal
spotykali się i wspierali póki naszego życia.
Oby tak dalej...
Barbara Morawska-Nowak

 Andrzej Skrzyński, członek Klubu
Spotkania seniorów taternictwa, a obecnie alpinizmu i himalaizmu, były wynikiem
„potrzeby serca”. Środowisko, inicjujące spotkania, które przerodziły się w ciągłą
działalność powstawało w trudnym czasie powojennym, gdy o wyjazdach w góry
Europy i świata można było marzyć. Był nawet okres, kiedy wejścia na graniczne szczyty
w Tatrach były niedozwolone. Ale góry nawet w tak skromnym wymiarze jednoczyły,
niezależnie od poglądów politycznych czy wyznania.
Po kolejnych „otwarciach na świat”, wynikających z zachodzących zmian politycznych,
powstały nowe możliwości wyjazdów w góry w formie zorganizowanych grup
klubowych. Były to znakomite imprezy integrujące środowisko w wymiarze międzypokoleniowym. Powstały
na początku lat 70. „ruch senioralny” grupował członków klubów górskich w wieku 55+. Zapoczątkowane
na przełomie lat 80. i 90. systematyczne spotkania w Tatrach, a od 1993 roku w Schronisku przy Morskim
Oku stały się okazją do odnawiania przyjaźni, wymiany wspomnień i doświadczeń. Kto może, wędruje
w góry, niektórzy znów się wspinają. Wskazówki zegara odwracają bieg – znów czujemy się młodzi.
O tym, że taka działalność jest potrzebna, świadczy fakt, że dołączają coraz młodsi, a podobne
spotkania taterników organizować zaczęły młodsze pokolenia… Od kilku lat w październiku, także
w Morskim Oku, spotyka się środowisko, którego aktywność sportowa w górach przypadała na lata 70.
Coraz częściej w obu imprezach uczestniczą ci sami ludzie.
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Czas na emeryturze

– czas na wolontariat!

▸

Wolontariat – bezpłatna, dobrowolna świadoma działalność na
rzecz innych, wykraczająca poza
związki przyjacielskie, koleżeńskie czy
rodzinne. Wielu bohaterów literatury epoki pozytywizmu (dr Judym, Siłaczka, Wokulski,) realne postaci okresu międzywojennego
– dr Jordan, Korczak, czy też wielkie osobistości ze świata – Matka Teresa, Księżna Diana,
twórca Czerwonego Krzyża… – większość tych
postaci swoją działalność dobroczynną, filantropijną i wolontariacką prowadziło na rzecz
osób, które znalazły się w trudnej sytuacji społecznej lub zdrowotnej. Historyczny wolontariat to głównie praca z człowiekiem – nierzadko cierpiącym, będącym w potrzebie. A jak jest
współcześnie?
Źródła współczesnego wolontariatu szukać
należy w przemianach społeczno-ekonomicznych,
jakie miały miejsce w Polsce na przełomie lat 80.
i 90. Odzyskanie swobód obywatelskich, eksplozja niezależnych działań społecznych i tworzenia
organizacji pozarządowych – to czas, w którym
rodził się współczesny wolontariat.
Według badań przeprowadzonych w maju
2011 r. przez Instytut Spraw Publicznych, Ministerstwo Pacy i Polityki Społecznej oraz CBOS,
blisko 48% osób deklaruje, że podejmuje się działań społecznych. Swoje działania wolontariusze
koncentrują nie tylko na bezpośredniej pomocy
innym. Zajęcia wolontariackie nierzadko realizowane są w środowisku sportowym, na rzecz instytucji kultury, ekologii czy też spraw mieszkańców
środowiska, w którym na co dzień funkcjonujemy.
Jak widać, wolontariat przybiera obecnie zgoła
inny obraz niż przed wiekami.
To ważna informacja i wskazówka dla tych,
którzy nie mogli zdecydować się na tę formę
aktywności z obawy przed odpowiedzialnością,
jaka się z nią wiąże. Często zniechęca wyobrażenie o czasochłonności tego typu zajęć czy też
obawy natury psychicznej – czy dam radę nieść
pomoc cierpiącym. Wiedząc, że działania wolontariackie można realizować w różnych sferach
życia społecznego, łatwiej będzie wybrać pracę,
która odpowiada naszym możliwościom i umiejętnościom.
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Kto może przystąpić
do wolontariatu?

Od strony formalnej nie ma żadnych ograniczeń określających kto może, a kto nie może być
wolontariuszem. Jest to propozycja zarówno dla ludzi młodych, pracujących jak i dla seniorów. Szalenie popularne jest tworzenie w szkołach szkolnych
kół wolontariatu, w których młodzież zdobywa
pierwsze szlify w działaniach społecznych (domy
seniora, domy kultury, schroniska dla zwierząt,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wigilijne
Dzieło Tysiąclecia Caritas, Góra Grosza). Studenci często podejmują się wolontariatu w ramach
działań i akcji rozwijających ich zainteresowania
i wzbogacających ich wiedzę (np. Program wolontariatu studenckiego Projektor, Wolontariat Europejski EVS). Coraz częściej po wolontariat sięgają
osoby pracujące. Poświęcają na to średnio 2–3 godziny w miesiącu. Wybierają zajęcia, dzięki którym
mogą odreagować codzienny stres w miejscu pracy, rozpocząć aktywność, o której zawsze marzyli

(np. pomoc dzieciom, praca w klubie sportowym,
domu kultury), wykonywać zajęcia, które są ich pasją i sposobem na samorealizację.

Wolontariat seniorów

Stale rośnie w siłę grupa seniorów. Osoby na
emeryturze przekonują się do wartości, jakie niesie wolontariat – przebywanie z ludźmi, nauka nowych umiejętności, poczucie bycia potrzebnym,
ucieczka przed samotnością itp. Udział w takich
zajęciach sprawia, że wraca seniorom energia i radość życia, mniej czasu zostaje na myślenie o dolegliwościach zdrowotnych i ekonomicznych trudach codziennego życia. Wolontariat seniorów to
naturalne przedłużenie aktywności społecznej,
osób, które podejmowały ją w latach młodości
i/lub w wieku dojrzałym.
Paleta aktywności dostępnych dla seniorów
wolontariuszy jest praktycznie nieograniczona.
Każdy z ochotników może zdecydować, co chce
i może robić. Nie należy przekreślać (z racji wieku)

marzeń seniorów, którzy np. chcieliby organizować
turniej gry w kręgle lub prowadzić zajęcia z hokeja. Czas emerytury jest odpowiedni, aby te pasje
i marzenia realizować. Nie ulegajmy pokusie, aby
wolontariat seniorów postrzegać przez pryzmat jowialnej babci, która w fotelu bujanym czyta dzieciom bajki w domu dziecka. Oczywiście są i tacy,
dla których to będzie idealne zajęcie. Inni z kolei
zaangażują się w organizację koła miłośników „nordic walking”, naukę zanikającej umiejętności gry
w brydża, prowadzenia warsztatów szydełkowania,
dziennikarstwa czy udzielania porad prawnych.
Wiele zależy od tego, jakie doświadczenie życiowe
i wykształcenie mają wolontariusze, czym i jakimi
umiejętnościami chcieliby się podzielić w ramach
swojego wolontariatu.
Niewątpliwą zaletą wolontariuszy seniorów,
której bardzo często brakuje młodym ludziom, jest
odpowiedzialność. Na seniorach można polegać
jak na Zawiszy. Młodzi mają z tym często problem.
Na tę cechę i „umiejętność”, która charakteryzuje
dojrzałych wolontariuszy, jest największe zapotrzebowanie.

Wolontariat vs edukacja
seniorów

Wolontariusze seniorzy to zarówno dawcy
wiedzy, kompetencji i doświadczenia, jak i ich

biorcy. W wolontariacie zawsze powinna być zachowana równowaga pomiędzy tym co dajemy
a tym co bierzemy. I to bez względu na wiek.
W wymiarze edukacyjnym oznacza to, że dojrzali wolontariusze dzielą się tym, co gromadzili
przez całe życie. Korzyści, jakich mogą w zamian
oczekiwać, to: zdobycie nowych umiejętności
i kompetencji, wiedza i doświadczenie. Przykładem mogą być np. nowe technologie (obsługa
internetu, komputera, smartfonów itp.), udział
w organizacji imprez sportowych i kulturalnych
(EURO 2012; Europejski Kongres Kultury 2011).
Takich rzeczy seniorzy zwykle nie doświadczali, wolontariat może być ku temu okazją. Z  drugiej strony dla organizatorów i realizatorów ww.
przykładowych projektów życiowe doświadczenie
i umiejętności seniorów będą bezcenne dla sprawnej realizacji projektów oraz mogą ich ustrzec
przed błędnymi decyzjami.

Sytuacja prawna w Polsce

Jakkolwiek praca wolontariuszy to bez wątpienia akt ich dobrej woli i chęć bezinteresownego
służenia pomocą, nie można lekceważyć regulacji
prawnych, które tę pomoc porządkują. Przepisy
o polskim wolontariacie są w zgodnej opinii praktyków dobrze opracowane i odnoszą się do najistotniejszych zagadnień. Zasadniczym aktem

Gdzie szukać pomocy?
ÎÎ Centra Wolontariatu 
www.wolontariat.org.pl
Głównymi organizacjami, które świadczą wsparcie dla wolontariuszy są
centra wolontariatu. Placówki te tworzą w Polsce Sieć Centrów Wolontariatu. Jest to dobrowolne zrzeszenie centrów, które oferują szereg usług
adresowanych zarówno do wolontariuszy, organizacji pozarządowych,
jak i placówek publicznych zainteresowanych współpracą.
ÎÎ Portal organizacji pozarządowych 
www.ngo.pl
Portal www.ngo.pl to największy w Polsce portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Na bieżąco informuje o tym, co dzieje się w III sektorze, inicjuje dyskusje na ważne tematy, promuje ciekawe
wydarzenia. Służy pomocą stowarzyszeniom i fundacjom m.in. w zakresie zarządzania organizacją, współpracy z wolontariuszami.
ÎÎ Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pra-

cy i Polityki Społecznej 

www.pozytek.gov.pl

Departament Pożytku Publicznego odpowiada za tworzenie warunków
dla rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju wolontariatu,
a także dla współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem.
ÎÎ Caritas www.caritas.pl
Katolicka organizacja charytatywna. Prowadzi szereg całorocznych placówek w kraju, organizuje akcje letnie i zimowe dla młodzieży, jadłodaj-

prawnym, który reguluje wolontariat, jest Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami). Uporządkowano w niej podstawowe kwestie, które określają: kto i gdzie może
być wolontariuszem, obowiązki względem wolontariusza oraz jego prawa, wskazują i gwarantują
wolontariuszom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wskazują na obowiązek
zawarcia z wolontariuszem umowy o współpracy.
Spora część osób na co dzień współpracująca
z wolontariuszami zadaje sobie pytanie, czy prawo regulujące działalność wolontariuszy jest potrzebne, czy nie zabije ono spontaniczności, swoistego romantyzmu w działaniach wolontariuszy?
Z  pewnością coraz bardziej popularny w Polsce
wolontariat wymaga, aby podlegał regulacjom
prawnym, które go porządkują i zabezpieczą
przed nadużyciami.

Dariusz Pietrowski
– prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
w Warszawie, a także przewodniczący Prezydium Sieci
Centrów Wolontariatu w Polsce, członek Rady Eksperckiej
„Głosu Seniora”

nie. Od lat z powodzeniem tworzy szkolne koła Caritas, w których prowadzi działalność formacyjną dla młodzieży.
Przedstawione tu organizacje i instytucje wspierające wolontariat należą
do największych w Polsce i świadczą zróżnicowane usługi w tym zakresie.
Nie wolno jednak pomijać takich organizacji jak PCK, Polska Akcja
Humanitarna, które mają bogaty program współpracy z wolontariuszami oraz prowadzą wiele działań na rzecz wolontariuszy. Ta działalność
jest jednak działalnością poboczną i wynikająca z bieżących potrzeb
w tym zakresie każdej z wymienionych organizacji.
Coraz częściej w strukturach władz samorządowych powstają wydziały
i komórki ds. współpracy z NGO i wolontariuszami. Szukając wsparcia w tym
zakresie, warto zainteresować się, co ma do zaoferowania nasz lokalny
urząd.
ÎÎ Internetowe pośrednictwo wolontariatu – baza danych

www.wolontariat.org.pl/bazadanych
„Skrzynka dobroci” – tak brzmi nazwa tej bazy danych, jest pierwszą
w Polsce internetową platformą łączącą placówki i wolontariuszy.
Pełni ona funkcję interaktywnej wyszukiwarki, pozwalającej w prosty
sposób odnaleźć wolontariuszy zainteresowanych współpracą z daną
organizacją i odwrotnie.
Z bazy powinni korzystać przede wszystkim ci, którzy mają utrudniony kontakt z placówkami wolontarystycznymi, funkcjonują w małych
miejscowościach i nie wiedzą, gdzie znaleźć partnerów do realizacji
swoich pomysłów. Skrzynka jest otwarta również dla tych wolontariuszy
i instytucji, którzy realizują swoje działania w dużych miastach i w szybki sposób chcieliby znaleźć chętnych do współpracy.
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Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza”

▸

Niesienie profesjonalnej pomocy
medycznej, pielęgniarskiej, duchowej, socjalnej osobom terminalnie
chorym, pomoc rodzinie chorego podczas choroby i po jego śmierci, organizowanie wolontariatu hospicyjnego, jednoczenie ludzi dobrej woli do realizacji idei
hospicyjnej – to główne cele Towarzystwa
Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza”. W zakrojonej na szeroką skalę działalności Towarzystwa jest także obszar mniej znany
– wsparcie osób w jesieni życia w szczególnym
okresie życia: żałobie. O najważniejszych kwestiach Hospicjum opowiada dr Jolanta Stokłosa,
prezes Hospicjum im. św. Łazarza.

Komu pomaga Hospicjum?
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie od trzydziestu lat niesie pomoc ciężko chorym, będącym
w ostatnim okresie życia oraz wspomaga ich rodziny zarówno w czasie choroby bliskiej osoby, jak
i w okresie żałoby.
Idea hospicyjna oraz myśl o budowie domu
hospicyjnego została przejęta od Studyjnego Zespołu Synodalnego skupionego przy Kościele
Arka Pana w Nowej Hucie, który realizował misję
Czynnego Miłosierdzia poprzez służenie chorym
w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia
w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala im. Stefana Żeromskiego.
Na jaką pomoc mogą liczyć osoby objęte opieką
Hospicjum?
W  powstałym, gównie ze środków społecznych, w latach 1990–1996 budynku hospicyjnym
są prowadzone wszystkie formy opieki: domowa,
stacjonarna i dzienna. Dom hospicyjny nie pełni
funkcji szpitala. Ma charakter rodzinny i wspólnotowy. Chory może w nim znaleźć przyjaznego towarzysza swej wędrówki. Hospicjum stara
się pomóc pacjentowi w odzyskaniu równowagi
psychicznej oraz uczynić wszystko, aby mógł żyć
bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób.
W  trosce o chorego hospicjum stara się zjednoczyć w pełnieniu opieki jego rodzinę, personel
medyczny i wolontariuszy. Hospicjum św. Łazarza, opierając swoją działalność na wartościach
chrześcijańskich, stara się nieść pomoc wszystkim
ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.
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Członkowie i przyjaciele Towarzystwa czynią wszystko, aby opieka hospicyjna mogła być
ofiarowywana nieodpłatnie każdemu choremu.
Opieka ta jest profesjonalną całościową opieką zespołową. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, duchowny, psycholodzy, rehabilitanci,
pracownicy socjalni i odpowiednio przeszkoleni
wolontariusze.
Dom służy nie tylko chorym…
Tak. Rodziny osierocone spotykają się na
wspólnych nabożeństwach i rozmowach, wyjeżdżają na wycieczki i pielgrzymki. Odbywają w nim
szkolenia i praktyki lekarze, pielęgniarki, wolontariusze, studenci krakowskich uczelni, klerycy seminariów. Co roku odbywa się kurs dla wolontariuszy opiekunów chorych, który po raz pierwszy
został zorganizowany w 1983 roku. Od kilku lat
w każdy drugi poniedziałek miesiąca Towarzystwo zaprasza wszystkie zainteresowane wolontariatem osoby na czterogodzinne szkolenie wstępne, na którym omawiana jest historia powstania
Towarzystwa. Uczestnicy szkolenia poznają różne formy wolontariatu, w których mogą służyć
choremu nie tylko w oddziale stacjonarnym czy
w domu chorego, ale także pomagając w pracach
biurowych, organizacji wydarzeń, prowadzeniu
kroniki, pomocy gospodarczej czy w pozyskiwaniu środków. Prowadzone są również kursy dla
młodzieży ponadpodstawowej.
Kim są wolontariusze Hospicjum?
Wolontariusze Hospicjum św. Łazarza to ludzie w różnym wieku (od 13–85 lat) i o różnych
zawodach. Ich wspólną cechą jest bezinteresowna posługa chorym, niesiona w różnych formach
w zespołach.
Mają w nim swój udział także seniorzy…
Szczególną formą wolontariatu jest Klub
dr. Jana Deszcza, który skupia wdowy i wdowców.
Po przeżytej żałobie osoby, które odczuwają samotność uczestniczą w zajęciach klubowych. W każdy
czwartek o godzinie 14.00 gromadzą się w sali seminaryjnej domu hospicyjnego. Na początku roku
jest opracowywany program działalności klubowej,
który za zadanie ma przeciwdziałanie społecznemu
wykluczeniu osób starszych przeżywających trudną sytuację osamotnienia, spowodowaną głównie
utratą bliskiej osoby, a także osób, których okres
pracy zawodowej zakończył się, odczuwających

samotność i brak sensu życia. Ma dawać wsparcie
osobom, będącym w jesieni życia w czynnym jej
przeżywaniu, w łączności z innymi, w poczuciu, że
można jeszcze ofiarować pomoc innym. W klubie
odbywają się prelekcje i warsztaty dotyczące problemów zdrowotnych, zasad opieki nad przewlekle
chorymi. Podczas warsztatów wykonywane są prace na rzecz TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” takie jak pomoc w wysyłce korespondencji do rodzin
osieroconych, wykonywanie ozdób świątecznych
oraz przedmiotów służących w organizowanych
wydarzeniach hospicyjnych. Członkowie klubu pielęgnują kwiaty, prowadzą kronikę klubową
i przygotowują materiały do zamieszczenia na stronie internetowej. Biorą udział w kwestach na rzecz
hospicjum. Organizują pikniki, wyjścia do teatrów,
kin i muzeów oraz spacery po Krakowie. W lecie
klub podczas jednodniowych wyjazdów podróżuje
do sanktuariów małopolskich oraz zwiedza miejsca
zabytkowe województwa małopolskiego.
Kto ponosi koszty opieki hospicyjnej?
Hospicjum zostało zainicjowane i działa dzięki ofiarności tysięcy ludzi dobrej woli. Opieka hospicyjna jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny.
Pokrycie jej kosztów stale wymaga środków finansowych. Część jest finansowana z kontraktów
z NFZ (50%), a pozostałe środki pochodzą z odpisów 1% podatku dochodowego, wpłat na konto
czy kwest prowadzonych przez wielu przyjaciół
Hospicjum św. Łazarza. Każdy grosz każda złotówka jest bezcennym darem. Pomoc może ofiarować każdy człowiek dobrej woli, pragnący zapewnić tym którzy odchodzą przed nami godne
życie do naturalnej śmierci.

Więcej:
Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum św. Łazarza”, ul. Fatimska 17,
31-831 Kraków,
tel.: 12 641 46 59, 12 641 46 58
e-mail:zarzad@hospicjum.org,
e-mail:wolontariat@hospicjum.org
www.hospicjum.krakow.pl,
www.wolontariat.hospicjum.pl

Jak wspomnieliśmy we wstępie, jednym z zamierzeń „Głosu Seniora” jest stworzenie wspólnej
platformy dla jak najszerszego kręgu osób i instytucji działających na rzecz seniorów. Chęć
współpracy i wspierania naszych poczynać zadeklarowały już takie ogólnopolskie instytucje, jak m.in. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Warszawie, Centrum Wolontariatu w Warszawie. Zapraszamy kolejne!

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku

▸

Powstała w Krakowie, w  grudniu
2007 r. w  celu konsolidacji środowiska UTW, które obecnie liczy
425 placówek, działających w  rożnych
formach organizacyjnych, tj. w ramach
uczelni wyższych, jako stowarzyszenia
i fundacje oraz w jednostkach samorządu lokalnego. W tym roku Federacja UTW
obchodzi swoje 5-lecie. Inicjatorką i organizatorką, a także społecznym prezesem jest Wiesława Borczyk. W zarządzie i komisji rewizyjnej
Federacji UTW są przedstawiciele UTW z różnych regionów. Federacja UTW działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji
UTW nie narusza samodzielności stowarzyszeń
członkowskich.
Celem Federacji jest zrzeszanie stowarzyszeń,
prowadzących działalność statutową w zakresie
edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie
im wsparcia organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego, a także reprezentacja UTW na
forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
wobec sektora publicznego i innych środowisk.
Federacja UTW wspiera działalność statutową uniwersytetów trzeciego wieku na szczeblu
lokalnym, regionalnym i krajowym, koordynuje
rozwijanie współpracy pomiędzy UTW i innymi
organizacjami, kształtuje wysokie standardy działania UTW oraz umacnia poczucie tożsamości
środowiska uniwersytetów trzeciego wieku.
W okresie 5 lat Federacja UTW stała się ważnym partnerem społecznym najwyższych władz
państwowych, a także władz samorządowych, w realizacji działań na rzecz rozwoju edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych. Utworzono Akademię Lidera UTW, w ramach którego organizujemy
warsztaty na temat zarządzania, organizacji i realizacji działań edukacyjno-aktywizujących osoby
starsze w UTW. Działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla UTW, w którym można uzyskać porady i informacje związane z prowadzeniem UTW.
Pomagamy zainteresowanym osobom założyć
UTW. Sekretariat Federacji UTW pracuje przez
cały tydzień. Na stronie www.federacjautw.pl są
zamieszczane bieżące informacje o wydarzeniach

w UTW na terenie kraju. Przygotowujemy i realizujemy wiele projektów wspierających działalność
UTW na terenie całego kraju.
Federacja UTW konsoliduje środowisko UTW
w kraju, organizuje wiele inicjatyw edukacyjnych
oraz konferencji dla UTW w ramach projektów realizowanych wspólnie z m.in. Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności, z Ministerstwem Skarbu Państwa, z Narodowym Bankiem Polskim, z Biurem
Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwem
Pracy i Polityki Społecznej, Biurem Praw Pacjenta,
Województwem Małopolskim.
Z  inicjatywy Sądeckiego UTW i Federacji
UTW powstało Forum III Wieku, jako konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, której celem jest organizacja debat
dotyczących problemów demograficznych i starzejącego się społeczeństwa Polski i Europy.
Dobiega końca Europejski Rok Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej i Rok UTW. W  Komitecie Organizacyjnymi
Obchodów tych wydarzeń aktywnie uczestniczyła
Federacja UTW wspólnie z innymi organizacjami
działającymi na rzecz środowiska UTW i osób
starszych. Przyjęta w czasie konferencji podsumowującej ROK UTW deklaracja końcowa „Pakt na
rzecz Seniora” jest wspólną inicjatywą środowiska UTW, na rzecz utworzenia polityki senioralnej w naszym kraju. Z inicjatywy Federacji UTW
powstaje Krajowa Rada Konsultacyjna UTW, jako
ciało opiniodawczo-doradcze całego środowiska
uniwersytetów trzeciego wieku w kraju.
Z  zadowoleniem przyjmujemy ukazanie się
„Głosu Seniora” i życzymy Zespołowi Redakcyjnemu satysfakcji i pozytywnych opinii Czytelników. Deklarujemy współpracę oraz informowanie
o ważniejszych wydarzeniach w UTW.
Wiesława Borczyk
– radca prawny, inicjatorka
utworzenia Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego
Wieku i jej prezes oraz prezes
Stowarzyszenia Sądecki UTW
w Nowym Sączu, członek Rady
Eksperckiej „Głosu Seniora”

Pakt
na rzecz
Seniorów

▸

19 listopada 2012 r. w  Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów
Trzeciego Wieku „Pakt na rzecz Seniorów”.
Konferencję, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, zorganizował Parlamentarny Zespół
ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współpracy
z Komitetem Organizacyjnym Obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który tworzą: Ogólnopolskie Porozumienie UTW, Ogólnopolska Federacja
Stowarzyszeń UTW oraz Fundacja dla Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Podczas konferencji dokonano podsumowania
obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Polsce, zaakcentowano rolę uniwersytetów trzeciego wieku w aktywizacji społecznej osób starszych oraz kształtowaniu długofalowej polityki senioralnej. Podkreślano także konieczność dalszych
zmian legislacyjnych służących poprawie aktywności seniorów w starzejącym się społeczeństwie.
Na zakończenie spotkania przyjęto deklarację końcową konferencji „Pakt na rzecz Seniorów”. Możemy w niej przeczytać m.in., że Uczestnicy Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku uznają, że
obchody ROKU Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Polsce stanowią znaczący wkład w Europejski
Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (…), a Deklaracja odwołuje się do
treści założeń „Paktu na rzecz Seniorów” i stanowi
uogólnienie zawartych w nim szczegółowych rozwiązań, rekomendacji i postulatów.
Do najistotniejszych dokonań obchodów Roku UTW
zaliczono powołanie Parlamentarnego Zespołu ds.
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, utworzenie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Senioralnej, uchwalenie oraz wcielenie
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób
Starszych oraz opracowanie dokumentu „Pakt na
rzecz Seniorów”.
W zapisanej w deklaracji strategii działania dla
UTW znalazły się m.in. wdrażanie polityki wysokich
standardów działania UTW, zajmowanie aktywnych postaw w aktywizacji osób starszych, rozwój
wolontariatu, promowanie praktyk sprzyjających
rozwojowi organizacji seniorskich. W deklaracji zapisano także postulaty do władz centralnych oraz
rekomendacje zasad i kierunków polityki senioralnej państwa.
Deklarację sygnował Komitet Organizacyjny Obchodów ROKU UTW: Krystyna Lewkowicz – prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Warszawie, Wiesława Borczyk
– prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu,
Marek Szpunar – prezes Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczestnicy Ogólnopolskiej
Konferencji UTW „Pakt na rzecz Seniorów”.
Pełna treść deklaracji dostępna na:
www.mpips.gov.pl
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MODA

Moda

zaczyna się
po pięćdziesiątce...

▸

Styl, klasa, elegancja – te określenia szczególnie pasują do seniorki
dbającej o swój wizerunek. Każdy
wiek jest dobry, by bawić się modą. Nieważne,
czy spędzamy większość dnia w domu, czy jesteśmy osobami czynnymi zawodowo – każdy
dzień może być dla nas modowym wyzwaniem.
Wyrzućmy więc bez żalu rozciągnięty dres
i podomkę, które odbierają naszej sylwetce jakikolwiek kształt.
To, jak wyglądamy, zależy przede wszystkim
od naszego samopoczucia. Nie bójmy się eksperymentów. Niech nasza szafa będzie jak paleta farb,
dzięki której możemy w każdej chwili stworzyć
własne dzieło sztuki, nie goniąc ślepo za trendami.
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Można być stylowym bez względu na wiek,
czasami wystarczy drobny akcent: apaszka, biżuteria, nakrycie głowy (wielki ich powrót obserwujemy w tym sezonie). Dzięki dodatkom nawet
z najprostszego stroju możemy stworzyć superkreację. Klasyka nie wyklucza nutki pikanterii czy
ekstrawagancji. Modna barokowa biżuteria w magiczny sposób odmieni szary sweterek, a apaszka w panterkę doda klasycznemu kostiumikowi
odrobinę zadziorności.
Mnogość i różnorodność stylów na światowych wybiegach pozwala kreować własny wizerunek w zgodzie z modą, jednocześnie nie narażając
się na utratę własnej osobowości.
Bawmy się, czerpiąc inspiracje od największych kreatorów.
Zapomnijmy o stereotypie, iż soczyste kolory
są zarezerwowane dla młodych osób. Macie wątpliwości? Spójrzcie na Królową Elżbietę i jej róże,
błękity, pomarańcze, etc. Kolor dobieramy do
typu urody, a nie do wieku. Bo ważne jest, abyśmy
dobrze czuli się w wybranej przez siebie stylizacji.
Niech ubiór dodaje nam odwagi, podkreśla osobowość, a nie będzie przebraniem.
Jeśli lubimy kolor czerwony, ale sukienka
w tym kolorze będzie dla nas zbyt odważna – po-

stawmy na czerwone dodatki. Czerwień ma wiele
odcieni, więc nie musimy koniecznie występować
w kreacji koloru wozu strażackiego.

FOT. Piotr St. Walendowski

fot. © Kurhan – Fotolia.com

A oto przykład oryginalnego,
nietuzinkowego i niepozbawionego
fantazji nakrycia głowy. Spotkana
na ulicach Krakowa właścicielka
kapelusza sama go zaprojektowała,
wykorzystując elementy dostępne
w popularnej sieci sklepów
z wyposażeniem wnętrz...

Monika Ciesiełkiewicz
Z zamiłowania i wykształcenia modystka, przez
15 lat właścicielka firmy produkującej ekskluzywne
wyroby z papieru, producentka pokazów mody, sesji
fotograficznych, przez rok dyrektor zarządzający
w IDEA FIX, obecnie menedżer Teatru Nieliczny,
projektantka nakryć głowy pod pseudonimem Maria
Magdalena, członek Rady Eksperckiej „Głosu Seniora”.

URODA

▸

ÎÎ znaczne ścieńczenie naskórka oraz
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

jego suchość
brak jednolitości i gładkości
utrata elastyczności
sińce i „worki” pod oczami
opadające powieki i kąciki ust
brak lub słabe owłosienie brwi
zmarszczki i bruzdy
brak lub zanikanie czerwieni wargowej
plamy pigmentacyjne.

Pierwszym krokiem, którego nie należy pominąć, jest nałożenie lekkiego kremu nawilżającego.
Można go dodatkowo zmieszać z rozświetlającą
bazą pod podkład (dla osoby starszej stosuję te
w odcieniu różu, ponieważ wyraźnie odświeżają
cerę). Wybór podkładu to dosyć skomplikowana
sprawa. Z powodu suchego i szorstkiego naskórka odpowiedniejsze są podkłady lekkie, emulsyjne
a one niestety są słabo kryjące. Podkłady korygujące natomiast, chociaż świetnie kryją, mają ciężką konsystencję i potrafią zbierać się w zagłębieniach zmarszczek i bruzd. Idealnym wyborem są
podkłady średniokryjące o kremowej konsystencji. Nadają cerze świetlistości i pozostawiają wrażenie delikatnego połysku.
W makijażu osoby dojrzałej nie może zabraknąć korektorów. W okolice oczu nanosimy płynne
o jasnym, cielistym lub żółtawym odcieniu (likwidują cienie pod oczami). Przypominam, że czasem
warto zrezygnować z preparatów tłuszczowych na
rzecz sypkich korektorów mineralnych, które są
lekkie i nie obciążają delikatnej skóry wokół oczu.
Rumieniec odmładza twarz, ożywia karnację
oraz podkreśla rysy. Wykonując makijaż osobie
starszej, wybieramy róż w kremie, co pozwoli na
uzyskanie efektu najbardziej zbliżonego do naturalnego. Najlepiej nałożyć go na podkład tak, aby

PRZED

PO

Makijaż 50+ w pigułce
Unikamy

Wybieramy

Perłowych, brokatowych i złotych cieni

Matowe pastelowe cienie

Ciężkich, kryjących podkładów

Kremowe, średniokryjące podkłady

Ciemnych szminek

Kremowe szminki o soczystych kolorach

Intensywnych róży do policzków

Róż w kremie

Czarnej kredki do oczu

Grafitowe, brązowe kredki do oczu

dokładnie wtopił się skórę, stając się prawie niewidocznym (przypomina wtedy naturalny odcień
skóry). Odrobinę różu należy nanieść na środki
policzków albo na kości policzkowe, delikatnie go
wcierając. Bez obaw można sięgać po róż w odcieniach brzoskwiniowych, bladoróżowych, łososiowych i beżowych. Stosowanie różu nie jest jednak
konieczne, jeśli twarz jest śniada lub w naturalny
sposób nabiera rumieńców.
Do podkreślenia konturów oka lepiej wybrać kredki w grafitowym lub brązowym kolorze.
W  wypadku opadającej powieki lub dużej ilości
zmarszczek rezygnujemy z kolorowych cieni na
rzecz matowego naturalnego koloru (jasnobeżowy, waniliowy, kremowy, cielisty). Makijaż oka
obowiązkowo wykańczamy korektą brwi (za pomocą sztyftu lub cieni w kamieniu) oraz wytuszowaniem rzęs. Czasem, kiedy mamy do czynienia
z grubymi i sterczącymi włoskami, warto sięgnąć
po żel do brwi.
Na koniec uzupełniamy lub rekonstruujemy konturówką kontur ust i nanosimy kremową szminkę. Szminki o kremowej konsystencji są
najodpowiedniejsze dla dojrzałych kobiet. Wygładzają delikatny naskórek, zazwyczaj są wzbogacone o witaminę A i E oraz odżywcze olejki. Pełnią
tym samym zarówno funkcję pielęgnacyjną, jak
i upiększającą. Staramy się unikać szminek o bardzo ciemnych kolorach i dających efekt sztuczno-

ści (wszystkie odcienie śliwki, ogniste czerwienie,
ciemne brązy, fiolety). Świetnymi kolorami są natomiast koralowe czerwienie, naturalne róże, beże,
karmelowy.

FOT. Roman Anusiewicz

POdstawową zasadą w  makijażu
dla starszej osoby jest oszczędność. Dobrze też jest zdać sobie sprawę z tego, że jest to specyficzny rodzaj makijażu, którego podstawową funkcją jest nie tyle
upiększanie, co korygowanie zmian skórnych.
Do tych podstawowych zaliczamy:

FOT. Jolanta Witalińska

MAKIJAŻ
OSOBY STARSZEJ

Beata Bojda
Makijażysta, charakteryzator, pedagog, kosmetolog.
Jest od kilku lat jurorem Ogólnopolskich Mistrzostw
Makijażu Artystycznego „Art Visage”. Od lat pisze
artykuły dla profesjonalnego pisma „Nowości w
kosmetyce”. Była charakteryzatorem m.in. Piotra
Machalicy („15 fotografii”, „Wędrowiec”), Anny
Guzik („Wędrowiec”), Anny Cieślak i Andrzeja Chyry
(„Agape”). Pracowała z amerykańskim reżyserem
Brucem Paramore oraz Barbarą Borkałą w filmie
„Kochaj i tańcz” oraz serialu „Tancerze”. Współpracuje
z agencjami reklamowymi oraz projektantami mody
tworząc makijaże na pokazach i do zdjęć. Właścicielka
Studia Kosmetycznego PACHNIDŁO w Bielsku-Białej,
członek Rady Eksperckiej „Głosu Seniora”.
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KULTURA

Magia sceny
– o teatrze dla seniora słów kilka

Teatr Nieliczny na Scenie Tęcza. Spektakl w reżyserii Bogdana Rudnickiego „Turniej poetów”.

▸

O tym, że czas po zakończeniu pracy zawodowej sprzyja samorozwojowi i szukaniu nowych pasji,
nie trzeba nikogo przekonywać. Kluby
seniora i emeryta nie od dziś zachęcają do aktywności sportowej, towarzyskiej i kulturalnej.
Bardzo często jest to aktywność czynna, związana z różnego rodzaju warsztatami, klubami
dyskusyjnymi czy drużynami. Jednak emeryt
jest przede wszystkim odbiorcą: widzem lub
słuchaczem. Instytucje kultury, takie jak kino
czy filharmonia, wychodzą naprzeciw temu
dużemu kręgowi odbiorców, oferując ulgowe
bilety i specjalne seanse oraz koncerty w promocyjnej cenie. Zadaliśmy sobie pytanie, czy
podobne udogodnienia czekają na seniorów ze
strony teatrów (w mniejszych i większych miastach Polski). I czy poza (na szczęście na ogół
standardową) ulgą finansową, możemy oczekiwać specjalnie dobranego repertuaru i terminu
przeznaczonego szczególnie dla osób po 50.
roku życia. Odpowiedź na szczęście okazała się
twierdząca. Poniżej kilka inspiracji dla tych,
którzy teatrem chcieliby zająć się aktywnie,
a także subiektywny przegląd spektakli w teatrach przyjaznych seniorowi.
Dominik Wendołowski – założyciel teatru
„Pora na seniora” działającego na warszawskiej
Białołęce – przyznaje, że zajęcia teatralne kojarzą
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się automatycznie z ofertą dla dzieci i młodzieży.
Z protestu przeciwko takiemu stereotypowi i chęci zaktywizowania starszych mieszkańców dzielnicy zrodził się pomysł stworzenia teatru, w którym
grają emeryci, a oglądają go… wszyscy. Od tej pory
minęło ponad pięć lat, a na scenie Białołęckiego
Ośrodka Kultury przybywa spektakli (np. „Teatrzyk
Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
czy „Ballady i romanse” według Adama Mickiewicza) i chętnych aktorów-amatorów.
Udaną próbę aktywizacji starszych widzów
podjął również niedawno Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Odbywały się tam cyklicznie
warsztaty teatralne dla uczestników 50+, prowadzone przez profesjonalnych aktorów: Grażynę
Misiorowską i Andrzeja Jakubczyka. Ich pierwszy
etap był skoncentrowany na przełamywaniu kompleksów, oswojeniu ze sceną, pokonaniu obawy
przed publicznym występem. Drugi natomiast
dotyczył pracy nad konkretnym tekstem dramatycznym i zakończył się przedstawieniem, prezentowanym przed publicznością.
Oczywiście, nie każdy z nas ma siłę, ochotę
i potrzebę aktywnego angażowania się w tworzenie teatru. Absolutnie każdy natomiast może
skorzystać z ofert teatralnych kierowanych do seniorów – widzów. W większości teatrów obowiązują zniżki i ulgi dla emerytów, rencistów i osób
starszych. Jednak nie wszystkie teatry proponują
specjalne pokazy spektakli tylko dla wyżej wspo-

mnianych lub szczególnie niskie ceny biletów,
umożliwiające swobodne uczestnictwo.
Na pochwałę zasługuje Teatr Powszechny
w Łodzi, który co miesiąc proponuje emerytom
pokaz specjalnie wybranego dla nich spektaklu.
Dużym plusem tej inicjatywy jest promocyjna
cena (bilet to tylko 10 złotych!). W listopadzie grano przedstawienie „Marsz Polonia” Jerzego Pilcha
w reżyserii Jacka Głomba. Informację o tym, którego dnia grany będzie specjalny spektakl, można
znaleźć w repertuarze.
We wrześniu 2011 roku, w ramach programu
„Teatr przyjazny seniorom” specjalne spektakle dla
emerytów wprowadził warszawski Teatr na Woli.
Z  tej okazji co miesiąc przygotowuje specjalną
pulę biletów przeznaczoną dla osób starszych, nie
ograniczając się wyłącznie do jednego spektaklu.
Na przykład w grudniu tego roku w ramach programu będzie można obejrzeć, kultowy już, spektakl Tadeusza Słobodzianka „Prorok Ilja”, a także
spektakl „Allegro Moderato” Szymona Bogacza
w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego.
Specjalnym certyfikatem „Miejsce Przyjazne
Seniorom” został wyróżniony Teatr Stary w Lublinie. Kapituła odpowiedzialna za przyznanie
certyfikatu doceniła przede wszystkim odpowiedni dla potrzeb osób starszych repertuar teatru. W grudniu w lubelskim teatrze będzie można obejrzeć m.in. głośny spektakl Krystyny Jandy
pt. „Danuta W.”.

Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
którzy kolejno wchodzą i znikają...
William Szekspir

Lubisz dobrze wyglądać?
Starannie
dobierasz ubiory?
Wciąż lubisz
zaskakiwać znajomych
swoim wyglądem?
A może przed laty
znalazłaś własny styl
i wciąż jesteś mu wierna?

Zapraszamy
do konkursu

(a czasem nawet niższa!), co daje niepowtarzalną
okazję poszerzenia horyzontów i spędzenia wyjątkowego wieczoru na widowni.

Prześlij nam swoje zdjęcie w ulubionej
stylizacji, opatrzone kilkuzdaniowym
komentarzem i krótką informacją o sobie.
Najciekawsze stylizacje zostaną
opublikowane w kolejnych wydaniach
„Głosu Seniora”
oraz na portalu www.glosseniora.pl
Na zwycięzców konkursu
czekają zestawy kosmetyków.

Katarzyna Pawlicka

– absolwentka krakowskiej teatrologii, studentka krytyki
literackiej, autorka tekstów o teatrze, kinie, sztuce i modzie

Na zdjęcia czekamy pod adresem
glos.seniora@manko.pl
(z dopiskiem „KONKURS”).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na: www.glosseniora.pl.

Znasz teatr z województwa: małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, podkarpackiego i lubelskiego, który posiada specjalną ofertę dla seniorów?
Prowadzisz senioralną grupę teatralną?
Amatorsko grasz w teatrze seniorów? Poszukujesz teatralnych pasjonatów? Napisz do nas! Wyślij zdjęcia ze spektaklu…
Opublikujemy je w kolejnych wydaniach
„Głosu Seniora”. Zapraszamy!

fot. © JPC-PROD – Fotolia.com

Ciekawą ofertę dla osób starszych proponuje
krakowski Teatr Nieliczny (istnieje od 1992 roku),
działający na dębnickiej Scenie Tęcza. Najnowszy
spektakl w reżyserii Bogdana Rudnickiego „Turniej
poetów”, prezentujący w zabawny i dynamiczny
sposób twórczość Juliusza Słowackiego i Adama
Mickiewicza, można zobaczyć w dowolnym wybranym terminie i niskiej cenie (bilet kosztuje 18
złotych). Warunkiem jest zebranie odpowiedniej
liczby chętnych widzów. To świetny pomysł na
wspólne popołudnie dla członków klubów seniora czy studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Istnieje oczywiście możliwość rezerwacji pojedynczych biletów.
Wiele teatrów organizuje czasowe akcje,
mające na celu zachęcenie emerytów do udziału
w życiu teatralnym. Do takich projektów należy
„Wiosna seniora” w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Podczas poprzedniej edycji bilety w specjalnej cenie można było zakupić
m.in. na spektakle „Mieszczanin szlachcicem” czy
„Do Dna”.
Powyższe zestawienie pokazuje, że w XXI
wieku teatr przestał być rozrywką elitarną i chętnie wchodzi w dialog nie tylko z młodzieżą szkolną (co zawsze było jedną z jego nadrzędnych ról),
ale także z widzami w różnym wieku i o różnych
gustach. Dzięki specjalnym akcjom promocyjnym,
skierowanym do seniorów, cena wejścia na spektakl jest porównywalna z ceną biletów kinowych

STYLOWY
SENIOR
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Organizujesz
wydarzenie dla seniorów,
zakładasz klub seniora,
uniwersytet trzeciego wieku lub
inną inicjatywę, o której powinny
dowiedzieć się osoby starsze?
Wyślij nam te informacje!
AKTUALNOŚCI Głosu Seniora”
“
to miejsce na newsy
związane
ze środowiskiem seniorów.

Jesteś członkiem
klubu seniora? Prowadzisz
uniwersytet trzeciego wieku?
Zajmujesz się wolontariatem?
Znasz kogoś, kto jest wyjątkowo
zaangażowany w działania na rzecz
aktywizacji osób starszych?
Napisz o tym! AKTYWNY SENIOR
to miejsce do promowania takich
działalności...
Starość – czas dobrego życia
Proces starzenia w Europie, nazywany „siwieniem kontynentu”,
odznacza się dużą dynamiką, również w skali świata. Wywołuje to
coraz większe implikacje niemal we wszystkich dziedzinach życia
społeczeństw europejskich. Prognozuje się, że w latach 2005–2050,
czyli w ciągu 45 lat, liczba osób po 80. roku życia wzrośnie w Europie
o 34 miliony, osiągając wzrost o 180%. ..

Dbasz o zdrowie, urodę,
starasz się dobrze
wyglądać? Potrzebujesz
porady, inspiracji lub
fachowej pomocy? Podglądaj
te właśnie działy, wysyłaj
pytania - odpowiedzi na nie
opublikujemy wkrótce na
tych podstronach.

Jak napisać testament,
przekazać darowiznę, spadek?
Wyślij swoje pytanie do
eksperta! W miarę możliwości
członkowie Rady Eksperckiej
Głosu Seniora” udzielać będą
“odpowiedzi na najtrudniejsze
pytania.

Warto Wiedzieć

Aktywny SENIOR
Polacy wobec
własnej starości

Lubelska Szkoła
Superbabci
i Superdziadka

W związku z tym, że rok
2012 ogłoszony został
Europejskim Rokiem
Aktywności Osób Starszych
i Solidarności ...

SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU
NA EMERYTURZE

Szkoła Superbabci
i Superdziadka to miejsce,
gdzie dziadkowie mogą
spełnić się w swojej ...

Koło Taterników – Seniorów Klubu
Wysokogórskiego Kraków

Myślę, więc jestem!

Klub SPEŁNIONYCH NADZIEI

Starość – czas dobrego życia

Druga rodzina na trudne lata

Zdaniem Eksperta

ZDROWIE i URODA
Moda
zaczyna się po
pięćdziesiątce...

Monika Ciesiełkiewicz

Fotografia to Twoja pasja?
Z przyjemnością robisz zdjęcia
pejzażom, wnukom, martwej naturze?
Pochwal się swoimi najlepszymi
dziełami! Okienko seniora zostało
stworzone właśnie z myślą o Tobie!
Wyślij nam swoje ulubione zdjęcie
- będą mogli go podziwiać wszyscy
odwiedzający portal
Głosu Seniora”...
“

Styl, klasa, elegancja – te
określenia szczególnie
pasują do seniorki dbającej
o swój wizerunek. Każdy
wiek jest dobry, by bawić
się modą. Nieważne, czy
spędzamy większość dnia
w domu, czy jesteśmy
osobami czynnymi
zawodowo – każdy
dzień może być dla nas
modowym wyzwaniem.
Wyrzućmy więc bez...

E-wydanie
Nie dotarło do Ciebie papierowe
wydanie Głosu Seniora”?
“ z tej zakładki
Korzystając
możesz zobaczyć elektroniczną
wersję naszego czasopisma.
Wystarczy kliknąć, aby uzyskać
bezpłatny dostęp do jego
zawartości, a później - także
do jego wydań archiwalnych.

MAKIJAŻ OSOBY
STARSZEJ
Podstawową zasadą
w makijażu dla starszej
osoby jest oszczędność.
Dobrze też jest zdać sobie
sprawę z tego...

SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU
NA EMERYTURZE

Masz poważny temat
do przedyskutowania
i szukasz opinii innych na
dany temat - zainicjuj go
na FORUM Głosu Seniora”.
“ miejsce do
To właściwe
polemik, sporów i szukania
rozwiązań...

Makijaż 50+ w pigułce
Starość – czas dobrego życia

Organizujesz konferencję,
koncert, spektakl dla seniorów?
Rozpoczynasz bądź kontynuujesz
przedsięwzięcie dla osób
starszych? Napisz do nas prośbę
o patronat medialny! Pomożemy
w jego promocji medialnej,
opublikujemy relację
z wydarzenia...

Lubisz
ducha rywalizacji
i dobrą zabawę?
Odwiedzaj naszą
zakładkę KONKURSY.
Rozrywka i nagrody
gwarantowane!
Jak śpiewali Skaldowie,
Ja wiem, kto w życiu myśli,
nie“ pisze nic, kto bardzo kocha
- pisze długi list...” Czekamy!
Najciekawsze listy opublikujemy
na łamach następnego wydania
Głosu Seniora”.
“

odwiedZAJ! czytaj! pisz!

