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Wstęp

(…) tajemniczy proces starzenia się nie jest równoznaczny ze schodzeniem 
w ciemną dolinę; o wiele bardziej przypomina wspinanie się na ostatni szczyt, 
przed którym trzeba odłożyć każdy zbędny bagaż. Oczywiście, wspinaczka 
na szczyt jest męcząca. Jednak szczyt wiele również obiecuje: szeroki widok, 
który uzyskuje się tylko tam; inną perspektywę; spojrzenie na przebytą drogę; 
dystans do tego, co się za sobą pozostawiło; oddech, nowe widzenie; wolność 
od tego, co przygniata; być może nowe nastawienie do codzienności.

    Theresia Hauser, Zeit inneren Wachstums

Seniorzy stanowią w Europie i w Polsce coraz liczniejszą grupę społeczną. 
Wzrost liczby ludzi starych na kontynencie europejskim jest efektem zachodzą-
cych na przestrzeni ostatnich lat zmian demograficznych i społecznych. Dzię-
ki poprawie warunków życia, lepszemu wyżywieniu, szerszemu dostępowi 
do usług ochrony zdrowia ludzie żyją dłużej. Jednocześnie daje zauważyć się 
tendencję do rodzenia mniejszej liczby dzieci w poszczególnych krajach oraz 
ogromne fale migracji niesprzyjające przyrostowi naturalnemu. 

Zachodzący na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wzrost liczby se-
niorów sprawił, że społeczeństwa zaczęły się gwałtownie starzeć. Proces ten 
jest stosunkowo młody, ale postępujący w bardzo szybkim tempie. Jak pisze 
Józefina Hrynkiewicz „dopiero w ostatnich dekadach XX wieku przeciętne 
dalsze trwanie życia uległo istotnemu wydłużeniu. Gdy kanclerz Otto von Bi-
smarck wprowadzał w latach 80. XIX wieku reformy zabezpieczenia społecz-
nego, do ustawowego wieku emerytalnego (70 lat dla robotników) dożywało 
jedynie 2,4% ubezpieczonych (...) W czasie, gdy przyjmowano ustawy ubezpie-
czenia społecznego, nie było społecznego problemu opieki nad starcami – star-
ców w społeczeństwie po prostu nie było w takiej liczbie, aby opieka nad nimi 
stwarzała istotny problem społeczny. Istniejące struktury rodziny i instytucji 
społecznych (głównie dobroczynnych) były do około lat 60/70. XX wieku funk-
cjonalne z punktu widzenia zapewnienia niewielkiej skali opieki nad starcami 
oraz osobami niepełnosprawnymi”1. 

Tymczasem współczesne starzenie się społeczeństw zaczyna mieć ogromne 
konsekwencje dla codziennego funkcjonowania rodzin i podstaw ekonomicz-
nych gospodarstw domowych, rynku pracy oraz finansów publicznych. Wraz 
wydłużaniem się wieku emerytalnego i kurczeniem się liczby miejsc pracy co-
raz więcej seniorów bywa zostawionych samych sobie, a nawet wręcz wyklu-
czanych z życia społecznego. Stąd przed rządami państw i przed całymi spo-
łecznościami pojawia się konieczność stworzenia warunków mających na celu 

1 J. Hrynkiewicz, „Los starca zależy od kontekstu społecznego” – wprowadzenie, w: O sytu-
acji ludzi starszych, pod red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2012, s. 9.
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społeczną integrację ludzi starych, zapewnienie im możliwie szerokiej oferty 
atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego i samorealizacji, ale też za-
pewnienia godnych świadczeń emerytalnych i dostępu do profesjonalnej opieki 
zdrowotnej. Potrzeby ludzi starych, ich podejście do codzienności, relacje z oto-
czeniem, wykluczenie, formy aktywizacji, sytuacja życiowa, zdrowotna i eko-
nomiczna stały się więc w ostatnim czasie niezwykle aktualnym problemem 
badawczym dla badaczy z wielu dyscyplin naukowych. Zagadnieniu starości 
i starzenia poświęca się coraz więcej miejsca. 

Niniejsza publikacja wpisuje się w te trendy. Stanowi ona zbiór refleksji i wy-
ników badań naukowych historyków, gerontologów, socjologów, pedagogów 
i psychologów. Teksty w niej zamieszczone pogrupowane zostały w cztery pro-
blemowe rozdziały. W pierwszym znalazło się sześć referatów poświęconych 
nastawianiu do starości i podejściu do starzenia się w przeszłości. Rozdział ten 
otwiera tekst Anny Szylar dotyczący życia codziennego mniszek w klasztorach 
polskich. Autorka opisała miejsce sędziwych zakonnic w hierarchii życia klasz-
tornego na przestrzeni wieków XVII i XVIII. W nieco innym tonie utrzymany 
jest tekst Hanny Markiewiczowej, badaczki dziejów polskiej dobroczynności. 
Pokazano w nim w jaki sposób członkowie Towarzystw Dobroczynności Wi-
leńskiego i Warszawskiego opiekowali się i pomagali najstarszym swoim pod-
opiecznym w pierwszej połowie XIX stulecia. Z rozważań autorki wyraźnie 
przebija myśl, że już wówczas dostrzeżono rolę pracy w zapewnieniu poczucia 
przydatności, wartości i niezależności oraz ograniczeniu samotności. Moni-
ka Nawrot-Borkowska przeanalizowała poradniki z drugiej połowy XIX i po-
czątku XX wieku pod kątem rad i wskazówek adresowanych do ludzi starych, 
dotyczących sposobów zachowania jak najlepszego zdrowia, a co za tym idzie 
długiego i szczęśliwego życia. W podobnym tonie utrzymany jest kolejny tekst 
autorstwa Małgorzaty Stawiak-Ososińskiej i Anety Wilczak, w którym szcze-
gółowo opisano sylwetkę lekarza uzdrowiskowego Apolinarego Tarnawskiego 
i jego zalecania dla seniorów co do higienicznego i aktywnego życia. Kolejna 
autorka Aldona Ossowska-Zwierzchowska opierając się na felietonach Zofii Sta-
rowieyskiej-Morstinowej pokazała podejście do starości byłej ziemianki, która 
kresu swego życia oczekiwała w Polsce Ludowej. Z tekstu tego przebija swego 
rodzaju nowoczesność i aktualność podejścia felietonistki do szczęśliwej egzy-
stencji w jesieni życia. Bez ogródek wypowiada się bowiem Morstinowa o tym, 
że każdy bez względu na wiek ma prawo do zapewnienia sobie dobrego sa-
mopoczucia i szczęścia, choćby przez troskę o wygląd zewnętrzny, czy podej-
mowanie różnych form aktywności domowej i społecznej. Rozdział pierwszy 
zamyka tekst Józefa Półturzyckiego poświęcony sylwetce Haliny Szwarc, zało-
życielce Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. 

W rozdziale drugim zamieszczone zostały teksty dotyczące podejścia do sta-
rości i starzenia się we współczesnej Europie. Otwierją go rozważania Ukrainki 
Roksoliany Zozulak-Słuczyk, która pokazała sytuację współczesnych seniorów 
na Ukrainie. Z jej rozważań popartych badaniami wynika, że ludzie starsi bory-
kają się z wieloma problemami różnej natury; ekonomicznej, socjalnej, rodzin-
nej, bytowej, że w sferze pomocy i usług dla starszych obywateli tego kraju jest 
jeszcze dużo do zrobienia. Karol Bidziński natomiast pokazał stosunek polskich 
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seniorów pensjonariuszy – mieszkańców domów pomocy społecznej do sensu 
i wartości życia. Smutne wyniki tych badań pokazują, że badani mieszkańcy 
DPS-ów wielokrotnie odczuwają rozczarowanie i zawód, a pogodzenie się z lo-
sem jest raczej wynikiem zapatrywań religijnych, a nie akceptacją zaistniałej 
rzeczywistości. W ostatnim tekście Olga Czerniawska opisała funkcjonowanie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnych Włoszech. 

W rozdziale trzecim znalazło się siedem tekstów poświęconych sytuacji życio-
wej, zdrowotnej i rodzinnej seniorów. Małgorzata Wolska-Długosz pokazała rolę 
babci i dziadka we współczesnej rodzinie. Andrzej Jopkiewicz i Arleta Adamiak 
podjęli się próby oceny sytuacji życiowej osób starszych zamieszkałych w mie-
ście. W perspektywę opisu sytuacji zdrowotnej seniorów wpisują się refleksje 
Anity Gałuszki i Agaty Diec oraz Katarzyny Błaszczuk i Doroty Rynkowskiej. 
Przejmujący tekst o opiece w warunkach domowych nad człowiekiem starym, 
niedołężnym i chorym napisała Beata Zięba-Kołodziej. Natomiast Agata Jopkie-
wicz i Magdalena Lelonek poruszyły zagadnienie czynników protekcyjnych pro-
cesu „poznawczego starzenia się”, zaś Katarzyna Krzystanek i Katarzyna Perz 
wyznaczników poczucia zadowolenia z życia osób w wieku senioralnym.

Ostatni rozdział dotyczy ograniczeń aktywizacji osób starszych oraz róż-
nych ofert kierowanych do tej grupy wiekowej . Otwiera go bardzo interesują-
cy tekst Renaty Kowal dotyczący refleksji seniorów na temat tego czy w ogóle 
„w tym wieku” wypada im jeszcze być aktywnymi i twórczymi. Agata Kotow-
ska natomiast w swoim artykule pokazała ograniczenia natury etycznej i eko-
nomicznej mające ogromny wpływ na podejmowanie różnych form aktywności 
przez seniorów. Podkreśliła, że trudności z jakimi muszą mierzyć się w naszym 
kraju ludzie starzy z pewnością nie sprzyjają niwelowaniu ich poczucia wyob-
cowania, apatii i bezsilności oraz przyczyniają się do większego wykluczenia 
społecznego. Magdalena Lelonek i Agnieszka Przychodni pokazały wpływ ak-
tywności ruchowej na zdrowie i sprawność seniorów. Agata Diec z kolei sku-
piła się na roli edukacji ustawicznej w życiu ludzi, którzy nie są już aktywni 
zawodowo, a Ryszard Błaszkiewicz na roli nowoczesnych technologii informa-
cyjnych w życiu seniorów. Rozdział ten zamyka niezwykle ciekawy tekst autor-
stwa Lidii Burzyńskiej-Wentland dotyczący różnych form aktywności seniorów 
mniejszości niemieckiej zamieszkałej w województwie pomorskim. 

Publikację zamyka tekst poświęcony międzynarodowemu projektowi Edu.
Care, którego głównym celem było stworzenie nowego, mobilnego modelu do-
kształcania/kształcenia opiekunów współczesnych seniorów.

Niniejsza praca pokazuje różnorodność podejść do kwestii starości i starze-
nia się. Nie jest rzeczą najważniejszą w życiu to, „ile” lat żyjemy, lecz „jak” ży-
jemy. Jako redaktorzy niniejszej pracy zbiorowej skłaniamy się do stwierdzenia, 
że tak naprawdę to w tej starości chodzi o to, by przeżyć ją jak najpiękniej. Żywi-
my jednocześnie nadzieję, że niniejszy zbiór studiów będzie zaproszeniem do 
dyskusji nad starością człowieka i starzeniem się społeczeństwa oraz przyczyni 
się do polepszenia jakości życia seniorów.

Małgorzata Stawiak-Ososińska, Agnieszka Szplit
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Anna Szylar
PWSZ im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

„W starości była wielką nieprzyjaciółką próżnowania…”
– o jesieni życia mniszek polskich w XVII–XIX wieku

Wprowadzenie

Temat referatu poświęcony został problematyce przeżywania okresu staro-
ści przez kobiety, przebywające w zamkniętym środowisku klasztorów klauzu-
rowych, zlokalizowanych na obszarze obejmującym terytorium przedrozbioro-
wej Rzeczypospolitej. Granice chronologiczne rozważań zamykają się w okresie 
od XVII do początku XIX wieku.

Wybór problematyki podyktowany został kilkoma względami. Po pierwsze, 
mniszki klauzurowe stanowiły specyficzną grupę społeczną kobiet, które naj-
częściej samodzielnie, nawet wbrew woli rodziny, ale niekiedy też pod wpły-
wem presji najbliższego środowiska, decydowały się na złożenie wieczystych 
ślubów zakonnych. Wiązało się to z przyjęciem wszystkich powinności wyni-
kających z przyjętej reguły i konstytucji zakonnych, rezygnacją z udziału w ży-
ciu świeckim oraz dożywotnim zamknięciem za murami klasztornymi. Auto-
nomiczność decyzji wpływała na postrzeganie przez mniszkę swojego miejsca 
w obranej społeczności zakonnej i pozwalała łatwiej znosić trudy życia wśród 
kilkunastu czy kilkudziesięciu kobiet zgromadzonych na niewielkim obszarze 
ograniczonym murami klasztornymi. Ustalony przez prawo kanoniczne rytm 
dnia i nocy, określony i prawie zawsze taki sam zakres powinności związanych 
z modlitwą, pracą i rekreacją, realizacja zadań wynikających ze sprawowanych 
urzędów klasztornych - wszystkie te elementy kształtowały przez lata usposo-
bienie sióstr oraz ich stosunek do życia i śmierci w ostatnim okresie egzystencji.
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Artykuł został przygotowany w oparciu o protokoły wizytacji klasztorów2, 
kroniki3, korespondencję i nekrologi4, księgi: wydatków5, profesji6 i zmarłych 
sióstr7 oraz reguły zakonne8. Uzupełnienie stanowią artykuły i publikacje na-
ukowe odnoszące się do dziejów wybranych klasztorów. Rozważania mają na 
celu jedynie zasygnalizowanie pewnych praktyk i zachowań, mogą stanowić 
wstęp do dalszych dyskusji i uogólnień.

Określenie wieku starości

Ustalenie go jest sprawą dość trudną, ponieważ nie spotykamy w źródłach 
wyraźnie sprecyzowanej granicy tego wieku. Z całą pewnością możemy stwier-
dzić, iż np. u benedyktynek kongregacji chełmińskiej średnia wieku życia 
w omawianym okresie wynosiła około 56 lat, przy czym w XVII w. była niższa, 
a w kolejnym stuleciu wyższa9. Na podstawie analizy śmiertelności zakonnic 
w klasztorze benedyktynek sandomierskich można określić, iż w XVII stuleciu 
średnia ich wieku wynosiła 51 i pół roku, zaś w II poł. XVIII w. wzrosła do 65 lat 

2 Archiwum Klarysek w Starym Sączu (dalej AKSS), rps Dekret wizyty klasztoru starosądec-
kiego WW. PP. zakonnych reguły św. Franciszka, Kajetan Ignacy Sołtyk biskup krakowski 
i książę siewierski, 13 VIII 1763, sygn. Rf/bs.

3 Archiwum Norbertanek w Imbramowicach (dalej ANI), rps Historya domowa klasztoru 
imbramowskiego Zakonu Premonstrateńskiego odemnie Teresy Mieroszowskiey ksieni 
ręką własną pisana i sobie dla pamięci i sukcesorkom dla informacyi dalszy zastosowana, 
a w roku Pańskim 1758 zaczęta (1758-1769), sygn. A 29; A. Szylar, Kronika bernardynek 
lubelskich, Lublin 2009; Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i na Rusi, wyd. 
R. Kalinowski, t. 4, Kraków 1903; Kronika fundacyjna klasztoru mniszek Zakonu Kazno-
dziejskiego na Gródku w Krakowie (1620-1639), opr. A. Markiewicz, Kraków 2007.

4 „Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet”. Listy informujące o śmierci mniszek ad-
resowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej 
w Sandomierzu (1781-1897), (w druku).

5 Archiwum Benedyktynek w Staniątkach (dalej ABSt.), rps Dochody i rozchody [1762]; tam-
że, rps Rejestr ekspensy, sygn. 676; Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (dalej: BDS), rps 
Regetra podskarbskie konwentu sandomierskiego 1739-1754, sygn. G 866; tamże, rps Rege-
stra podskarbskie pp. benedyktynek 1754-1768, sygn. G 891; tamże, rps Regestra podskarb-
skie za przełożeństwa Marianny Siemianowskiej, konwentu sandomierskiego pp. benedyk-
tynek, sygn. G 889; tamże, rps Regestra podskarbskie pp. benedyktynek w Sandomierzu 
1795-1804, sygn. G 1148.

6 BDS, rps Księga przyjęć do zakonu, profesji i konsekracji sióstr i ksieni klasztorze sando-
mierskim oraz opisanie różnych przypadków, sygn. G 1392.

7 BDS, rps Książka, w której są spisane rocznice obłóczyn, profesji ksień i elekcji, konfirmacji 
i śmierci wszystkich sióstr zmarłych w klasztorze sandomierskim, sygn. G 1287.

8 Życie Jezus. Wykłady naszej Czcigodnej Matki Joanny Franciszki Fremiot na reguły, konsty-
tucyje i kutumiarz zakonu naszego Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Z francuskie-
go języka na polski tłumaczone i powtórnie do druku podane przez zakonnice Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny, Kraków 1732; Reguła i konstytucje zakonnic karmelitanek 
bosych zakonu NMPanny z Góry Karmel, Kraków 1653.

9 Por. M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, 
Warszawa 1996, s. 83; tejże, Liczebność i skład osobowy klasztorów benedyktynek kongre-
gacji chełmińskiej, „Nasza Przeszłość”, t. 49, 1978, s. 245-269.
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i dwóch miesięcy10. Wielkości te uzależnione były w dużym stopniu od sytuacji 
politycznej (wojny, najazdy i związane z nimi epidemie), gospodarczej (znisz-
czenia zasiewów, nieurodzaje) oraz finansowej (wielkość majątku klasztornego, 
wysokość podatków, brak pieniędzy na żywność, lekarstwa itp) w kraju. Tak 
więc dożycie 56- 60 roku życia w większości klasztorów liczyło się jako wiek 
średni, ale nie podeszły. Tym bardziej, że w różnych konwentach spotykamy po-
jedyncze długowieczne mniszki, które dożywały 80 czy 90 roku życia. Ewene-
mentem mogą być najbardziej długowieczne siostry benedyktynki we Lwowie 
(łacińskie), tam s. Elżbieta Wasieczyńska (1590-1695) zmarła w wieku 105 lat11. 
Zresztą, w tym samym klasztorze spotykamy jeszcze wiele leciwych zakonnic12.

Przegląd źródeł klasztornych pozwala wysnuć uogólnienie, że mniszka do-
piero po ukończeniu około 75 roku życia była uznawana za starą, chociaż raczej 
rzadko używano dosłownie takiego stwierdzenia i chętniej w metryce klasztor-
nej pisano: „miała lat swoich przechodziło siedemdziesiąt i kilka”13. Spotykamy 
też adnotacje dotyczące mniszek powyżej 80. roku życia, że była „zgrzybiałą 
staruszką”. I chyba tylko u karmelitanek bosych o 60 letniej zakonnicy mówiło 
się staruszka14. 

Tak więc niemożliwe jest jednoznaczne określenie okresu życia, kiedy mnisz-
kę uznawano jako staruszkę, na pewno miało to związek z jej stanem zdrowia, 
predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi, możliwością uczestnictwa w ży-
ciu religijnym klasztoru, wykonywanymi pracami na rzecz klasztornej społecz-
ności i innymi elementami, które miały charakter indywidualny w odniesieniu 
do poszczególnych osób i konkretnych klasztorów. 

Stąd w temacie wystąpienia stwierdzenie „jesień życia”, rozumiana właśnie 
w powyżej przedstawiony sposób, a nie okres starości, co do którego granicy 
można mieć wiele uwag. Mówiąc o jesieni życia mniszek będziemy rozpatry-
wać zagadnienie na przykładzie zakonnic, które ukończyły przynajmniej 50 rok 
życia. Decyzja taka podyktowana została kilkoma czynnikami. Otóż, po tym 
okresie obserwujemy nasilenie zachorowalności na różne choroby, zwiększenie 
śmiertelności, konieczność podejmowania intensywnych działań prewencyj-
nych mających na celu zatrzymanie postępów chorób, niekiedy zmniejszenie 
intensywności wykonywanych prac i różnych zajęć oraz wiele innych sympto-
mów świadczących o powolnym wchodzeniu w jesień życia. 

Zmiany w życiu mniszek po „wejściu w jesień życia”

Miejsce każdej mniszki w hierarchii zakonnej uzależnione było od zajmowa-
nego stanowiska urzędniczego oraz czasu pobytu w zakonnie. Pierwsze miejsca 

10 A. Szylar, Liczba zakonnic, skład osobowy i rotacja na urzędach w klasztorze benedyktynek 
w Sandomierzu w latach 1615-1903, „Nasza Przeszłość”, t. 102, 204, s. 307-310.

11 M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 3, Wielkie Księstwo 
Litewskie i Ziemie Ruskie Korony Polskiej, Warszaw 2008, s. 227.

12 Tamże, s. 224-247.
13 BDS, sygn. G 1392, k. 146.
14 Klasztory karmelitanek bosych, s. 27.
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w chórze zakonnym czy refektarzu miały w kolejności: ksieni, przeorysza, pod-
przeorysza, a po nich mniszki według czasu przyjęcia do zakonu. W związku 
z tym najstarszym zakonnicom przysługiwały szczególne prawa. Czym starsza 
mniszka, tym z większym dostojeństwem i szacunkiem ją traktowano, liczono 
się z jej radą i zdaniem oraz zawsze traktowano z godnością. Siostry te miały 
zawsze w pierwszej kolejności podawane posiłki, usługiwały im w refektarzu 
młodsze zakonnice. Dla tych sióstr też w pierwszej kolejności przeznaczano lep-
sze porcje żywnościowe, więcej jedzenia, a przykładowo w klasztorze klarysek 
w Starym Sączu biskup zalecił, aby wino węgierskie dobrej jakości podawać 
tylko starszym zakonnicom, określił też wielkość i częstotliwość wydawanych 
porcji15. Było to szczególne wyróżnienie, ponieważ młode zakonnice były pra-
wie pozbawione tego przywileju.

Niekiedy leciwym siostrom przydzielano osobne służące, które zajmowały 
się paleniem w piecach, przynoszeniem drew i wody oraz pomagały im w wy-
konywaniu codziennych czynności.

Starsze mniszki biskupi zwalniali z obowiązku uczestniczenia w jutrzni, 
która zaczynała się o północy i trwała przez około 2-3 godziny, oraz niekie-
dy z obowiązku odmawiania brewiarza. Dotyczyło to przede wszystkim tych 
sióstr, które niedomagały, miały słaby wzrok lub słuch16. 

Wraz z upływem lat życia obserwuje się również u zakonnic zwiększenie 
ilości odprawianych praktyk religijnych, szczególnie w zakresie zaostrzenia po-
stów i umartwień. Polegały one na dobrowolnym zmniejszaniu zjadanych por-
cji posiłków, chodzeniu w zdartych i zniszczonych habitach i innej odzieży, od-
mawianiu sobie podstawowych środków koniecznych do właściwej egzystencji 
człowieka. Dla większego umartwienia niektóre mniszki podejmowały się prac 
tzw. podłych, polegających na sprzątaniu „miejsc sekretnych”, noszeniu drew, 
wody oraz oczyszczaniu pieców17. 

Oczywiście, praktyki takie spotykamy wśród mniszek we wszystkich gru-
pach wiekowych, jednak w przypadku niektórych wzmagały się one dopiero po 
50 roku życia. Niekiedy następowało takie nasilenie się wspomnianych zacho-
wań, że przeradzały się one w skrajną dewocję. Dobitnym przykładem może być 
benedyktynka sandomierska Krystyna Brzezińska, która dożyła 90 lat, z czego 
w klasztorze spędziła 59 lat. Na jej temat zapisano w metryce klasztornej: „Miała 
dar ducha prorockiego, przyszłe i odległe rzeczy tak, jakby na to patrzyła, albo 
pod figurą jaką opowiadała, skrytości sumienia i serca sióstr przenikała i stro-
fowała ich o to, jako same zeznawały o czym tylko sam Bóg wiedział, ostrożnie 
bardzo z temi darami Pana Boga wydawała się, chyba posłuszeństwem, albo 
potrzebą miłości bliźniego przymuszona, w milczeniu ustawicznym ledwie kie-
dy do kogo przemówiła, krom przełożonej”18. Siostra Brzezińska całe dnie i noce 
spędzała na modlitwach. Zachował się portret przedstawiający ją rozmodloną, 
z trupią czaszką na nocnym stoliku, o nieco rozmazanej twarzy, co nadawało jej 

15 AKSS, sygn. Rf/bs.
16 M. Borkowska, Życie codzienne, s. 248.
17 Tamże, s. 139-140, tejże, Mniszki, Kraków 1980, s. 29-30, 166.
18 BDS, sygn. G 1392, k. 174.
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pewnej tajemniczości i mistycyzmu19. Nie jesteśmy z dzisiejszej perspektywy 
określić, czy rzeczywiście była mistyczką, czy raczej dziwaczką, faktem jest, że 
intensywność wspomnianych zachowań nasilała się u niej z wiekiem.

Wykonywane prace i pełnione urzędy

W niektórych klasztorach urząd przełożonej czy ksieni sprawowany był do-
żywotnio. Spotykamy na nim zarówno mniszki w średnim wieku, jak i sędzi-
we staruszki. Rzadko się zdarzało, aby któraś z ksień rezygnowała z urzędu 
z powodu podeszłego wieku. Sprawę zarządzania klasztorem rozwiązywano 
w takich przypadkach w prosty sposób, zastępowała ją przeorysza20. Proble-
mu takiego nie było w klasztorach, gdzie co trzy lata następował wybór nowej 
przełożonej. 

Podobnie było z innymi posadami klasztornymi. Dopóki mniszka była 
w stanie sprawować urząd, tak długo mogła być wybierana lub wyznaczana 
przez przełożoną. Jeśli zaś stan jej zdrowia nie pozwalał na pracę fizyczną, czy 
jakąkolwiek inną, zwalniano ją z funkcji i zastępowały ją młodsze zakonnice. 
Przykładów pracujących dość intensywnie wiekowych zakonnic znajdujemy 
w różnych klasztorach dość sporo. Przykładowo Anna Strzemska należała do 
zakonnic długowiecznych, zmarła w wieku 80 lat, z czego 50 spędziła w klasz-
torze benedyktynek sandomierskich. Cieszyła się dobrym zdrowiem prawie do 
końca życia i jak zapisano w metryce „ustawicznie w pracach gospodarskich 
około wygody zgromadzenia będąc przez kilkadziesiąt lat, w żarliwości chwały 
Bożej nie ustawała”21. 

Inna zaś siostra Anna Stogniewówna z klasztoru w Sandomierzu należała 
też do mniszek długowiecznych, bo dożyła 86 roku życia, z czego w klasztorze 
aż 68 lat. Należała do sióstr niezwykle pracowitych, ponieważ w ciągu życia 
dwukrotnie po 20 lat sprawowała urząd kantorki, ponadto była zakrystianką, 
kustoszką, mistrzynią profesek i renowantek, przeoryszą i przez 5 lat sekretar-
ką. Pełnienie tych obowiązków trwało przez całe jej życie, ponieważ w nekro-
logu nie ma wzmianki o żadnej chorobie, a naturalną koleją rzeczy była w tak 
podeszłym wieku jej śmierć22.

Niezwykle aktywną osobą była też Helena Moszyńska. Powierzano jej różne 
urzędy klasztorne, była westiarką, mistrzynią panien świeckich w szkole, ku-
stoszką i zakrystianką. Podkreślono jej cechy charakteru takie jak sprawiedli-
wość, umiejętność pouczania i strofowania „defektu a nie osoby”, a szczególnie 
umiejętność szycia i wyszywania, co skutkowało m.in. wykonaniem dwóch or-
natów do zakrystii23. Z kolei rodzona jej siostra Maryanna Moszyńska przez całe 
swoje życie przepisywała księgi „wszelkie chóralne i figuralne” i dopiero cho-

19 Obraz znajduje się w Muzeum Diecezjanym w Sandomierzu.
20 BDS, Akta klasztou PP Benedykynek sandomierskich za ksieni Marianny Siemianowskiej 

(1762-1803), sygn. S 2164, teczka13.
21 BDS, sygn. G 1392, k. 170.
22 Tamże, k. 184.
23 Tamże, k. 88.
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roba, która przytwierdziła ją do łóżka na rok przed śmiercią stała się powodem 
zaprzestania dotychczasowego zajęcia24. Do późnego wieku, bo do 74 roku ży-
cia aktywną była Jadwiga Dygulska, która rozchorowała się na pięć dni przed 
śmiercią. Ta z kolei miała niezwykły talent do gry „na pozytywie najdoskonalej, 
do czego najwięcej zostawiła własną ręką pisanych nut i ksiąg do chóru”25.

O ostatnich latach życia staruszki Katarzyny Reorowiczówny czytamy w ne-
krologu podpisanym przez ksienią benedyktynek grudziądzkich „(…) ja stra-
piona wyrażam jako mię Bóg ciężko zasmucił, gdy mi siostrę zakonną zabrał 
z tego świata 12 czerwca między godziną jedynastą i dwunastą z rana, P[annę] 
Katarzynę Reorowiczównę, wieku swego lat 86, a w Zakonie Ś[więtym] lat 61 
mającą, lubo tak w podeszłych leciech postatem na każde powinności stawała 
i na jutrznię do samej ciężkiej, już śmiertelnej choroby zawsze codziennie cho-
dziła. Z młodości lat swoich we wszystkim zawsze posłuszna każdej przełożo-
nej była, urzędy, zabawy przykładnie, pracowicie sprawowała, tak będąc sza-
farką, fortolanką, zakrystianką, mistrzynią nowicjatu, kustoszką, przeoryszą. 
Z przyzwoitą przystojnością to wszystko sprawowała, a co większa, że zawsze 
czerstwego zdrowia używała, tylko teraz przez niedziel kilka tak słaba będąc 
w infirmaryi spoczywała (...)26”.

Podobne przykłady pracowitych zakonnic możnaby mnożyć. Część z nich 
nawet w starszym wieku, pomimo choroby, podejmowała się różnych prac. 
Świadczą o tym następujące zapisy: benedyktynka z klasztoru w Wilnie Teofila 
Korsakówna „(...) od młodości swej zawsze na pracowitych bywała zabawach, 
osobliwie w kuchni szafarką lat nieprzerwanych 20, także w infirmaryi i tym 
podobnych posługach, nawet w starości była wielką nieprzyjaciółką próżnowa-
nia, bo zwykła była zawsze zabawiać się jaką ręczną robotą (...)”27, zaś Elżbieta 
Turówna z opactwa toruńskiego przeżyła lat 80 i pomimo choroby „cierpiąc lat 
30 afekcyą raka, była na urzędach serwitorką lat 10, infirmarką, dziekanką, ku-
stoszką, [a] każdą zabawę przykładnie odprawowała”28. 

Można więc stwierdzić, że osiągnięcie wieku 50., 60. czy nawet 70 lat nie 
powodowało odsunięcia mniszek od sprawowanych urzędów i wykonywanych 
prac. Kwestie te były uzależnione włącznie od stanu zdrowia i predyspozycji 
fizycznych, a te z kolei w różnym okresie życia nie były takie same.

Najczęstsze choroby wiekowych mniszek

Jeśli mniszka zachorowała, to bez względu na liczbę lat należało się jej szcze-
gólne traktowanie. Ponadto stare siostry, a do tego chore, miały dużo większe 
przywileje.

Także choroby ich miały różne podłoże i przebieg. Niekiedy w księgach 
metrykalnych spotykamy wzmianki na temat chorób psychicznych. Jadwiga 

24 Tamże, k. 187.
25 Tamże, k. 191.
26 BDS, sygn. S 2164, teczka 32.
27 Tamże, teczka 47.
28 Tamże, teczka 37.
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Kłosowiczówna z klasztoru benedyktynek sandomierskich zmarła w wieku 64 
lat, ale jak zapisano w nekrologu „z wielkim łaski boskiej faworem dokończyła 
wieku swego, bo straciwszy z początków w zakonie ś[więtym] rozum, przyszła 
przed śmiercią do niego”29. U innych choroby psychiczne objawiały się właśnie 
w starszym wieku. Konstancja Jordanówa należała do mniszek, które dożyły 68 
lat, z czego pół wieku spędziła w klasztorze. Z powodu nieznanej choroby prze-
chodziła straszliwe męki, co spowodowało u niej również wystąpienie choroby 
psychicznej. I tak „w zakonie w wielkich mortyfikacyach żyjąc i temi zdrowia 
nadruszywszy, na kilka lat przed śmiercią przecie przyszła do takiej rekolekcyi, 
że się rezolwowali dać jej święte sakramenta”, ale też pomimo cierpień „w cho-
robie pokazała cierpliwość, nie stękając do samego wyjścia Ducha”30.

Częstym schorzeniem nękającym zakonnice były suchoty, która to choroba 
rozwijała się bez względu na wiek. Maryna Bidzieńska od benedyktynek san-
domierskich po 43 latach pobytu w klasztorze zmarła, osiągając wiek 62 lat. 
Przed śmiercią „na suchoty chorując kilka lat, po tym kilka niedziel przed do-
kończeniem życia puchlinę okrutną w nogach mając, i insze wielkie defekta 
najmniej nie stękała, chociaż srodze skancerowaną mając nogę az do kolana, 
wielkiej cierpliwości przykład zostawiła, patrząc na iej boleść”31. Suchoty były 
też przyczyną śmierci Marianny Ostrowskiej, która dożyła 81 roku życia, jednak 
nieuleczalna w tamtym okresie choroba i podeszły wiek stanowiły o jej zejściu 
z tego świata32.

Nie zawsze rozstanie się z życiem doczesnym następowało szybko i bez żad-
nych wcześniejszych cierpień. Łucja Czeladzieńska to kolejna długowieczna 
mniszka, zmarła w 82 roku życia, po 66 latach w klasztorze. W swojej karierze 
zakonnej sprawowała różne znaczące urzędy, ale ze względu na wykonywa-
ną pracę i stosowny wiek osłabiona była różnymi chorobami, co spowodowa-
ło umieszczenie jej w infirmerii. Ponieważ choroba przyczyniła się do pewnej 
deformacji ciała, która objawiała się m.in. w nietypowym przechyleniu głowy, 
jak zapisano w księdze zgonów „godzina niewiadoma wyjścia jej ducha, gdyż 
przez kilka lat głowę spuszczoną mając, nikt nie spostrzegł” momentu śmierci33.

Na konwerskę została przyjęta do klasztoru Regina Błażejowska, ta również 
należała do zakonnic długowiecznych. Zmarła w wieku 86 lat, z czego w zako-
nie 60. Była przyjęta jako siostra tzw. drugiego chóru, co zwalniało ją z niektó-
rych modlitw, w zamian za wykonywane prace fizyczne. Pracowała dużo i dłu-
go, szczególnie w infirmerii klasztornej „wszystko heroicznie czyniła znosząc 
cierpliwie wszelkie przykrości w usługach, chorym ze wszystkim wszelkiemi 
sposobami wygodę i usługę czyniąc. Gdy już na różnych zabawach pracowitych 
siły nadwątlone miała, naznaczona była do infirmaryi”34.

Prawie zawsze stare mniszki były nękane u kresu życia przez różne choroby. 
Helena Piasecka należała też do leciwych zakonnic, przeżyła bowiem 82 lata, 

29 BDS, sygn. G 1392, k. 152.
30 Tamże, k. 173.
31 Tamże, k. 168.
32 Tamże, k. 186.
33 Tamże, k. 183.
34 Tamże, k. 183.
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z czego 60 w klasztorze. Ta z kolei była trapiona bólem nogi, który uniemożli-
wiał jej poruszanie się i w końcu spowdował konieczność umieszczenia jej na 
kilkanaście lat przed śmiercią w infirmerii35.

Niektóre umierały obłożone paraliżem, co wiązało się z powolnym kona-
niem36. Inne pod koniec życia traciły wzrok, jak to było w przypadku Zuzan-
ny Motkowskiej, która przez całe swoje zycie pracowicie sprawowała urzędy: 
szafarki, infirmaki, piwnicznej, westiarki, furtianki furty gospodarczej i ku-
stoszki. Umarła w wieku 85 lat, a na kilka lat przed śmiercią stała się całkiem 
ociemniała, dlatego nie mogła wykonywać jakichkolwiek prac w klasztorze37. 
Z kolei 68 letnia Anna Chuderska schyłek życia spędziła w infirmerii, gdzie „na 
trzy lata przed śmiercią w kale[c]stwie, leżała w tej chorobie na kilka niedziel 
ciężką chorobą przyciśniona była”38. Dość często występującą chorobą był go-
ściec (reumatyzm), co w dużych, wilgotnych i nieogrzewanych lub minimalnie 
ogrzewanych pomieszczeniach klasztornych stanowiło normę. Większość z za-
sygnalizowanych powyżej chorób powodowała, że mniszkę należało umieścić 
w szpitaliku klasztornym.

Infirmerki i infirmerie

Do opieki nad chorymi siostrami powołane były mniszki-infirmerki, lecze-
niem zajmowali się cyrulicy, cyruliczki i doktorzy, a nierzadko też aptekarze 
zakonni i świeccy. W dużo korzystniejszej sytuacji były klasztory w miastach, 
ze względu na łatwiejszy dostęp do aptek i medyków. W archiwaliach z XVIII 
w. czytamy, że niedomagające, ale mogące się udać w podróż zakonnice wyjeż-
dżały do lekarzy do większych miast.

Na miejscu zaś całodobowy nadzór nad chorymi miały informerki. Do ich 
obowiązków należało: „chorą nawiedzać, duchownie cieszyć, w odmawia-
niu pacierzy być na pomocy, książki duchowne i pobożne jej czytać, usługi 
potrzebne dla miłości P. Boga czynić i o jej potrzebach wszelkich przełożoną 
uwiadamiać, a w czasie słabości niebezpiecznej jednej przynajmniej z infirma-
rek w dzień i w nocy przy chorej zostawać”39. Ponadto siostra ta musiała zarzą-
dzać infirmerią, dbać o czystość w pomieszczeniu, podawać leki, robić okłady, 
przygotowywać kąpiele, stosować się do zaleceń cyrulika lub medyka, a także 
zajmować się ogrodem, zbieraniem ziół i roślin leczniczych. Często infirmerki 
miały do pomocy konwerski, a także świeckie służące. Infirmerki w zależości 
od zakonu, były wybierane podczas elekcji lub wyznaczane przez przełożoną, 
sprawowały urząd przeważnie kilka lub kilkanaście lat. Musiały odznaczać się 
szczególnymi przymiotami, co potwierdza informacja na temat obowiązków 
wypełnianych przez Reginę Błażejowską, która „wszystko heroicznie czyniła 

35 Tamże, k. 186.
36 Franciszka Paczewska żyła 69 lat, z czego w zakonie 54. Sprawowała różne urzędy, była 

szafarką, westiarką i zakrystianką przez 30 lat. BDS, sygn. G 1392, k. 190.
37 Tamże, k. 192.
38 Tamże, k. 181.
39 A. Szylar, Kronika bernardynek, s. 165.
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i pracowała, znosząc cierpliwie wszelkie przykrości w usługach, chorym we 
wszystkim wszelkiemi sposobami wygodę i usługę czyniąc”40. Jeśli chora 
mniszka przebywała w infirmerii przez dłuższy okres, wówczas „siostry mają 
odwiedzać chorą dla odpustu i dla pociechy duchowej”41.

Warto nadmienić, iż bez względu na lata życia, podczas wizyty cyrulika 
czy medyka, przy chorej pozostawały infirmerka i przełożona. Chora była na tą 
okoliczność specjalnie ubrana, przysłaniano jej twarz, którą można było odkryć 
tylko w razie szczególnej potrzeby. Jednak zawsze podczas puszczania krwi, 
czy przecinania wrzodu twarz musiała mieć zasłoniętą42.

Wszystkim starym i chorym siostrom należało okazywać politowanie, mi-
łość i łagodność, niczego im nie odmawiać, ani nie żałować43. W infirmerii 
obowiązywały całkiem odmienne zwyczaje żywieniowe, aniżeli w klasztorze. 
W czasie choroby następowało złagodzenie reżimu w odżywianiu, nie obowią-
zywały posty, chore siostry dostawały lepsze i pożywniejsze posiłki, przeważał 
rosół z kapłonów, mięso, jaja, ryby, chleb, różne gramatki. Kupowano dla nich 
też „pomarańczyki”, „arbatę”, cytryny, cukier, suszone figi, dziką różę, miód, 
wino, jałowiec, konwalię, sadło zajęcze, róg jeleni sproszkowany, mrowisko na 
wódkę mrówczaną, gołąbki na lekarstwo a do sporządzania leków masło, jaja, 
olej, mydło, gorzałkę44.

Spełniano nawet zachcianki, o czym świadczą zapisy „jagody winne smażo-
ne, wiśnie smażone, albo suche dla tych, które mają pragnienie w gorączce”45.

Chore zakonnice obowiązywały też pewne zasady, tzw. „sztuka dobrego 
chorowania”46. Najpełniej problem ten obrazują przepisy obowiązujące w klasz-
torach wizytek. Istniał bezwzględny zakaz leczenia się samej, leki mogła poda-
wać infirmerka, cyrulik i medyk.

Specjalne poradniki precyzowały, jak być „dobrą chorą”47. Zasady te obowią-
zywały bez względu na wiek. Trzeba być cierpliwą, posłuszną, powolną i goto-
wą w odbieraniu potraw, usług folgi i lekarstwa, „zarówno jako z ręki Boskiej 

40 BDS, sygn. G 1392, k. 8, 18, 150, 183. Por. A. Szylar, Lecznictwo w klasztorze benedykynek 
sandomierskich, „Annales Academiae Paedagogicae Cracovensis, Studia Historica II”, 2003, 
s. 273.

41 W instrukacjach dla wizytek czytamy „Nie potrzeba brać zwyczaju gadać przez całe mil-
czenie poobiednie, albo rozprawiać bez przestanku w infirmeryi, albowiem tym sposobem 
możnoby się rozpuścić i wdać w rozmowy świeckie, albo jakie insze swawole, któreby były 
wielką sromotą sługom Bożym i rozswawoliłyby chore i infirmarki także. Przełożona ma 
na to mieć pilne oko”. Życie Jezusa. Wykłady naszej Czcigodnej Matki Joanny Franciszki 
Fremiot na reguły, konstytucyje i kutumiarz zakonu naszego Nawiedenia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Z francuskiego języka na polski tłumaczone i powtórnie do druku podane przez 
zakonnice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Kraków 1732, s. 461. Por. A. Szylar, Kro-
nika bernardynek, s. 165.

42 ABSt., rps Dochody i rozchody [1762]; tamże, sygn. 676; ANI, sygn. 33, s. 14, 130; ANI, sygn. 
A 29, s. 119; A. Szylar, Kronika bernardynek, s. 157. 

43 AKSS, sygn. Rf/bs, s. 9.
44 BDS, sygn. G 866; tamże, sygn. G 891; tamże, sygn. G 889; tamże, sygn. G 1148; Archiwum 

Wizytek Warszawskich (dalej: AWiWa), rps Spisy zakonnic, sygn. D 4.
45 Życie Jezus. Wykłady naszej Czcigodnej Matki Joanny Franciszki Fremiot, s. 460.
46 Tamże, passim.
47 Tamże.
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cokolwiek jego dobroć raczy z niemi czynić, trzymając się prawdziwie blisko 
niego, ile nam będzie można i pozwolono(...)”, „powinne się chore spowiedać”, 
nie „omieszkają posłuszeństwa doktorowi i infirmarce, gdyż ich powinny słu-
chać, chyba że ich przełożona od tego uwolniła”, nie można w infirmerii po obie-
dzie bez przerwy gadać, „albowiem tym sposobem możnoby się rozpuścić”48. 

W konstytucjach karmelitanek zalecano, aby dawały one dowód doskona-
łości, „której czasu zdrowia nabyły”, aby jak najmniej sprawiały kłopotów, aby 
były posłuszne infirmerce, bo wtedy z choroby odniosą pożytek i będzie to ze 
zbudowaniem całego zgromadzenia. Podczas chorób obłożnych miały się bez-
względnie stosować do zaleceń lekarza, bo „lekarz podawał kurację czyli tzw. 
sposób życia”.49

Niektóre zakonnice nie lubiły się leczyć, ukrywały swoje choroby nawet 
przez całe życie, wykonywały z ogromnym poświęceniem codzienne obowiąz-
ki i dopiero obłożne schorzenie powodowało, że poddawały się leczeniu.

Warto też nieco nadmienić na temat samego szpitaliku klasztornego, któ-
ry był miejscem przeznaczonym do pobytu chorych. W większych klasztorach 
było to wydzielone miejsce, składające się z 1-2 pomieszczeń, najczęściej znajdo-
wała się tam również kaplica lub przynajmniej ołtarz służące do odprawiania 
nabożeństw dla chorych. W małych klasztorach, gdzie nie było miejsca na wy-
dzielenie infirmerii, chora zakonnica pozostawała w celi, jeśli było więcej cho-
rych, to zamieniano celę na infirmerię i tam je wspólnie lokowano. W dużych 
klasztorach były nawet po dwie infirmerie, jedna dla lżej, a druga dla ciężej 
chorych i starych zakonnic50.

Wizytatorzy zawsze sprawdzali, czy takowy istnieje. I tak prowincjał wizy-
tujący klasztor bernardynek lubelskich nakazał: „Upraszamy przełożoną, aby 
obrać raczyła celę na infirmaryją wygodną, od wilgoci, fetoru i innej zarazy da-
leką, a tę podwójną, aby kaplica w drugiej razem być mogła. W pierwszej z tych 
cel chorobą złożone zakonnice mieszczone być powinny, dla wielorakich, nie 
tylko doczesnych wygód, lecz i duchowych pożytków, które nie tylko same cho-
re, lecz i odwiedzające, czyli usługujące siostry w infiramryi dostąpić mogą”51.

U klarysek krakowskich w infirmerii były łóżka z materacami ze słomy, sien-
nikami i poduszkami z pierza oraz z płóciennymi poszewkami, łóżka miały 
zasłony, sprzęty miały być ładne i cieszące oko, aby było chorym przyjemniej, 
nakazano odwiedzanie chorych sióstr, używanie kadzideł.

Chore zamiast sienników mogły używać wełnianych materaców, mogły mieć 
też wełniane poduszki, jedną pod głowę i drugą pod bok, bielizna pościelowa 
była z płótna i zmieniano ją dość często, były też dzbanki do mycia i miednice.

Wyposażenie infirmerii stanowiły meble, łóżka, pościel, naczynia, przeście-
radła do puszczania krwi, do nakrywania łóżek z wierzchu przed Komunią św., 
kamizelki dla suchotnych, chusty do grzania, ręczniki wielkie do podnosze-
nia chorych (odleżyny), maleńkie stoliki dla chorych, kiedy jedzą w łóżku, suk-
no na ziemię, kiedy puszczają krew, sprzęt aptekarski do ucierania, smażenia, 

48 Tamże.
49 Por. M. Borkowska, Życie codzienne, s. 270-271.
50 Por. Tamże, s. 274; A. Szylar, Lecznictwo w klasztorze, s. 271.
51 A. Szylar, Kronika bernardynek, s. 164.
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warzenia, wanna do kąpieli, lecznicze właściwości kąpieli a nie ochędóstwo, 
wystrój pomieszczeń- obrazki, krzyż52.

Bendyktynki sandomierskie miały tzw. dolną i górną infirmerię, ta ostat-
nia połączona była z kaplicą. Dzięki temu ciężko chore siostry mogły odbywać 
praktyki religijne53. Jeśli nie było takiej ewentualności, w pokoiku szpitalnym 
umieszczano ołtarzyk i tam odprawiano nabożeństwa. Krakowskie domini-
kanki na Gródku miały wydzieloną infirmerię w pomieszczeniu pod chórem 
klasztornym „(...) z kratą żelazną także do kościoła. W tej infirmaryi konfesjonał 
i otwierane okienko w kracie do komuniej siestrzyńskiej, bo miejsce na kaplicę 
być nie mogło”54.

W pobliżu infirmerii lokalizowano zazwyczaj aptekę klasztorną. Gromadzo-
no w niej zioła, mikstury kupowane do sporządzania lekarstw, maści, lecznicze 
nalewki oraz sprzęty niezbędne do przygotowania medykamentów. Zaopatrze-
nie było różne, w mniej licznych i uboższych konwentach zapasy były uboższe, 
w dużych ciągle uzupełniano zapasy.

W klasztornej infirmerii przebywały zakonnice stare i niedołężne, obłożnie 
chore, i sparaliżowane, wymagające ciągłej opieki. Często tam właśnie kończyły 
swój żywot.

Umierania się uczono, stworzono nawet pewne jego zasady tzw. „sztukę 
dobrej śmierci”. Można się jej było nauczyć w trakcie „dobrego zdrowia”, pod-
czas choroby nie było na to ani miejsca, ani siły, ani czasu. Znane są specjalne 
podręczniki dobrego umierania. Były tam teksty modlitw i aktów pobożnych, 
pozwalających się przygotować do przyjęcia ostatnich sakramentów, gdy choro-
ba trwała długo chora winna odprawić dziesięciodniowe rekolekcje, połączone 
z rozważaniem cierpień Chrystusa. Nie wolno było chorej zostawiać samej, na-
leżało jej czytać odpowiednie fragmenty z dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”, 
czynić z nią akty strzeliste, umożliwić jej korzystanie z sakramentów, powta-
rzać jej akty wiary, nadziei i miłości.

Znane są opisy ostatnich chwil życia mniszek. Gdy śmierć była nieuniknio-
na i zaczynało się konanie, udział w zejściu współsiostry brało całe zgromadze-
nie. Chora czyniła spowiedź generalną, przyjmowała wiatyk i ostatnie namasz-
czenie, spowiednik modlił się z nią i pozostałymi zakonnicami, odmawiał akty 
strzeliste, w trakcie agoni podawał jej gromnicę55.

Sposób zejścia ze świata wyglądał różnie. Zakonnice umierały w swoich ce-
lach, inne w infirmerii klasztornej, jeszcze inne w różnych nietypowych sytu-
acjach. Katarzyna Krzewska z klasztoru w Sandomierzu, jeszcze niezbyt wie-
kowa, bo licząca zaledwie 63 lata, „słaba bardzo będąc wszystkie powinności 
całego dnia chcąc odprawić jako żarliwa była zawsze w śpiewaniu (…) po niesz-
porach zaprowadzona do celli” zmarła, znaleziono ją martwą „na ziemi leżącą 

52 Zachowane inwentarze wyposażenia infirmerii wizytek warszawskich z XVIII wieku za-
wierają niezwykle bogaty spis bielizny pościelowej, naczyń, sprzętów i książek, składający 
się z około 180 pozycji. AWiWa, rps Różne inwentarze XVIII-XIX w., sygn. D 73, s. 1-12.

53 BDS, sygn. 891.
54 Kronika fundacyjna klasztoru, s. 50.
55 M. Borkowska, Życie codzienne, s. 84-85.
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bez duszy” w dniu następnym56. Inna z kolei siostra Jadwiga Bidzieńska odeszła 
ze świata w podobnym wieku, tą zastano klęczącą przed ołtarzykiem w celi57. 
Nagła śmierć nie stanowiła też zjawiska wyjątkowego. Mechtylda Zarębianka, 
konwerska zmarła w wieku 73 lat, zachorowała nagle i w ciągu jednego dnia 
pożegnała się z życiem58.

Potem zmarłej urządzano pogrzeb z zachowaniem następujących zasad: 
przy zwłokach, które jeszcze przez godzinę leżały w łóżku odmawiano modli-
twy, następnie ciało myto, ubierano w stary habit i następnego dnia po śmierci 
urządzano pogrzeb59.

***
Reasumując można stwierdzić, iż czym mniszka była starsza i miała dłuż-

szy staż w zakonie, tym była otaczana większym szacunkiem. Stawiano ją też 
za wzór dla młodszych sióstr. Dostrzega się, że iż pozycja starszych mniszek 
w klasztorze była z każdym rokiem wyższa. Siostry te wykonywały wszystkie 
obowiązki do czasu, gdy mogły im podołać. Największym problemem w po-
deszłym wieku była zachorowalność na różne schorzenia, które uniemożliwia-
ły sprawne funkcjonowanie. Niedomagającym służono pomocą, umieszczano 
w infirmerii, sprowadzano cyrulika lub doktora, zapewniano dużo lepsze po-
żywienie i lekarstwa oraz dokładano wszelkich starań, aby stan zdrowia uległ 
poprawie. 

Nie rokujące poprawy zdrowia przygotowywano na wypadek śmierci, aby 
mogły odejść w zgodzie z przepisami prawa kanonicznego. A po zgonie zakon-
nicy benedyktynki rozsyłały do klasztorów swego zakonu nekrologi z prośbą 
o modlitwy za duszę zmarłej. 

56 BDS, sygn. G 1392, k. 182.
57 Tamże, k. 184.
58 Tamże, k. 194.
59 M. Borkowska, Życie codzienne, s. 87-89.
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“In old age she was a great enemy of idleness ...” 
– about Polish nuns’ autumn of life in the 17th-19th centuries

Summary

The considerations focus on the problems of old age in a closed environment 
of the nuns living in monasteries located in the area of   Poland before its parti-
tion, in the period from the 17th to the early 19th century. Some issues related to 
the women’s autumn of life in the past centuries are presented on the example of 
the nuns. An attempt was made to determine the age limit, which was regarded 
in the monasteries as the “entry into old age”, and to describe the changes of 
lifestyle resulting from it. The chapter discusses physical activity in the con-
text of performing a variety of tasks and work, and participation of the nuns in 
religious life, in terms of existing canonical legislation. A lot of interest is put 
on health issues, such as health care and disease prevention. In addition, the 
paper discusses the most common disease among the nuns, their treatment, the 
ways of nursing sisters and the impact of their health on the way of life. It also 
shows the organization and functioning of the monastic infirmary and phar-
macy. Much attention is paid to eating and dressing habits of the elderly nuns. 

The author considers the treatment of “old sisters” by the younger ones and 
vice versa, as well as the place of the elderly in the monastic hierarchy. An im-
portant point of discussion is the issue of preparing for „good” death, both in 
the context of the current ecclesiastical law and the practices disseminated in 
monasteries, and the issue of dying, last wills, funerals and burials.
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Tradycje opieki nad starcami w działalności 
Towarzystw Dobroczynności Wileńskiego 
i Warszawskiego

Tempora labuntur tacitisque senescimus annis
Czas upływa a my starzejemy się wraz z cicho biegnącymi latami

Owidiusz

Problem starości istnieje od zarania ludzkości. Osoby starsze, niedołężne, 
kalekie, chore, osamotnione, ubogie od wieków były grupą wykluczoną z nor-
malnego rytmu życia społecznego, grupą potrzebującą opieki i wsparcia. Zjawi-
sko to zdaje się narastać we współczesnej Europie, a związane jest ze starzeniem 
się społeczeństw i różnicami w ekonomicznej kondycji państw.

Od początku rządzący różnie radzą sobie z problemami ludzi starych. Na 
zachodzie Europy wyspecjalizowana opieka społeczna stara się stworzyć senio-
rom godne warunki jesieni życia. Determinuje to nie tylko sytuacja finansowa, 
ale też polityka prowadzona przez władze. Warto zatem zastanowić się jak na 
przestrzeni dziejów społeczeństwa i rządy dbały o ludzi wymagających troski 
i wykorzystać w unowocześnionej, zmodernizowanej formie wzory postępowa-
nia stosowane wobec tej grupy obywateli.

Od czasów antycznych, starość, ubóstwo z nią związane, choroba, sieroctwo 
były różnorodnie traktowane. W starożytności starzec na ogół był szanowany, 
o czym świadczy postawa Platona, który będąc przeciwnikiem kar fizycznych 
dopuszczał je tylko w dwóch przypadkach mianowicie; za obrazę starców 
i przekroczenie prawa. W tym samym czasie powstawały w Atenach pierwsze 
erany, stowarzyszenia mające początkowo charakter społeczno-religijny, póź-
niej zaś wspierające ubogich i starych60. W Rzymie Gajus Gracchus w I w.p.Ch 
wprowadził ustawowy obowiązek rozdawnictwa zboża potrzebującym. Nie 
wszyscy jednak identyfikowali się z taką postawą. Zarówno Arystoteles jak i Se-
neka litość nad ubogimi nazywali słabością ducha. Niektórzy, jak np. Plautus 
utrzymywali, że kto wspiera ubogiego ten przedłuża jego nędzę.

60 M. Malinowski, O eranach, towarzystwach dobroczynności u starożytnych Greków, „Dzie-
je Dobroczynności” 1823.
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Chrześcijaństwo przyniosło ludzkości przykazanie miłości bliźniego, unie-
ważniając starożytne powiedzenie homo homini lapus (człowiek człowiekowi 
wilkiem). Kościół, który pierwszy w średniowieczu stworzył najlepszy system 
pomocy, kierując się zasadami religii twierdził, iż każdy człowiek powinien 
pracować na swoje utrzymanie; jeżeli zaś pracować nie chce, acz może, grze-
szy i nie godzien jest wsparcia. Oznaczało to kierowanie pomocy do określo-
nych grup potrzebujących, w tym do ludzi starych nie mogących podejmować 
jakiejkolwiek pracy. Głoszono także, iż obowiązek utrzymania ubogiego ciąży 
przede wszystkim na rodzinie, następnie na gminie chrześcijańskiej, wreszcie 
na całej społeczności kościelnej61.

W Średniowieczu podstawą wsparcia była jałmużna, co miało gwarantować 
darczyńcy drogę do lepszego życia po śmierci zgodnie z zasadami głoszonymi 
przez religię. Zaczęto także udzielać schronienia w zakonach, hospicjach i szpi-
talach, które pełniły funkcję hoteli, gospód, a nie szpitali w tradycyjnym tego 
słowa znaczeniu. Wzorem dla stworzenia domostw dla ubogich i starych był 
zakład utworzony w 368r n.e w Cezarei Kapadockiej przez św. Bazylego tzw 
Basilias, w którym umieszczano starych, chorych i ubogich62.

Głosząc postawę miłosierdzia i miłości, chrześcijanie poprzez zgromadzenia 
zakonne i bractwa wspierali wszystkich słabych, chorych i sędziwych niezależ-
nie od wieku. Jednym z bractw było założone przez Piotra Skargę w Krakowie 
w 1584r Bractwo Miłosierdzia zajmujące się ubogimi, chorymi, zniedołężnia-
łymi i sierotami. W Czytaniach Bractwa Miłosierdzia znajdujemy następujący 
fragment, określający osoby oczekujące pomocy. „(…) Drugi jest szpital domowy. 
W którym się zamykają wedle Pisma Św. wdowy, sieroty, podróżni przychodnie 
i rozmaici ubodzy i niedostatek cierpiący, rozmaitymi nędzami i przygodami 
nawiedzeni, i od Pana Boga próbowani: jako to ubóstwem, głodem, niemocą, 
kalectwem, ogniem, długami, więzieniem, (....) i innymi dolegliwościami do-
mowymi, którzy żebrać się wstydzą albo nie mogą, po ulicach nie leżą, o nich 
i o ich nędzy rzadki wie”63.

Kościół w swoich działaniach opiekuńczych wspomagali władcy i instytucje 
świeckie. Ich rozwój był związany z ubożeniem i starzeniem się społeczeństw, 
zwłaszcza w burzliwym XVII stuleciu.

W Anglii z rozkazu królowej Elżbiety biedni niezdolni do pracy starcy 
utrzymywani byli kosztem gminy, innym zaś należało zapewnić możliwość za-
robkowania64. Powstawały domy pracy, albowiem uważano, że każdy kto może, 
powinien pracować na swoje utrzymanie. Natomiast domy opieki zarezerwo-
wane były dla starców i osieroconych dzieci.

Epoka Oświecenia w Polsce zwłaszcza w czasie panowania króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego obfitowała w różne inicjatywy, wspierające osoby po-
trzebujące. Wtedy to właśnie z polecenia króla powstał w Wilnie Dom Inwalidów 

61 J. Pelczar, Zarys dziejów miłosierdzia w Kościele katolickim, Kraków 1916, s. 30-31.
62 Tamże s. 47
63 Czytania Bractwa Miłosierdzia w Krakowie przy Kościele św. Barbary na każdą niedzielę, 

gdy się na kolekt schodzą z dodatkiem Kazań o Miłosierdziu przez ks. Piotra Skargę, Kra-
ków 1896 ss. 225-251.

64 Ż. Grotowski, Zrzeszenia filantropijne, „Przegląd Bankowy” 1904, nr 23.
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dla kombatantów, którzy swoje siły oddali w służbie ojczyzny, a który pełnił 
funkcje szpitala żołnierskiego. Jednocześnie zbierano na taki sam przytułek dla 
cywilów. Istniejąca tam Komisja Skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego co-
rocznie wypłacała na rzecz ubogich rodaków 25 tys. złotych65. 

 Także rozwijający się ruch wolnomularski, realizując swoje hasła wspie-
rał nieszczęśliwych. W Wilnie Loża „Doskonała Jedność” odznaczała się żywą 
aktywnością i przychodziła z pomocą biednymi opuszczonym, zwłaszcza, iż 
w rocie przysięgi ruchu, obok innych, wpisana była zasada wsparcia ubogich66. 

 Kościół wileński nie ustawał w wysiłkach utrzymując starych ludzi. Ojcowie 
dominikanie zarządzali wileńskim kościołem św. Filipa i Jakuba na Łukiszkach, 
w którym znalazło schronienie 12 ubogich. Fundusze na ich utrzymanie prze-
kazywał Michał Ślizień- pisarz ziemi oszmiańskiej, asygnując na ten cel 329 zł. 
rocznie. W zamian za godziwą egzystencję obdarowani mieli sprawować posłu-
gę w kościele. „Obowiązkiem utrzymywanych jest: śpiewać różaniec i wszyst-
kie posługi kościelne i klasztorne odbywać”67. Zgromadzenie Sióstr Bernardy-
nek, nie mając wsparcia ani dóbr ziemskich, własnymi siłami utrzymywało „na 
łaskawym chlebie dwadzieścia dwie staruszki i sześciu dziadów”68 – czytamy w 
sprawozdaniach z działalności zakonów na terenie miasta Wilna w latach 1803-
1825, skierowanym do władz diecezjalnych69.

W II połowie XVIII wieku, zgodnie z ideałami oświecenia, na terenie Rosji, 
pod rządami carowej Katarzyny Wielkiej, uporządkowano kwestie opieki nad 
potrzebującymi. Powołując w poszczególnych guberniach państwa Izby Opie-
ki Społecznej, którym podlegały wszelkie instytucje związane z dobroczynno-
ścią, wypracowano system, „zdolny do integracji z prywatną dobroczynnością, 
który przekształcił się w stały czynnik życia społecznego”70. Tak więc zarówno 
państwo jak i społeczeństwo uznało konieczność pomocy starcom, osieroco-
nym dzieciom, kalekom, chorym, czyli wszystkim tym, którzy nie byli w stanie 
samodzielnie egzystować, z różnych powodów.

Wiek XIX, zwany wiekiem „maszyny i pary” przyniósł społeczeństwom 
europejskim nie tylko rozwój nauki i przemysłu, ale także przemiany stosun-
ków własnościowych. Już nie herb i przywilej decydował o pozycji społecznej 
a własność środków produkcji. Rozwój przemysłu wymusił powstanie nowej 
grupy społecznej- robotników, wywodzących się z warstwy włościańskiej, któ-
rej możliwości edukacyjne były znikome, co przełożyło się na brak kwalifikacji 
i wykonywanie najcięższej marnie płatnej pracy. Wyludniona wieś nie zdołała 
zapewnić starym ludziom godnego życia. Wiele osób starych i schorowanych, 

65 „Dzieje Dobroczynności”1820, s. 56.
66 S. Małachowski-Łempicki, Wolnomularstwo na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Li-

tewskiego 1776-1822, dzieje i materiały, Wilno 1930, s. 51.
67 Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne (dalej LPAH), Doniesienie Prześwietnej Ad-

ministracji Diecezji Wileńskiej o funduszach stałych składanych w szpitalu przy kościele 
św. Filipa i Jakuba, sygn.694-1-60, dok.109.

68 LPAH, Raport od Zgromadzenia Bernardynek 1806,Klasztor św. Michała w powiecie wileń-
skim w mieście guberskim Wilnie, sygn.694-1-74, dok.42.

69 LPAH, Matieriały po wilenskoj diecezji 1803-1825, sygn. 694-1-74.
70 A.R. Sokołow, Rosyjska dobroczynność w zwierciadle historii, Sankt Petersburg- Warszawa 

2002, 
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wyrzuconych poza nawias rodziny, coraz częściej znajdowało schronienie 
w różnego rodzaju domach i przytułkach, prowadzonych zazwyczaj przez spo-
łeczne, organizacje dobroczynne.

Na ziemiach polskich pierwsze towarzystwo dobroczynności zwane Towa-
rzystwem Przyjaciół Ludzkości założone zostało w końcu XVIII wieku w War-
szawie przez Le Forta. Było ono związane z istnieniem modnego wówczas wol-
nomularstwa, jednak wkrótce upadło a na jego miejscu pojawiło się w 1814 roku 
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności założone przez grupę arystokracji 
warszawskiej, wśród której szczególną troskliwością o współziomków odzna-
czała się Zofia z książąt Czartoryskich Zamoyska. Dobre kontakty założycielki 
z carem Aleksandrem I zaowocowały nie tylko zatwierdzeniem statutu insty-
tucji, ale w początkach pracy, hojnym wsparciem finansowym monarchy i jego 
rodziny.

Wcześniej jednak, bo w 1807 roku rozpoczęło swoje prace Towarzystwo Do-
broczynności założone w Wilnie z inicjatywy biskupa Jana Nepomucena Kos-
sakowskiego i lekarza dr Józefa Franka. Stało się ono wzorcem dla kolejnych 
tego typu stowarzyszeń zawiązywanych na ziemiach polskich pod zaborami,. 
W XIX wieku każde większe miasto tworzyło dla swoich seniorów i osieroco-
nych dzieci tego typu towarzystwa, czego przykładem może być powstałe póź-
niej lubelskie, płockie, łódzkie i inne towarzystwa dobroczynności.

Działalność obydwu towarzystw wileńskiego i warszawskiego na rzecz ludzi 
starych i chorych miała urozmaicone formy. Jednak podstawową, w obydwu in-
stytucjach, było uświadomienie pensjonariuszom ich przydatności, a osiągnąć 
to można było tylko przez zaproponowanie podopiecznym zajęć nieprzekracza-
jących ich możliwości wiekowych i zdrowotnych.

Warunki życia, jakie stwarzały obydwa Towarzystwa nie różniły się spe-
cjalnie i nie odbiegały od standardów przyjętych, w innych tego typu insty-
tucjach, istniejących już na zachodzie Europy. Zresztą działacze i założyciele 
towarzystw mogli pochwalić się praktyczną znajomością funkcjonowania za-
chodnioeuropejskich placówek pomocy. Zanim utworzono Wileńskie Towarzy-
stwo Dobroczynności, jeden z jego założycieli bp. Jan Nepomucen Kossakowski 
zwiedzał tego rodzaju instytucje w Hamburgu i innych miastach europejskich.

Każdy pensjonariusz Domu Dobroczynności miał zapewnioną wikt i opie-
runek, pomoc medyczną, opiekę duszpasterską, bowiem zazwyczaj zarządza-
jącym domem był duchowny wyznaczony przez świeckie władze towarzystw. 
Podobny był także rozkład dnia; modlitwa, posiłki, prace na rzecz wszystkich 
pensjonariuszy i darczyńców. Wyżywienie składało się z trzech posiłków dzien-
nie; dwóch gotowanych (śniadanie i dwudaniowy obiad) oraz kolacji. Starano 
się aby jadłospis był w miarę możliwości urozmaicony, co dla ubogich jawiło 
się w kategoriach luksusu. Wszystkim dwa razy w tygodniu podawano mięso, 
a ciężej pracujący dostawali dodatkowo jeszcze jeden posiłek. Zadbano także 
aby chorzy żywieni byli dietetycznie, zgodnie z zaleceniami lekarzy.

 Ciekawym przykładem pomocy było w działalności, zarówno Wileńskie-
go jak i Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, świąteczne rozdawnic-
two żywności, skierowane do seniorów, także z miasta. W czasie świąt Bożego 
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Narodzenia i Wielkanocy ubogim rozdawano chleb i święcone, organizowano 
także wspólny uroczysty posiłek71.

Finansowe podstawy istnienia obydwa towarzystwa zawdzięczały: skład-
kom członków, darowiznom i własnej inicjatywie w zakresie pozyskiwania 
środków; między innymi pracy podopiecznych.

Charakter pracy seniorów uzależniony był od ich stanu zdrowia i możli-
wości podopiecznych. Część osób, zdolnych do pojęcia wysiłku, wykonywała 
prace porządkowe, przygotowując drewno do ogrzewania pomieszczeń jesie-
nią i zimą, pełniła dyżury, pomagała personelowi Domu. Zasadą nieprzekra-
czalną był zakaz żebrania, którego przestrzeganie było dla pensjonariuszy 
obligatoryjne.

Warszawskie Towarzystwo umieściło, poza gmachem głównym usytuowa-
nym w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, swoich 130 ubogich, cho-
rych i biednych starców w Woli Grzybowskiej. Tam właśnie, w niedalekiej odle-
głości od stolicy, kierujący instytucją wydzierżawili w tym celu od rządu gmach, 
zapewniając seniorom spokojną starość72. Zgromadzeni w Woli Grzybowskiej 
ubodzy zajmowali się produkcją szarpi i „w ciągu trzech kwartałów 1815/1816r 
wyrobiono 7122 funtów szarpi grubych i 256 funtów szarpi cienkich, co sprze-
dane Komisji Wyższego Nadzoru nad Szpitalami Wojskowymi dało 23 679zł.”73 
Celem tej działalności było zapewnienie „biedakom podeszłego wieku, nie po-
zbawionym sił pracę bez nadwyrężania zdrowia, a następnie, aby przychod-
ni ubodzy rzemieślnicy, znajdujący się chwilowo bez zajęcia, każdego wieku 
i zdolności, mogli tutaj znaleźć robotę, schronienie przez dzień i żywność oraz 
pewne wynagrodzenie pieniężne”74. Prace te wykonywali chętni, czujący się na 
siłach pensjonariusze. Wypracowany zysk przeznaczono na utrzymanie Domu.

Natomiast w głównej siedzibie instytucji w Warszawie, funkcjonowała ręko-
dzielnia, w której wyrabiano materiały tekstylne. W 1816 roku na ogólną licz-
bę 204 mieszkańców domu instytutowego 47 osób zajmowało się przędzeniem 
wełny, 30 wytwarzało pończochy, 25 zwijało a 23 młynkowało i gręplowało75. 
Praca ta wprawdzie nie przynosiła znaczących zysków, lecz jej wartość mia-
ła ogromne znaczenie wychowawczo-moralne. Być potrzebnym dla człowie-
ka w podeszłym wieku jest kwestią istotną, ze względów psychologicznych. 
Tym bardziej, że początki rękodzielni były trudne, bowiem jak sprawozdawano 
w kwietniu 1817 roku, „w fabryce oprócz walczenia z właściwymi tej klasie ludu 
trudnościami, jakimi są wstręt do pracy i zupełna od niej odwykłość, trzeba 

71 W 1815r z okazji wizyty cara Aleksandra I Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności wy-
dało obiad dla 1600 ubogich z miasta. w: Krótkie zdanie sprawy z czynności Wileńskiego 
Towarzystwa Dobroczynności od 1811 do końca 1816, czytane na publicznym posiedzeniu 
Towarzystwa dnia 16 grudnia 1817r. przez sekretarza tegoż Towarzystwa Ignacego Jundził-
ła, Wilno 1818, s. 4.

72 H. Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa 
Dobroczynności 1814 -1914, Warszawa 2002, s. 103.

73 Tamże s. 101-102.
74 Ż. Grotowski, Rozwój zakładów dobroczynnych w Warszawie, Warszawa 1910, s. 172.
75 Od września 1816 do końca 1817 warto produkcji i surowców stanowiła pokaźną kwotę 

36.753zł. w: Archiwum Miasta Warszawy, Pamiętniki Warszawskiego Towarzystwa Dobro-
czynności, t.2, s.14. 
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było uczyć od początku wszystkiego, to zaś ludzi w wieku podeszłym, znaro-
wionych, niezręcznych, po większej części niezdatnych i że w fabryce takiej nie 
mogło iść wszystko z pośpiechem”76.

O ile w warszawskim Domu Głównym WTD wykonywane prace począt-
kowo77 miały charakter działań wewnętrznych, o tyle w Wilnie przybrały one 
postać usług dla społeczności miasta. Wiadomo było, iż utrzymanie pensjona-
riuszy wymagało sporych funduszy, tym bardziej, że zaistniała konieczność 
przystosowania, darowanego organizacji, przez księcia Dominika Radziwiłła 
terenu, remontu budynku, co pociągało za sobą spore koszty. Kiedy kierowni-
kiem Domu Dobroczynności w Wilnie został o. Alojzy Korzeniewski, rozpoczę-
to prace nad przyuczeniem podopiecznych do wykonywania pracy społecznie 
użytecznej.

Ksiądz Alojzy Korzeniewski był kapłanem szczególnym. Po studiach w Uni-
wersytecie Wileńskim, uwieńczonych dyplomem doktora nauk wyzwolonych 
i filozoficznych, przez jakiś czas nauczał w szkole dominikańskiej w Mereczu. 
Odznaczony za zasługi medalem Bene Merentibus był wysokiej klasy działa-
czem społecznym, a swój czas i wiedzę poświęcał oczekującym pomocy. „On 
to pozaprowadzał warsztaty i machiny rzemieślnicze, słowem, że dom Towa-
rzystwa coraz to lepszej zaczął nabierać postaci…”78. Inicjatywa, zaangażowa-
nie i rzutkość księdza Alojzego Korzeniewskiego zaowocowały utworzeniem 
„fabryki” przy wileńskim zakładzie, w której początkowo wyrabiano przędzę 
i nici. Kobiety przędły len i wełnę, tkały płótna i sukna, zakupiono nowe warsz-
taty tkackie79.

W gorącym 1812 roku, kiedy przez Wielkie Księstwo Litewskie przetaczała 
się zawierucha wojenna, a wojska Napoleona maszerowały do, i pobite z Rosji, 
warunki życia starców, chorych i ubogich znacznie się pogorszyły. Nie pomo-
gły starania księdza A. Korzeniewskiego, który zawarł kontrakt z władzami 
wojskowymi na dostarczanie sucharów wypiekanych przez pensjonariuszy To-
warzystwa, co przyniosło niewielki dochód, gdyż warunki lokalowe instytucji 
zmieniły się do tego stopnia, iż zaniechano prac rękodzielniczych.

Sytuacja uległa zmianie na lepsze dopiero po 1815 roku, bowiem w roku 
1817 rękodzielnia (fabryka) została ponownie uruchomiona. Za sprawą ukon-
stytuowanego Komitetu Fabrycznego ponownie ruszyła produkcja poszerzona 
teraz o kolejne wyroby. Wyrabiano watę, kapelusze, uruchomiono warsztaty 

76 Sprawa rocznych czynności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności od 1.01-
31.12.1816r. na posiedzeniu publicznym dnia 20 kwietnia 1817r zdawana, Warszawa 1817, s. 
3.

77 Pod koniec lat dwudziestych XIX stulecia asortyment wyprodukowanych przez pensjona-
riuszy wyrobów powiększył się o: baję, sukno, płótno, odzież, kołdry, skarpety, ciżmy, trze-
wiki, szarpie, puch i pierze. w: Sprawozdanie z działalności WTD w roku 1828, Warszawa 
1829, s.19.

78 Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności, posiedzenie publiczne, „Dzieje Dobroczynności” 
1821, s. 672.

79 Krótkie zdanie sprawy z czynności Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności od 1811 do 
końca 1816 czytane na publicznym posiedzeniu Towarzystwa dnia 16 grudnia 1817r przez 
sekretarza Ignacego Jundziłła, Wilno 1818.
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tokarskie i ślusarskie, produkujące okucia i inne wyroby kowalskie.80 Jednak 
towarem nieomalże sensacyjnym, a na pewno modnym stały się w Wilnie poń-
czochy, których produkcję rozpoczęto w fabryce zatrudniając cudzoziemskiego 
fachowca Johanna Grossa81. Popularność, nieznanych dotąd na Litwie pończoch, 
przeszła wszelkie oczekiwania, stąd nawet po odejściu Grossa z miasta, władze 
Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności zmuszone zostały do wykupienia 
od niego towaru, celem sprzedaży w przydomowym sklepie82.

Ubodzy starcy, mieszkający w Domu Dobroczynności, mieli także zagwa-
rantowaną opiekę lekarską83, a szczególną inicjatywę w tym zakresie wykazał 
dr Józef Frank- profesor Uniwersytetu Wileńskiego, który swoim entuzjazmem 
i humanitarną postawą zmobilizował kolegów do aktywnego włączenia się 
w udzielanie pomocy ubogim chorym, w tym starcom. Z utworzonego przez 
niego Ambulatorium Clinicum, z czasem powstał zwyczaj wizyt prywatnych 
w mieszkaniach ubogich i chorych starców. Zaś w Domu Dobroczynności, dzię-
ki finansowemu zaangażowaniu A. Góreckiej- mieszkanki Wilna sprowadzono 
i zamontowano wanny do kąpieli siarczanych, przeznaczone dla cierpiących 
na dolegliwości reumatyczne. Kąpiele odbywały się pod okiem specjalistów 
a przyjmowano pacjentów ze skierowaniami od lekarzy. Te balneologiczne za-
biegi dla pensjonariuszy Domu Dobroczynności były bezpłatne, inni ponosili 
niewielkie koszty leczenia84.

W Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności pomoc medyczna nie ogra-
niczała się jedynie do sprawowania opieki nad starcami w Domu Głównym. 
Lekarze zgromadzeni w Wydziale Medycznym WTD, obok stałego czuwania 
nad zdrowiem pensjonariuszy, podjęli wspólnie z aptekarzami akcję rabatową 
na wypisywane lekarstwa. Rabat był znaczny, bowiem obniżał cenę zapisane-
go specyfiku aż o 80%85. Za przykładem Wilna warszawscy medycy skupieni 
w WTD podjęli także akcję wizyt domowych, uważając, że takie leczenie dawa-

80 Wiadomość o Komitecie Fabrycznym ustanowionym w 1817 roku w miesiącu październiku 
w Domu Towarzystwa Dobroczynności Wileńskiego, czytane dnia 7 lutego 1824 roku na 
posiedzeniu administracyjnym tegoż Towarzystwa, w: Zdanie sprawy z sześcioletniego 
urzędowania Komitetu fabrycznego w Domu Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności, 
dział Rękopisów BLAN, sygn. F-9 1446, s. 20.

81 Wspólnie z J. Grossem przyjęto sukiennika sprowadzonego z Moskwy Gottlieba Schley-
niga, a ponadto od 1821r w fabryce pracował Piotr Gottlieb Steissler, po nim zaś Gottlieb 
Heyzler. Prawdopodobnie warunki materialne oferowane rzemieślnikom przez władze To-
warzystwa były przyczyną częstych zmian personalnych.

82 Wiadomość i Komitecie fabrycznym i fabrykach zaprowadzonych w Domu Towarzystwa 
Dobroczynności obejmująca pięcioletni przeciąg czasu od 1819-1823r., w: Zdanie sprawy 
z sześcioletniego urzędowania Komitetu Fabrycznego w Domu Wileńskiego Towarzystwa 
Dobroczynności, Dział Rękopisów BLAN, sygn. F-9 1446.

83 W miastach uniwersyteckich, w których istniały tego typu instytucje chorymi zajmowali 
się profesorowie medycyny; tak np. było w Warszawie i Wilnie.

84 O wannach siarczanych, czyli kąpielach fumigacyjnych w Domu Towarzystwa Dobroczyn-
ności w Wilnie zaprowadzonych. Wyjątek z rozprawy dra Barankiewicza na posiedzeniu pu-
blicznym tegoż Towarzystwa dnia 25 stycznia czytanej, „Dzieje Dobroczynności” 1821, s. 130.

85 Opisanie Ustaw Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 
wraz z urządzeniem apteki dla chorych kosztem tegoż Towarzystwa mających się leczyć, 
przez Tomorowicza sekretarza Wydziału Towarzystwa Dobroczynności Warszawskiego, 
Warszawa 1815, s. 8.
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ło komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa pacjentowi, a medykowi moż-
liwość skupienia się na konkretnym przypadku, co było nie do zrealizowania 
w leczeniu klinicznym. „Im w większej masie opatrujemy ludzi, tym bardziej 
powstaje oziębłość, nielitość, obojętność ku pojedynczym, tem bardziej przywy-
kamy uważać człowieka za rzecz, a nie za główny cel dla siebie, a tak powstaje 
ów w wielkich szpitalach panujący duch i ton, który jest korzeniem zepsucia dla 
podobnych towarzystw”86.

Dom Starców i Kalek nie był jedyną inicjatywą Warszawskiego Towarzy-
stwa Dobroczynności, której cel stanowiła pomoc ludziom starym, chociaż 
niewątpliwie największą. Za przykładem WTD warszawiacy fundowali tego 
typu placówki dla np. starych ludzi reprezentujących różne grupy zawodowe. 
W końcu XIX wieku Maria Witkowska –mieszkanka stolicy utworzyła fundację 
wspierającą Stare Szwaczki. W tym celu wspólnie z WTD powołała, współfi-
nansując, Schronienie dla Starych Szwaczek, w którym w ciągu dziesięciu lat 
znalazło miejsce spokojnej starości średnio od 24 do 80 kobiet87. Placówka funk-
cjonowała aż do wybuchu I wojny światowej88. Przemysłowcy warszawscy: Ka-
rol Szlenkier, Aleksander i Tadeusz Temlerowie, wspólnie z szewcem Marcelim 
Kłyszewskim otworzyli w tym czasie Przytułek dla Podupadłych Rzemieślni-
ków Fabrycznych, co spowodowało podjęcie decyzji władz WTD do otwarcia 
Wydziału Opieki nad tym rodzajem wsparcia. Zorganizowano Schronisko dla 
Rzemieślników i Robotników Fabrycznych, w którym miejsce znaleźli pensjo-
nariusze po 60 roku życia, natomiast młodsi przyjmowani byli tylko w przy-
padku kalectwa uniemożliwiającego podjęcie pracy89.

Wileńskie jak i Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności to dziewięt-
nastowieczne instytucje założone i prowadzone przez ludzi dobrej woli, pasji 
i uporu pokonywaniu trudności. Korzystając z doświadczeń i wzorów zachod-
nioeuropejskich, polska arystokracja tworząc tego typu stowarzyszenia, dawała 
przykład dbałości obywateli ubogich, starych, poszkodowanych przez los ro-
daków w warunkach politycznej niewoli. Za jej przykładem poszli inni majętni 
obywatele, inicjując różne formy pomocy potrzebnej, zwłaszcza w obliczu na-
pływu do miast znacznej liczby ludności wiejskiej, niewykwalifikowanej, wy-
rzuconej poza nawias dotychczasowych więzi rodzinnych i środowiskowych. 
W tę pomoc zaangażowani byli: przemysłowcy, lekarze, elity społeczne i prze-
ciętni ludzie. Swoją pracą, wiedzą, radą, majątkiem wspierali potrzebujących.

Potężną pomocą służył od zarania swego istnienia Kościół, prowadząc roz-
dawnictwo żywności, dając schronienie starcom, wspierając kaleki i osieroco-
ne dzieci. Ta symbioza Kościoła ze społeczeństwem dawała oczekiwane efekty, 
chociaż nie udało się rozwiązać całkowicie problemów ludzi starych.

Rządzący zdawali sobie sprawę, że społeczeństwo tworząc system pomo-
cy starcom, ubogim i wykolejonym, zdejmuje z nich ciężar utrzymania, wy-
kluczonych z normalnego rytmu życia. Stąd też ich działania w tym zakresie 

86 Tamże, s. 6 por. też: Pamiętniki Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności t.2, s. 22-23.
87 Ż. Grotowski, Rozwój zakładów, s.218.
88 Pamiętniki Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, t.6, s. 20.
89 Archiwum Miasta Warszawy, Zespół Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, tecz-

ka nr 54 
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ograniczały się do regulowania i zatwierdzania podstaw prawnych instytucji 
dobroczynnych.

Jednak najważniejszą formą pomocy ludziom starym była praca, dająca po-
czucie przydatności i wartości osobistej, wzmacniająca godność jednostki ludz-
kiej, praca w grupie podobnych sobie ludzi, bowiem jak pisał Juliusz Słowacki ze 
wszystkich nędz najstraszniejsze ludzkie zapomnienie. Wykonywana praca wzmac-
niała ubogich psychicznie, dając poczucie wartości i więzi społecznej, chroniła 
też przed samotnością.
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Traditions of senior care in operations
of Charitable Societies in Vilnus and Warsaw

Summary

Poverty and old age have accompanied the human race ever since the ancient 
times. In the ensuing epochs the awareness of these issues made societies re-
spond in many different ways. Usually the old, the disabled and the infirm were 
supported by the society; however, it wasn’t uncommon to come across diverse 
attitudes in the ancient times. Spread of the Christianity together with the idea 
of ‘Caritas Christiana’ and ‘Misericordia’ (the love of thy neighbour and mercy) 
as well as helping each other in the hour of need regardless of the intentions that 
led to such help contributed to the radical changes in how the old, the infirm 
and the forlorn people – seen as those excluded from the society - were treated. 

A precursor of such changes in helping the needy was the Church, followed 
by the then monarchs and wealthy citizens. And over time it became the usual 
course for the European societies and the governments to allow the poor into 
the pilgrims’ home based hospitals, to give away the food and provide health 
care as well as shelter to the elderly.

Well-known Polish clergyman and the protector of the poor Piotr Skarga es-
tablished the Brotherhood of Mercy. He laid down its activities and supervised 
its workings.

During the Age of Enlightenment, when the rationalism celebrated its tri-
umphs, successive sovereigns endeavoured to support their poor. Even the Ma-
sonic Lodge was seen to be encompassing the problem by embroidering its ban-
ners with relevant slogans to help the needy.

Deserving a mention here are two organisations which had contributed im-
mensely to the protection of the children and the elderly: Wilenskie Towarzyst-
wo Dobroczynnosci (Vilnius Charitable Society) established in 1807 and its twin 
society in Warsaw (1814). Their operations were based on the principles of simi-
lar European institutions, such as the Hamburg Institution.

In close collaboration with the Church representatives, secular social work-
ers created these charitable societies in Vilnus and Warsaw. They strived to pro-
vide needy elderly with decent standard of living in the autumn of their lives. 
Aside permanent place of residence, rationalised medical care, meals, clothing 
and medication these Societies looked after the psychological well-being of the 
aged through providing socially useful employment for those still able to work. 
Senior workers were doing simple jobs which partially covered their living ex-
penses and needs. However, the value of such employment outweighed pure 
material needs; it created a feeling of being useful and indispensable despite the 
old age. Such belief increased sense of dignity and self-worth of poverty-strick-
en old people.

Tłumaczenie Elżbieta Pilkington
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Monika Nawrot-Borowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

„Życie długie i starość zdrowa90”
w świetle poradników z zakresu higieny 
i lecznictwa z II połowy XIX i początku XX wieku

 
Wstęp

W XIX wieku, wraz z niezwykle szybko postępującym rozwojem nauk me-
dycznych, rozwijać się zaczęła higiena jako nauka91. Celem jej było m. in. za-
pewnienie ludziom długiego i zdrowego życia. „Higiena jest nauką, która ba-
dając nieustannie wszelkie przejawy życiowe człowieka, stara się ująć w ogólne 
przepisy zasady postępowania odnośnie każdego wieku, klimatu, pory roku, 
zawodu i różnych okoliczności, aby stale być zdrowym, aby mieć siły fizyczne 
i sprawność umysłową, aby żyć jak najdłużej”92. By osiągnąć te cele, należało 
stosować się zaleceń lekarzy i higienistów i robić wszystko, co służyło zdro-
wiu oraz unikać tego, co mogło zdrowiu szkodzić. Zarówno lekarze, higieniści, 
jak i powstające towarzystwa higieniczne i lekarskie starały się rozpowszech-
niać wśród szerokich kręgów społeczeństwa zasady higieny i zdrowego trybu 
życia. Jedną z form popularyzacji tej wiedzy były poradniki. Na terenie ziem 
polskich publikowano stosunkowo liczne pozycje tego typu poświęcone higie-
nie, zdrowiu i lecznictwu, których liczba rosła wraz z mijającymi dekadami XIX 
wieku. W publikacjach tych, obok higieny ogólnej, można było znaleźć szereg 
wskazówek z zakresu higieny osobistej i leczenia chorób. W jednym z poradni-
ków początku XX wieku autor pisał: „Celem osobistej higieny jest utrzymanie 
wrodzonej sprawności człowieka, podanie mu w rękę środków, przy pomocy 

90 Fragment tytułu artykułu zaczerpnięto z tytułu jednego z poradników poświęconych okre-
sowi starości: J. Kluge, Życie długie i starość zdrowa. Rady, jak uniknąć dolegliwości wieku 
starczego i długo zachować młodość. Spolszczył K. Niedzielski, Warszawa 1911.

91 „Higiena jest nauką, która stara się utrzymać i wzmocnić zdrowie człowieka na podstawie 
ścisłej znajomości ustroju ludzkiego i otoczenia, w którym człowiek przebywa(…) Odrębną 
całość stanowi higiena dopiero od początku XIX wieku, tj. od chwili pojawienia się pierw-
szych prac naukowych z tej dziedziny i przyznania prawa bytu tej nauce w szkołach i na 
uniwersytetach”, w: M. Biehler, Podręcznik higieny z rycinami w tekście, Warszawa 1916, s. 
1.

92 F. Baytel, Higiena i zdrowie. O własnościach leczniczych promieni słonecznych, Warszawa 
1910, s. 7.



Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

39

których mógłby prowadzić zwycięską walkę o byt i przedłużyć swe życie do 
wyznaczonych mu przez naturę granic”93. 

Celem niniejszych ustaleń jest próba odtworzenia i problemowego usyste-
matyzowania zaleceń, porad i wskazówek adresowanych do osób starszych 
w zakresie utrzymania zdrowia, a tym samym przedłużenia życia. Jako pod-
stawa źródłowa wykorzystane zostały w głównej mierze poradniki z zakresu 
zdrowia, higieny i lecznictwa opublikowane w II połowie XIX i na początku XX 
wieku na terenie ziem polskich. Podkreślić należy, że współcześnie problema-
tyka starości jest przedmiotem badań interdyscyplinarnych i choć często anali-
zowana jest przez przedstawicieli wielu nauk społecznych i humanistycznych, 
w polskiej historiografii nie znalazła szerszego zainteresowania wśród badaczy, 
tym bardziej więc warto bliżej przyjrzeć się zagadnieniu starzenia się i starości 
w minionej przeszłości94.

Poradniki z zakresu higieny i lecznictwa o starzeniu się i starości

93 J. Orth, Cel i zadanie pielęgnowania zdrowia. Przełożył W. Schreiber, Lwów 1907, s. 40.
94 Warto poddawać analizom historycznie uwarunkowane aspekty starości i wiele złożonych 

problemów z nią związanych, np. z perspektywy zarówno publicznej (ról społecznych 
pełnionych przez osoby starsze w danej społeczności czy kulturze, przestrzeni społecznej, 
w której funkcjonowali, stereotypów związanych ze starością, regulacji prawnych, rozwią-
zań opiekuńczych czy medycznych dotyczących ludzi starszych itp.), jak i z perspektywy 
prywatnej (dotyczącej indywidualnych, subiektywnych problemów starzejących się ludzi, 
ich odczuć, przeżyć, doświadczeń, aktywności, udziału w życiu rodzinnym, społecznym, 
towarzyskim, ale i trudów dnia codziennego, cierpień, osamotnienia, lęku przed śmiercią 
itd.). Warto też przyjrzeć się niejednokrotnie życzeniowym opisom starości idealnej, for-
mułowanym przez wielki na stronach różnorodnych tekstów pisanych i konfrontować je 
z rzeczywistymi realiami życia ludzi starszych danej epoki; Historycznie uwarunkowa-
ne obrazy starości w różnych epokach, w perspektywie m. in. społecznej, demograficznej, 
medycznej, w ujęciu literatury, sztuki, religii czy filozofii zob. np.: W. Suder, Kloto, Lache-
sis, Atropos. Studia społeczno-demograficzne i medyczne z historii Starożytnego Rzymu, 
Wrocław 1994; I. Błaszczyk. A. Ossowska, Wielkość i nędza starości w pismach filozoficz-
nych Cycerona i Seneki, w: Trzeci wiek. Szanse, możliwości, ograniczenia, red. A. M de 
Tchorzewski, A. Chrapkowska-Zielińska, Bydgoszcz 2000, s. 81-87; I. Błaszczyk, A. Ossow-
ska-Zwierzchowska, Mundus senescit. Wizerunek starości w starożytnym Rzymie, w: Jesień 
życia. Medycyna, psychologia, edukacja, red. R. Ossowski, A. Ossowska-Zwierzchowska, 
Kraków 2006, s. 53-62; G. Minos, Historia starości. Od antyku do renesansu, przeł. K. Mar-
czewska, Warszawa 1995; J. P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych eme-
rytur, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1996; Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako 
podmiot aktywności społecznej i kulturowej, red. E. Zierkiewicz, A. Łysak, Wrocław 2006; 
W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności. Tłu-
maczył J. Antkowiak. Red. naukowy W. J. Burszta, Warszawa 2009, s. 160-183 (rozdział pt. 
Wiek życia i śmierć); M. Stawiak-Ososińska, Ponętna, uległa, akuratna… Ideał i wizerunek 
kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników), Kraków 
2009, s. 297-300 (podrozdział pt. Babcia); H. Brandt, Starcy w demokratycznych Atenach - 
grupa wykluczona?; oprac. K. Królczyk, Poznań 2012; wartościowa poznawczo z pewnością 
będzie publikacja, będąca owocem konferencji z 2012 roku, organizowanej przez Instytut 
Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Ludzie starzy w rodzinie i społeczeństwie 
na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku (na tle porównawczym). Aspekty demograficz-
ne i kulturowe”.
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Eksploracji poddano ponad 100 poradników z zakresu zdrowia, higieny 
i lecznictwa, opublikowanych na terenie ziem polskich w badanym okresie, 
zdecydowana jednak większość z nich powstała na przełomie XIX i XX, a także 
w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku95. Analizując treść porad formułowa-
nych na stronach poradników wyraźnie daje się zauważyć, ze adresowane są 
one do czytelnika z wyższych warstw społecznych, którego stać na zastosowa-
nie się licznych, często kosztownych zaleceń. Poradniki, także te z zakresu me-
dycyny, zdrowia i higieny adresowane były w głównej mierze do oświeconych 
i zamożnych warstw społeczeństwa polskiego, najczęściej do inteligenckich ro-
dzin mieszczańskich, ziemiańskich czy arystokratycznych, choć wraz z upły-
wem dekad pisano także poradniki dla ludu. Wartość posiadania i stosowania 
się do tego typu prac zalecano szczególnie rodzinom zamieszkującym na wsiach 
(głównie szlachecko - ziemiańskim), gdyż tam znacznie trudniej było o szybką 
konsultację i pomoc lekarską w przypadłościach i chorobach każdego wieku. 
Oczytani ziemianie mogli także radami i pomocą służyć okolicznym włościa-
nom. Poradniki podpowiadały czytelnikom, co należało czynić, by utrzymać 
zdrowie, a gdy nie udało się uniknąć choroby, jak radzić sobie do czasu przyby-
cia lekarza czy nawet bez jego pomocy.

Formułowane na stronach prac poradnikowych wskazówki napisane były 
w oparciu o wyniki własnych doświadczeń autorów, prowadzonych przez nich 
badań naukowych, wieloletniej praktyki lekarskiej, część autorów przytaczała 
wyniki badań i zalecania innych, lecz nie brakowało także prac o charakterze 
zdroworozsądkowym, przekazującym wiedzę przekazywaną z pokolenia na 
pokolenie, niemającą często podstaw naukowych i niestety - nie zawsze sku-
teczną. Jednak lekarze i higieniści starali się wykorzeniać stare przesądy czy 
zabobony, budować zaufanie do wiedzy medycznej i lekarzy, propagować hi-
gieniczny tryb życia.

Przeważającą większość analizowanych publikacji stanowią przekłady. 
Autorami są zazwyczaj naukowcy zachodni, głównie Niemcy, a także Angli-
cy, Francuzi. Niektóre z przekładów zostały uzupełnione i dostosowane do 
warunków polskich. Zarówno autorzy dzieł oryginalnych, jak i tłumacze czy 
redaktorzy polskojęzycznych przekładów wskazanej literatury to często ludzie 
posiadający specjalistyczne wykształcenie i wieloletnią praktykę w dziedzinie 
medycyny i higieny. Większość z nich posiadała tytuł naukowy docenta, dokto-
ra, czy profesora nauk medycznych. 

Podkreślić należy, że literatura poradnikowa, przeznaczona dla szerokiej 
publiczności pisana była zazwyczaj prostym językiem, autorzy czy tłumacze 
starali się unikać wyrażeń zrozumiałych jedynie w środowisku fachowców 
z zakresu medycyny czy higieny, zastępując je często utartymi i przyjętymi po-
wszechnie w społeczeństwie określeniami, nazwami. Wyrazy niezrozumiałe 

95 Bardziej lub mniej obszerne wskazówki w zakresie troski o zdrowie osób starszych zawie-
rały 64 badane poradniki. Najwięcej opublikowano w zaborze rosyjskim - 38 w Warszawie, 
1 w Wilnie, mniej w Galicji –17 wydano we Lwowie, 3 w Krakowie, najmniej zaś w zaborze 
pruskim- 3 opublikowano w Poznaniu. 
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starano się dokładnie wyjaśniać, a porady niejednokrotnie obrazowano przy-
kładami z codziennego życia i praktyki autorów96.

Formułowane przez autorów poradników prawidła zachowania zdrowia ad-
resowane były najczęściej do czytelników bez określania grupy wiekowej. Naj-
częściej pisano poradniki zawierające kompendium wiedzy na temat utrzyma-
nia w zdrowiu człowieka w całym cyklu życia. W tego typu poradnikach można 
było znaleźć wskazówki i zalecenia w zakresie troski o zdrowie noworodków 
i niemowląt, przez małe i starsze dzieci, młodzież, ludzi dorosłych, po osoby 
w podeszłym wieku. Publikowano jednak także poradniki odnoszące się tylko 
do określonego periodu życia ludzkiego, np. stosunkowo wiele prac dotyczyło 
zdrowia, higieny, pielęgnacji niemowląt i małych dzieci. Ciekawym jest fakt, 
że poradników poświęconych w całości wskazówkom starania się o zdrowie 
i długie życie dla osób w podeszłym wieku powstało w badanym okresie zde-
cydowanie najmniej. Być może spowodowane to było przekonaniem, iż zdrową 
i szczęśliwą starość człowiek może zapewnić sobie przestrzegając higienicznego 
trybu życia przez cały okres jego trwania, regularnie i w każdym wieku stosu-
jąc się do zaleceń higienistów i lekarzy, najlepiej jak najwcześniej97. W 1877 roku 
czytamy we wstępie jednego z poradników, w całości poświęconemu okresowi 
starości słowa tłumacza: „Literatura nasza lubo dziś posiada nie jedno higie-
nicznej treści dzieło, żadnej przecież do podeszłego odnoszącej się wieku nie 
ma monografii, postanowiłem przełożyć w ojczystej naszej mowie jedno z pism 
pana Raveilla(…)”98. Sytuacja ta nie zmieniła się do początku wieku XX, gdyż 
w 1911 roku autor innego poradnika poświęconemu starości pisał: „Nieraz za-
dawałem sobie pytanie, dlaczego nauka o osiągnięciu starości zdrowej i prze-
dłużeniu życia tak rzadko jest tematem obszerniej w książkach omawianym (…) 
I skąd powściągliwość taka w studiach nad starością?”99. Autor uzasadniał ten 

96 Tak uzasadniał styl pisania poradnika adresowanego do osób w podeszłym wieku dr Jerzy 
Kluge: „(…) mając na uwadze czytelników niespecjalizowanych, by wykładem swym przy-
nieść pożytek sprawie higieny ogólnej, wybrałem metodę unikając szczegółów nie zawsze 
koniecznych oraz streszczając się możliwie. Jeślibym zagadnienie liczne a powikłane, nie 
pomijając żadnego, zapragnął opracowywać wszechstronnie, książka nie zawsze mogłaby 
być zrozumiała”, w: J. Kluge, Życie długie i starość, s. 7-8.

97 Jednymi z pierwszych poradników w całości poświęconym trosce o zdrowie, higieniczne 
życie, zapewniające i opisujące długą i zdrową starość były: P. Patte, Starość szczęśliwa, 
czyli sposoby utrzymania w czerstwości sił umysłu i ciała aż do najpóźniejszego wieku, 
Kraków 1805; L. Kornary, Nauka zdrowia, to jest skuteczny sposób, którym się zdrowie do-
bre i życie, a przy tym zmysłów, rozumu i pamięci całość, aż do ostatniej starości dochować 
może, Kraków 1845 (przedruk z lwowskiego wydania z 1765 roku); Makrobiotyka, czyli 
sztuka przedłużania życia ludzkiego: dzieło w dwóch częściach C. H. Hufelanda. Z języka 
niemieckiego przełożył T. Krauze, Warszawa 1828. Już we wstępie autor sugerował szerokiej 
publiczności, do której kierował pracę, iż zasady długiego i od chorób wolnego życia na-
leży wprowadzać już w wieku młodzieńczym; Zob. też:; „Kto ściśle trzyma się przepisów, 
które nam wskazuje nauka o zdrowiu, ten sam sobie gotuje nagrodę, dosięgnie bowiem 
sędziwej i zdrowej starości. Przez rozumnie urządzone życie w młodym wieku zgotujemy 
sobie dni starości i ostatnie lata nasze uczynimy o wiele znośniejszymi”, w: Co zdrowo? Co 
niezdrowo? Powszechny katechizm zdrowia. Ułożył dr Gold. Tłumaczenie z angielskiego, 
Warszawa 1887, s. 105.

98 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład fizjologii, psychologii, medycyny i higieny 
względnie do wieku starego, przełożył F. Olszewski, Lwów 1877, s. 6.

99 J. Kluge, Życie długie i starość, s. 1.
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stan rzeczy faktem, iż najbardziej poczytnymi na rynku poradnikami były te 
z zakresu leczenia chorób, dlatego też pisano i publikowano ich najwięcej. In-
nym powodem miała być rozległość i trudność tematyki, która wraz z rozwojem 
nauk medycznych stawała się coraz bardziej złożona i niełatwa do wyłożenia 
w prostym wykładzie, bez wygłaszania mylnych czy nieaktualnych już sądów 
i narażania się na krytykę ze strony fachowców100. 

Zadaniem literatury poradnikowej dotyczącej długiego i zdrowego życia 
było omawianie „(…)kwestii zapobiegania cierpieniom, zwracanie się do osob-
nika zdrowego i pokazaniu mu, jak bronić się należy aż do śmierci i unikać 
dolegliwości w ostatnim właśnie życia okresie”101. Wartość tego typu literatu-
ry podkreślał dr F. Olszewski, uzasadniając, iż „(…)niewiele znajduje się ludzi 
umiejących być starymi, potrzeba ich więc prowadzić, oświecać, czego umysły 
nie wiedzą, czego wcale nie rozumieją, lub rozumieją fałszywie, przygotować 
im przyszłość szczęśliwą, starość czerstwą i zdrową(…)”102. Wraz z rozwojem na 
polu medycyny, podnoszeniem się poziomu wiedzy lekarskiej, rosnącej (choć 
niestety powoli) znajomości zasad higieny w społeczeństwie i popularyzacji in-
stytucji opiekuńczo-pomocowych dla osób starszych wydłużał się przeciętny 
okres życia ludzkiego103. Należało więc czynić wszystko, by poprawiać jakość 
życia w jego ostatnim, schyłkowym okresie. W analizowanych publikacjach 
podpowiadano więc, jak skutecznie przedłużyć życie i zapewnić sobie zdrową 
i czerstwą starość, z bez konieczności uciekania się do nadzwyczajnych środ-
ków, cudownych ziół, pigułek, mikstur, esencji, czy eliksirów życia i młodości, 
guseł i zabobonów, a wykorzystując osiągnięcia stale postępującej wiedzy na-
ukowej z zakresu medycyny i higieny, wzmacniając siły życiowe organizmu 
poprzez stosowanie się do formułowanych na stronach poradników zaleceń. 
„Od fizjologii, higieny, od wiedzy lekarskiej domagamy się teraz napoju młodo-
ści”104- pisał dr K. Niedzielski.

W nielicznych poradnikach, w całości poświęconym okresowi starości, auto-
rzy przedstawiali i wyjaśniali zmiany fizjologiczne, jakie systematycznie zacho-
dziły w ciele starzejącego się człowieka, wskazywali na przemiany umysłowo-
ści osób starzejących się, ale zdecydowanie najczęściej pisano i najwięcej miejsca 

100 Tamże, s. 5-7.
101 Tamże, s. 6.
102 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 8.
103 Przykładowe statystyki śmiertelności ludzi od narodzin do późnej starości w Europie 

w różnych dekadach wieku XIX (także z uwzględnieniem podziału na płeć) zob. np.: J. 
Orth, Cel i zadanie pielęgnowania, s. 43-44; H. Jaeger i A. Jaeger, Higiena ubrania. Prze-
łożyła K. Hojnacka, Lwów 1907, s. 147-153; Skrofuły (zołzy). Przyczyny, zapobieganie i le-
czenie. Poradnik dla wszystkich napisał P. Niemeyer. Tłumaczył J. St., Warszawa 1889, s. 
5-6; Podstawy ochrony zdrowia. Napisał L. Sonderegger. W przekładzie i z przedmową E. 
Biernackiego. Cześć III, Warszawa 1902, s. 38-42; W. Hojnacki, Higiena kobiety, Kraków 
1904, s. 11-13; Skarbiec zdrowia i życia. Zasady higieny oparte na nowoczesnej wiedzy przez 
I. Fischera i E. Fiska, Lwów 1915, s. 381-387; W. Popiel, Kobieta wobec badań nauki współcze-
snej, Warszawa 1902, s. 7-12; Uwagi i rady lekarza przydatne w życiu codziennym. Napisał 
K. Niedzielski, Warszawa 1905, s. 53-54; Encyklopedia kieszonkowa lekarsko-higieniczna. 
Informacje dla zdrowych i chorych napisał doświadczony lekarz. Z drugiego niemieckiego 
wydania przetłumaczył L. Kolberg, Warszawa 1895, s. 56-58.

104 Uwagi i rady lekarza, s. 53.
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poświęcano chorobom wieku podeszłego, ich leczeniu i zapobieganiu. Nie bra-
kowało też wskazówek, dotyczących utrzymania w dobrej kondycji zarówno 
ciała jak i ducha czy umysłu za pomocą odpowiedniego odżywania, ubioru, 
systematycznego ruchu, stałego zajęcia i towarzystwa.

Starano się uświadamiać czytelnikom, w jaki sposób człowiek się starzeje. 
Zdecydowanie najczęściej stosowane i niezmiennie pojawiające się przez cały 
badany okres wyjaśnienie odnosiło się do porównania ciała ludzkiego do ma-
szyny lub innego mechanizmu, który powoli się zużywa, by w końcu przestać 
działać. „Jakież są przyczyny starości? Tak, jak każda maszyna przestaje dzia-
łać, jak ścierają się jej tryby i koła, tak samo wyczerpują się, ścierają i znaszają 
nasze tkanki, narządy i układy”105- wyjaśniano w jednym poradników. Opisy-
wano szczegółowo objawy powolnej utraty zdolności życiowych wszystkich 
części i narządów ciała. Wyjaśniano, dlaczego mięśnie traciły sprężystość, kości 
stawały się kruche, krew wolniej krążyła, słabł wzrok i słuch, osłabiały się wła-
dze umysłowe, twarz pokrywała się zmarszczkami, cera siniała i żółkła, skóra 
marszczyła się i łuszczyła, siwiały włosy, wypadały zęby, słabł głos, drżały ręce, 
sylwetka stawała się pochylona, chód stawał się chwiejnym, a ruchy powolny-
mi. Wskazywano na zmiany, jakie zachodziły z wiekiem w narządach trawie-
nia, układzie krążenia, układzie oddechowym, wydalniczym, nerwowym, ko-
stnym, rozrodczym106.

„Jak długo człowiek żyć może i powinien?”107

W badanej literaturze poradnikowej znajdujemy podziały życia ludzkiego 
na okresy. W jednym z poradników, w całości poświęconemu okresowi starości, 
podzielone ono zostało na 2 główne etapy: wzrostu i schyłku, dzielące się na czas 
wzrostu, dojrzewania, sił i niemocy. Podział ten określał cztery ludzkie wieki: 
wiek dziecięctwa, młodości, wiek męski i starość (niektórzy autorzy wskazy-
wali jedynie na trzy okresy - młodzieńczy, dojrzały i zgrzybiały). Każdy z nich 
dzielił się na krótsze okresy rozwoju człowieka, starość zaś, będąca przedmio-
tem niniejszych ustaleń, dzielono na starość czerstwą, starość właściwą, upadek 
sił i zgrzybiałość, w której „ruch organiczno - żywotny wolnieje, nareszcie usta-
je zupełnie”108. Oczywistym było, że okres starości u różnych ludzi rozpoczynał 
się w różnym czasie i miał odmienny przebieg. Starano się jednak, opierając na 
wynikach prowadzonych badań i praktyce lekarskiej określić przeciętny wiek 

105 J. Hornowski, Samoobrona organizmu w walce o zdrowie i życie a choroby, starość i śmierć, 
Lwów 1918, s. 71; Uwagi i rady lekarza, s. 56-59.

106 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 21-55; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 
15-25; J. Hornowski, Samoobrona organizmu, s. 68-83; Higiena polska, czyli sztuka zacho-
wania zdrowia, przedłużania życia i uchronienia się od chorób. Zastosowana do użytku 
popularnego, przez T. Tripplina, t. 2, Warszawa 1857, s. 114.

107 Tytuł taki nosi jeden z rozdziałów w pracy: F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 10.
108 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 20-21; Por. J. Kluge, Życie długie i starość, 

s. 14; Żeby nie chorować. Poradnik dla tych, którzy chcą żyć długo, a zdrowo, Warszawa 
1893, s. 24; K. E. Bock, Budowa, życie i pielęgnowanie ciała ludzkiego. Przełożył na język 
polski H. Parasiewicz, Lwów 1884, s. 111-114; Higiena polska, t. I, s. 24-28, t. II, s. 113, 135.
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starości i jego charakterystyczne objawy. „Początek tego okresu zaczyna się 
między 40-50 rokiem życia. Okres ten dzielą na wiek starości i zgrzybiałości, 
sięgający poza 70 rok”109. Tak wczesne, bo już w 40-50 roku życia rozpoczynanie 
się okresu starości przypisywano kobietom, których starzenie się utożsamia-
no z menopauzą. W przypadku mężczyzn „wiek starczy rozpoczyna się około 
lat 65. W tym czasie bowiem zaznaczają się już coraz wyraźniej cechy swoiste: 
wychudnięcie, wysychanie ustroju, siwizna, bezsilność, dech krótki i drżączką. 
I ten nawet, kto w ogóle był zdrowym zawsze i wolnym od zwyradniających 
spraw przedwczesnych, nie może się ustrzedz, gdy lat owych doczeka, od cech 
starości”110 – pisał dr J. Kluge, wskazując jednocześnie, że człowiekiem w tym 
wieku, jego zdrowiem, pielęgnowaniem i leczeniem zajmuje się gerokomia.

Starano się także, w oparciu istniejące statystyki naukowe, określić prze-
ciętną długość życia człowieka. Wśród badaczy długości ludzkiego życia nie 
było jednomyślności w kwestii możliwości jego trwania. Przywoływane z hi-
storii i szeroko opisywane przykłady i koleje losu ludzi, którzy przeżyli nawet 
do 150 lat uznawano oczywiście za wyjątki i taktowano jako sensację, zaś wiek, 
którego mógł dożyć przeciętny człowiek wynosił ok. 60-80 lat. Podkreślano 
jednocześnie, że niewiele osób dożywało takiego wieku, choć ich liczba wzro-
sła w porównaniu z minionymi wiekami. Zastawiając w poradnikach wyniki 
badań naukowców z różnych krajów, wskazywano nawet statystyki zawodów, 
których wykonawcy cieszyli się długim lub krótkim życiem ze względu na cha-
rakter wykonywanej pracy i szkodliwe czynniki jej towarzyszące (najczęściej 
długowieczni byli włościanie, rękodzielnicy, najkrócej żyli pisarze, muzycy, 
profesorowie, chirurdzy, robotnicy), badano wpływ małżeństwa na długość ży-
cia (dowodzono, że ludzie w związkach małżeńskich – oczywiście zgodnych 
i szczęśliwych - żyją dłużej niż kawalerowie czy panny). Oczywiście zasadnicze 
różnice wskazywano także w długości życia między kobietami i mężczyznami, 
udowadniając, że kobiety częściej cieszyły się długim życiem niż mężczyźni111. 
Podkreślano, że kobiety, które bez przeszkód, chorób i poważnych dolegliwości 
przekroczyły ok. 50 rok życia, zwykle dożywały sędziwego wieku112.

109 K. E. Bock, Budowa, życie i pielęgnowanie, s. 113.
110 J. Kluge, Życie długie i starość, s. 230-231.
111 J. Kluge, Życie długie i starość, s. 60-61; F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 11; F. E. Bilz, Nowe 

lecznictwo przyrodne, Poznań 1910, s. 102-105; Kobieta lekarką domową. Podręcznik lekar-
ski do pielęgnowania zdrowia i lecznictwa w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem 
chorób kobiecych i dziecięcych, położnictwa i pielęgnowania dzieci przez dr med. A. Fi-
scher-Duckelmann, praktyczną lekarkę w Dreźnie. Na polskie przełożyła za zezwoleniem 
autorki T. Jaroszewska z współudziałem Dr A. Czarnowskiego, Mikołów-Warszawa 1908, s. 
253; Żeby nie chorować, s. 46-62, 65-66, 75-79; Uwagi i rady lekarza, s. 54-55; Skarbiec zdro-
wia i życia, s. 172-174; Encyklopedia kieszonkowa lekarsko-higieniczna, s. 57-58; Higiena 
polska, t. II, s. 178-179, 150-173.

112 Jako czynnik powodujący dłuższe życie kobiet wskazywano mniejsze ich narażanie sie 
na niebezpieczeństwa ze strony pracy zawodowej i łagodniejszą naturę, mniej podatną na 
wzruszenia, które często stanowiły przyczynę śmierci mężczyzn. Kobiety również rzadziej 
piły alkohol i raczej nie stosowały innych używek skracających życie. Ciekawostką jest 
przytaczany pogląd osiemnastowiecznego lekarza Tissota, który długowieczności kobiet 
upatrywał w ich skłonności do gadulstwa – miało ono przyśpieszać cyrkulację krwi. W rze-
czywistości gadulstwo mogło być przyczyną łagodzenia napięć nerwowych i stawać się 
wentylem ujścia emocji, które mężczyźni zwykle tłumili w sobie, za: J. Kluge, Życie długie 
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Rozlegle opisując przykłady ludzi, którzy żyli bardzo długo, dożywając 
w zdrowiu nawet stu i więcej lat, wskazywano prawdopodobne czynniki, mo-
gące być przyczynami długowieczności. Niezmiennie, przez cały badany okres 
zaliczano do nich: konstytucję, budowę ciała (osoby drobne, szczupłe miały żyć 
dłużej niż te o budowie mocnej, atletycznej czy otyłe); zdrowych i długo ży-
jących rodziców, po których tę cechę się dziedziczyło (pochodzenie z rodzin, 
w których występowały liczne choroby, będące przyczyną przedwczesnych 
śmierci nie rokowały długiego życia); zdrową mamkę, której mleko miało da-
wać podstawy zdrowego organizmu i długowieczności; spokojne usposobienie, 
nieuleganie namiętnościom; dobry, regularny i zdrowy sen; zdrowy żołądek 
i łatwe trawienie; swobodę i lekkość ruchów, wolne męczenie się podczas ruchu 
fizycznego (sprawdzać to należało podczas wstępowania na wzgórza czy scho-
dy bez zadyszki – oznaczało to zdrowe płuca i serce); mieszkanie w zdrowej 
miejscowości (najlepiej na wsi); wstrzemięźliwość płciową; szczęśliwe małżeń-
stwo; nieszkodliwe nałogi (a raczej przyzwyczajenia, sprzyjające zdrowiu - re-
gularne wstawanie i udawanie się na spoczynek, pory posiłków, przechadzek, 
zażywanie wzmacniających substancji, picie ziół, stosowanie diet itp.); ochronę 
przed długimi i ciężkimi chorobami; stałe, dostosowane do wieku i stanu zdro-
wia zatrudnienie113.

W poradnikach poświęconych zdrowiu i starości nie unikano tematu śmier-
ci, która była finalnym momentem wieku starczego i nieuniknionym końcem 
życia każdego człowieka. Autorzy starali się wyjaśnić czytelnikom „czym jest 
śmierć”114, „jak umiera człowiek”115 – opisując różne rodzaje śmierci - od natu-
ralnej, po nagłą. Za prawidłową i naturalną uznawano śmierć w wieku star-
czym, spowodowaną łagodną i stopniową utratą sił, bez ciężkich chorób i bólu, 
przychodzącą najczęściej we śnie. Niejednokrotnie dokładnie opisywano zacho-
dzące w słabnącym organizmie zmiany fizjologiczne poszczególnych układów 
i narządów, prowadzące do naturalnej śmierci. Nie brakowało nawet dokład-
nych opisów objawów śmierci: wyglądu twarzy trupa, sztywności członków, 
zgnilizny ciała. Jak jednak podawano w jednym z poradników z początku wie-
ku XX śmiercią naturalną umierała zaledwie 1 na 1000 osób, pozostałe traciły 
życie wskutek licznych, często długotrwałych chorób, nagłych wylewów, zato-
rów, udarów, zawałów lub wypadków116. 

„Po czerstwej, silnej i zdrowej starości następuje period, w którym siła 
nagle upadać zaczyna, potem przychodzi zgrzybiałość, odtąd ruch ogranicz-
no- żywotny wolnieje, nareszcie ustaje zupełnie, a istota jednostka na cząstki 

i starość, s. 84; Zob. też: H. Jaeger i A. Jaeger, Higiena ubrania, s. 149-150; J. Hornowski, Sa-
moobrona organizmu, s. 86-87.

113 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 360-379; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 
61-64, 84; F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 12; J. Hornowski, Samoobrona organizmu, s. 87-93.

114 Kobieta lekarką domową, s. 254.
115 Rozdziały pod takim tytułem znajdujemy w poradnikach.: F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 

817-818; Medycyna ludowa, czyli treściwy pogląd na środki ochronne, poznawanie i lecze-
nie chorób. Poradnik lekarski dla wszystkich stanów według najnowszych źródeł skreślił 
dr med. A. Simon, Warszawa 1860, s. 95-96.

116 F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 78, 817; Żeby nie chorować, s. 87-90, 126; Medycyna ludowa, s. 
95; Bock, Budowa, życie i pielęgnowanie, s. 113-114; Higiena polska, t. II, s. 136, 196-199.
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rozdrobniona, do świata żywiołów powraca. Ta myśl bliskiego końca niepośled-
nie w życiu umysłowem starego człowieka zajmuje miejsce”117. Jak sugerowano, 
lęk i obawa przed śmiercią była zjawiskiem i uczuciem normalnym dla starego 
człowieka, lecz nie powinna ona paraliżować i stawać się udręką życia, które 
jeszcze pozostało. By odsuwać chwilę śmierci, należało starać się żyć zdrowo 
i higienicznie, stosować się do zaleceń poradnikowych i chronić przed szkodli-
wymi czynnikami. „Dla starca zdrowego na ciele i umyśle śmierć nie jest na-
stępstwem choroby, jest to spokojne wyczerpanie życia, powolne ustawanie”118. 
Z drugiej zaś strony pisano, że w wypadku, kiedy starość pełna była chorób 
i cierpień, nadchodząca śmierć była od nich wybawieniem. Dla osób wierzących 
zaś oznaczała spotkanie z Bogiem i życie wieczne. W niektórych poradnikach 
znajdujemy także przytaczane doświadczenia osób, które były blisko śmier-
ci, np. przez utopienie, ale udało się je przywrócić do życia. Opisy ich prze-
żyć o braku cierpienia, przyjemnych doznaniach i pięknych widzeniach miały 
z pewnością zmniejszyć lęk przed nieuchronnym końcem życia. Poradniki me-
dyczne i lekarskie zawierały także wskazówki, jak zachowywać się w sytuacji 
agonii - czyli w chwilach umierania, by ulżyć umierającemu w jego ostatnich 
chwilach życia119. 

„Główne choroby starości”120

„Starość nie jest wprawdzie chorobą, lecz ponieważ charakterystycznymi 
dla niej cechami jest zanik narządów, gorsze krążenie krwi, utrudnione odży-
wienie się komórek, zmniejszanie czynności narządów oraz czynników prze-
znaczonych dla samoobrony organizmu, przeto nic dziwnego, iż w miarę sta-
rzenia się człowiek staje się podatniejszym na choroby, mniej odpornym na cały 
szereg wpływów zewnętrznych, łatwiej podupadającym na zdrowiu”121. Jak już 
podkreślano, w wielu poradnikach czytelnicy znaleźć mogli opisy najczęściej 
występujących w wieku podeszłym chorób. Zwykle scharakteryzowane były 
dokładne objawy różnorodnych przypadłości, wskazówki mówiące o lecze-
niu poszczególnych z nich oraz sposoby zapobiegania. Nie sposób wymienić 
wszystkich dolegliwości opisywanych w poradnikach, warto jednak wskazać 
choroby opisywane najczęściej, a tym samym z pewnością najczęściej dotykające 

117 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 156.
118  Co zdrowo? Co niezdrowo?, s. 109; „Od pewnych okresów życia, bardzo różnych dla każ-

dego człowieka, zwalniają się czynności komórek, zwalnia się ich aktywność, występują 
różne zwyrodnienia i zaniki, jednym słowem zamiera stopniowo ich żywotność. I śmierć 
może być tylko wynikiem tych właśnie procesów”, w: J. Hornowski, Samoobrona organi-
zmu, s. 98-99; Zob. też: Bock, Budowa, życie i pielęgnowanie, s. 113.

119 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 157-174; Rady dla matek, czyli sposób 
utrzymania zdrowia kobiety od narodzenia do późnej starości. Skreślił J. Moszyński, 
doktor medycyny. Wydanie drugie znacznie przerobione, Wilno 1858, s. 579-580; Podsta-
wy ochrony zdrowia, s. 84; F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 818; Kobieta lekarką domową, s. 
258-259.

120 Tytuł taki nosi rozdział w: Higiena polska, tom II, s. 126.
121 J. Hornowski, Samoobrona organizmu, s. 81.
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osoby starsze. Dzielono je na „gwałtowne, zabijające od razu” (paraliże, udary, 
apopleksje - wylewy) – i w tym wypadku pomoc czy leczenie nie były oczywi-
ście skuteczne, „krócej lub dłużej trwałe”, mogące być albo nieuleczalnymi (su-
choty, rak, tyfus), wtedy chory mógł cierpieć kilka miesięcy a nawet lat zanim 
nastąpiła śmierć, lub uleczalnymi, czyli takimi, które można było wyleczyć, ale 
„nie bez śladu na miarce długości życia”122.

Ze strony układu pokarmowego wskazywano zaburzenia trawienia, biegun-
ki, zatwardzenia, choroby wątroby, dróg żółciowych, krwawe wymioty, owrzo-
dzenia i nowotwory żołądka, wzdęcia, hemoroidy. Choroby układu moczowego 
częściej dotykać miały mężczyzn, zaś zaliczano do nich np. częste i utrudnione 
oddawanie uryny, ostre i przewlekłe katary pęcherza, piasek i kamienie ner-
kowe123. Układ krążenia powodować mógł np. „rozszerzenie serca i naczyń 
większych, kostnienie klapek, zastoiny krwi żylnej, a następnie krwawy womit, 
krwotoki z rozmaitych części ciała itd.”124. Choroby układu oddechowego, jakie 
opisywano w poradnikach to np. zaflegmienie dróg oddechowych, zapalenia 
opłucnej, starcza rozedma płuc, katary płucne, dychawica, duszności, kaszel, 
astma, apopleksja płuc (uduszenie). Układ nerwowy i jego zaburzenia powo-
dowały często zawroty i ociężałość głowy, apopleksję mózgu (wylew krwi do 
mózgu), obłąkanie starcze, demencję starczą, słabość dolnych kończyn, drżenia 
kończyn, czucie „chodzących mrówek”, utratę władzy w członkach, paraliże, 
padaczkę starczą. Układ kostny w wieku starczym stawał się bardziej podatny 
na złamania, szkielet tracił swój kształt, pojawiały się cierpienia reumatyczne, 
artretyzm, sztywność stawów. Na skórze mogły pojawiać się liszaje, świerzb, 
wysypki, owrzodzenia, gangreny, wzrastała wrażliwość skóry na zmiany tem-
peratury – łatwiej pojawiać się mogły rumienie, odmrożenia. Także układ roz-
rodczy stawał się w starszym wieku źródłem cierpień i chorób. U mężczyzn 
pojawiać się mogły owrzodzenia jąder, nabrzmienie żył, puchlina wodna, za-
palenie cewki moczowej, rak. U kobiet z kolei występować mogły krwotoki, za-
palenia jajników, polipy, opadnięcie macicy, zapalenia i guzy macicy, rakowe 
owrzodzenia szyjki macicy, upławy125. 

Wiek XIX to czas, kiedy uczeni, z Ludwikiem Paustuerem na czele dowiedli, 
że „istnieją pewne żyjątka, które dostawszy się do ciała ludzkiego wywołują 

122 Żeby nie chorować, s. 125; Zob. też: Medycyna ludowa, s. 87-94.
123 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 185-186; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 

28-38.
124 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 186.
125 Tamże, s. 185-194; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 28-48, 231-248; Ból głowy, jego przy-

czyny, zapobieganie i leczenie według Kaisera, Sonntaga i Neumanna, Warszawa 1895, s. 
11-12; Choroba cukrowa (diabetes mellitus). Opis jej i leczenie ze szczególnym uwzględnie-
niem diety i sacchariny. Opisał W. Schroeder, tłumaczył J. St., Warszawa 1888, s. 8-16; Kaszel 
i choroby piersiowe, ich przyczyny, leczenie i zapobieganie. Poradnik dla wszystkich opra-
cował P. Niemeyer z 6 rysunkami. Tłumaczył z trzeciego wydania J. St., Warszawa 1887, s. 
31-44; Choroby żołądka, wątroby i kiszek. Ich przyczyny, zapobieganie i leczenie opracował 
J. Holiner. Przekład dra J. St., Warszawa 1888, s. 8-71; Lekarz domowy. Racjonalny poradnik 
lekarski dla chorych i zdrowych. Napisał A. Harasowski, Lwów 1900, s. 12-42, 45-56; Higie-
na polska, t. II, s. 126- 130.
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w nim rozmaite choroby. Te szkodliwe żyjątka zostały nazwane bakteriami”126. 
Mając świadomość, że pewne choroby przenoszone są właśnie przez bakterie, 
znajdujące się w powietrzu, wodzie, glebie, na skórze czy w żywności, a osła-
biony starością organizm jest na ich działanie szczególnie podatny, zalecano 
zachowywać jak największą czystość w otoczeniu osoby starszej. W każdym 
niemal poradniku higienicznym czy lekarskim opisywano choroby zakaźne, 
podkreślając szczególne niebezpieczeństwo niektórych z nich dla osób w po-
deszłym wieku. „Człowiek silny nie podda się im łatwo, słabego zaś, starego 
i wyniszczonego, bakterie łatwo opanowują i wówczas zaczyna się choroba” 

127- ostrzegano.
Jako najczęściej występujące przypadłości wieku podeszłego – niekoniecznie 

będące następstwem chorób, a naturalną konsekwencją starzenia się - wskazy-
wano słabnięcie słuchu i wzroku. Słuch, początkowo słabnący, stawał się przy-
tępionym, pojawiało się dzwonienie, trudność rozróżniania dźwięków i słów, 
a stopniowa utrata słuchu mogła prowadzić aż do całkowitej głuchoty. By temu 
zapobiec, zalecano unikać wszelkich głośnych dźwięków, hałasów, gwarnych 
spotkań towarzyskich, zabaw. Regularnie należało oczyszczać uszy z wydzieli-
ny, która często dodatkowo przytępiała słuch, także starać się chronić głowę od 
zaziębienia. Kiedy juz słuch faktycznie był słaby, polecano używać trąbek słu-
chowych (dla pań robiono nawet tuby ukryte i przymocowane w wachlarzach), 
słuchawek kieszonkowych lub tzw. chwytaczy głosu 128.

Kiedy zaczynał szwankować wzrok (zwykle, jak podawano, ok. 40 roku ży-
cia), konieczne było dobranie odpowiednich szkieł i regularne z nich korzysta-
nie. Zalecano noszenie okularów z dwoma szkłami, najlepiej z ramionami za-
kładanymi na uszy. Pojedyncze szkiełko (monokl) psuło jeszcze bardziej wzrok, 
zaś okulary zakładane na nos (nanośniki) łatwo się zsuwały i hamowały krąże-
nie krwi w naczyniach nosa. By jak najdłużej dobrze widzieć, wzroku nie po-
winno się nadwyrężać, nie czytać bez dobrego oświetlenia (nigdy przy ogniu), 
nie narażać oczu na działanie ostrego światła i regularnie przemywać je wodą 
ze spirytusem. Wśród chorób oczu najczęściej wskazywano na chroniczne za-
palenia oczu, stopniowe osłabianie wzroku, katarakty, ślepotę129. 

Wobec tak licznych chorób i dolegliwości wieku starczego autorzy porad-
ników podawali skuteczne lekarstwa, które miały pomóc w ich wyleczeniu 
i przynieść chorym ulgę w cierpieniach. Najczęściej były to preparaty z za-
kresu medycyny naturalnej, przygotowywane domowymi sposobami, z ziół 

126 Szanujmy zdrowie!, Główne zasady higieny przystępnie zebrane przez dra S. Urbana, 
Warszawa 1902, s. 179.

127 Tamże, s. 180.
128 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 339-343; F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 

792- 794; Kobieta lekarką domową, s. 309; L. Natanson, Higiena praktyczna, t. II, Warszawa 
1891, s. 19-24; Bock, Budowa, życie i pielęgnowanie, s. 172-173; Higiena polska,, t. II, s. 129.

129 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 343-346; Choroby oczu leczenie i zapo-
bieganie z uwzględnieniem użycia okularów skreślił dr H. Baas, przekład J. St, Warszawa 
1890, s. 47-58; Kobieta lekarką domową, s. 549-50; Lekarz domowy, s. 64-65; Dr med. L. Na-
tanson, Higiena praktyczna, t. II, s. 24-45; Medycyna ludowa, s. 22-24; Bock, Budowa, życie 
i pielęgnowanie, s. 170-172; Kodycyl do mojego testamentu dla zdrowych i chorych napisał 
ks. S. Kneipp. Przetłumaczył ks. J. A. Łukaszkiewicz, Kempten 1898, s. 141.
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lub ogólnie dostępnych i dopuszczonych do użytku domowego środków che-
micznych, które każda pani domu zwykle miała w swojej apteczce. Podawano 
nazwy, sposoby działania i dawkowanie (porcję jednorazową i czas trwania 
kuracji) poszczególnych preparatów mających leczyć daną przypadłość. Pod-
powiadano, jak zapobiegać skutkom ubocznym stosowania niektórych z medy-
kamentów, jaka dietę stosować w konkretnej chorobie (włącznie z przepisami 
na przygotowywanie poszczególnych posiłków), opisywano określone kuracje 
lecznicze i zasady ich stosowania130. 

By skutecznie leczyć rozliczne choroby wieku podeszłego zalecano znaleźć 
dobrego, zaufanego lekarza, który „po należytym ocenieniu wszystkich wska-
zówek choroby wysnuje z nich stosowne wnioski i poda na korzyść chorego 
właściwy tryb postępowania”131. Dobrze, by leczyć się u tego samego lekarza, 
który zna przeszłe dolegliwości pacjenta, stan jego organizmu, styl życia i bę-
dzie w stanie dobrać sposób leczenia adekwatny dla sił chorego. Dlatego też su-
gerowano, by każda rodzina miała swojego lekarza domowego, rodzinnego132. 

Wobec częstych i licznych chorób, dotykających osoby w podeszłym wieku, 
w poradnikach zawierano także informacje jak pielęgnować chorych i cierpią-
cych na różne przypadłości. Instruowano, jak odpowiednio pilnować czystości 
- zarówno chorego, jak i jego pościeli i bielizny, jak odpowiednio prześcielać 
łóżko, układać i przenosić chorych. Sporo miejsca poświęcano w poradnikach 
zaleceniom, jak urządzić pokój osoby chorej. Miał on być duży, przestronny, po-
zbawiony wszystkich zbędnych sprzętów, cichy, regularnie sprzątany, odkurza-
ny i wietrzony. Radzono, jak zrobić np. specjalny stolik do karmienia, czytania 
czy klozet dla przewlekle chorych osób, które nie opuszczały już łóżka. Wszel-
kie nieczystości, odchody, brudna bielizna, czy pościel miały być niezwłocznie 
usuwane. Ogromne znaczenie miało odpowiednie przygotowanie i posłanie 
łóżka, w którym chory spędzał często większą cześć doby. Dobrze wypchany 
i równy siennik czy materac, gładko posłane prześcieradło dawały gwarancję 
nie uciskania ciała, zapobiegając tym samym odleżynom. Poduszki należało 
często wstrząsać, poszewki zmieniać, gdy tylko zaszła potrzeba. Podobnie z ko-
szulą – powinna być zupełnie sucha i czysta. Ciało chorego zalecano obmywać 

130 J. Kluge, Życie długie i starość, s. 229-236; Higiena życia powszedniego. Napisał J. Stella-
Sawicki, Lwów 1887, s. 206-226, 228-231; Teka oszczędnych wskazówek, zawierająca (…) 
przepisy higieniczne i lecznicze dla ludzi i zwierząt z najlepszych źródeł opartych na na-
uce i doświadczeniu zebrał i w porządek ułożył S. Rawieński, Warszawa 1887, s. 305-317; 
Choroba cukrowa, s. 17-31; O budowie i pielęgnowaniu ciała ludzkiego podczas zdrowia 
i choroby napisał i 60-ma rycinami objaśnił dr H. Kowalski, Lwów 1902, s. 246-323; Dr med. 
S. Breyer, Lekarz domowy, Kraków 1911, s. 76-110, 205-208; F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 
740-758, 425-432; Kobieta lekarką domową, s. 634-640; Lekarz domowy. Racjonalny, s. 148-
161; Podręcznik do leczenia chorób środkami homeopatycznymi dla użytku światłej pu-
bliczności i lekarzy ułożony przez H. Cyrkiela na podstawie dział d-rów Laurie, Hughesa 
i innych oraz własnych doświadczeń, Warszawa 1903, s. 16-18, 96-99,107-153, 181-207, 251- 
264; Medycyna ludowa, s. 332-355.

131 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 201.
132 Tamże, s. 201-204; Życie kobiety. Listy o higienie kobiecego organizmu przez Adolfa Bagiń-

skiego, docenta Uniwersytetu Berlińskiego. Z najnowszego wydania niemieckiego przeło-
żyli Ad. W. i Ed. G., wyd. II, Warszawa 1892, s. 172; J. Orth, Cel i zadanie, s. 53; Uwagi i rady 
lekarza, s. 109-110; Higiena polska, t. II, s. 132-134.
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nawet codziennie, ale koniecznie przy zamkniętych drzwiach i oknach, w cie-
ple. Kilkakrotnie w ciągu dnia należało obmywać ręce, twarz i wnętrze ust. 
U osób stale leżących należało obmywać miejsca narażone na odleżyny wodą 
z octem, spirytusem czy sokiem z cytryny, rozmasowywać ciało, często zmie-
niać pozycję, podkładać specjalne poduszki. Koniecznym było czuwanie i stałe 
dozorowanie chorego, a także regularne podawanie zapisanych przez lekarza 
medykamentów – w ściśle oznaczonym czasie i we wskazanej ilości133.

Warunki utrzymania zdrowej starości i długiego życia

By zdrowo i szczęśliwie przeżyć lata starości, należało „ocenić najściślej resz-
tę sił swoich, podniecać je i utrzymywać umiejętnie, by móc z udzielonego życia 
użytkować, ile można najwięcej, o ile można najlepiej i o ile można najdłużej”134. 
W poradniku z 1877 roku, w całości poświęconemu starości, znajdujemy cztery 
kardynalne prawidła, mające pomóc temu wcale niełatwemu zadaniu sprostać. 

1. „Umieć być starym” – prawidło to wskazywało, że każdy człowiek po-
winien z pokorą przyjmować upływ czasu, pogodzić się z naturą, nie 
starać się na siłę zatrzymywać mijającej młodości. Prawidło to miało być 
szczególnie bolesnym i trudnym do zaakceptowania dla płci pięknej, 
a najbardziej dla tych z pań, które wiodły życie salonowe, gdzie istot-
nym był wygląd zewnętrzny i uroda. 

2. „Znać dobrze samego siebie” – zalecenie to mówiło o konieczności 
uświadomienia sobie swoich przyzwyczajeń, nawyków, sposobu i trybu 
życia, dokładnego poznania swojego stanu zdrowia i sił, które stać się 
miały wytycznymi postępowania w podeszłym wieku. 

3. „Urządzić jak należy codzienny tryb życia” – uwzględniając własne 
możliwości, predyspozycje i warunki życia należało, w myśl tego pra-
widła, dopasować do nich odpowiednią dietę, rozkład zajęć, spoczynek 
i ruch, ogólny rytm dnia, których należało się trzymać i starać się nie 
robić w żadnej z dziedzin zbytnich odstępstw, zaburzających higienicz-
ny tryb życia. 

4. „Walczyć przeciw każdej chorobie w samym jej początku” – ponieważ 
starzejący się organizm był bardziej podatny na rozmaite choroby, któ-
re zwykle miały cięższy przebieg, należało starać się, nawet w lekkich 
niedomaganiach jak najszybciej je usuwać i leczyć zanim rozwinęło się 

133 Higiena życia powszedniego, s. 226-228; O budowie i pielęgnowaniu ciała ludzkiego, s. 330-
331, 429-440; Zasady higieny. Wskazówki popularne pielęgnowania zdrowia. Z oryginału 
wydanego przez Berliński Urząd Zdrowia wolny przekład I. Święcickiego, Warszawa 1902, 
s. 241-246; Choroby nagminne. Jak leczyć i zapobiegać? Przejrzał A. Kube, Warszawa br, s. 
125-135; S. Breyer, Lekarz domowy, s. 155; F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 535; Kobieta lekarką 
domową, s. 487-490; Lekarz domowy. Racjonalny, s. 135-147; Podręcznik do leczenia chorób, 
s. 365-341; F. Lange i J. Trumpp, Zniekształcenia ciała. Przełożył S. Ruff, Lwów 1909, s. 484-
486; Pielęgnowanie chorych. Opracował J. Starzewski, Lwów 1912, s. 22-32, 53-85; L. Wernic, 
Zasady anatomii, fizjologii higieny, Warszawa 1909, s. 195-198.

134 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 212-213
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poważniejsze schorzenie, mogące mieć konsekwencje dla stanu całego 
organizmu135. 

Utrzymaniu zdrowia w podeszłym wieku sprzyjało, w myśl poradników, 
kilka istotnych czynników. Pierwszym było „nie na starość dopiero, ale za mło-
du, w najpiękniejszym życia okresie nieustannie mieć na względzie koniecz-
ność podtrzymania świeżości i zdrowia jak najdłużej”136. W miarę zaś upływu 
lat należało zwracać uwagę na czynniki sprzyjające zdrowiu. Należały do nich 
regularny tryb życia, odpowiednia dieta, ruch fizyczny, higiena odpoczynku 
i snu, dobry nastój, spokój ducha, czystość ciała, czyste i zdrowe powietrze, 
odpowiednia temperatura i wilgotność otoczenia (zbyt niska wyziębiała orga-
nizm, zbyt ciepła powodowała przegrzanie - obie sytuacje były przyczynami 
rozlicznych chorób), regularne korzystanie z dobroczynnych promieni słońca, 
unikanie chorób. Wszystko to oczywiście zalewne było odpory roku – wiosna, 
lato i początek jesieni miały zapewniać osobom starszym lepsze samopoczucie, 
rzadsze i lżejsze w przebiegu choroby, większy wybór pokarmów i możliwości 
ruchu na powietrzu. Z kolei zimne okresy roku - jesień i zima czy wczesna wio-
sna ze zmienną pogodą, wiatrami, niską temperaturą, opadami deszczu i śnie-
gu, powodowały częste zachorowania, narażały na liczne dolegliwości i ryzyko 
wychłodzenia organizmu. W tym okresie należało szczególnie dbać o swoje 
zdrowie, nie przegrzewać się w zamkniętych pomieszczeniach, a wychodząc 
na zewnątrz właściwie się ubierać137.  

Lekarze podkreślali często, iż nastrój i usposobienie człowieka ma znaczą-
cy wpływ na jego zdrowie. Dlatego też zalecano, by osoby starsze starały się 
utrzymywać pogodę ducha, wesołość i radość. Gwałtowne zmiany w nastroju 
mogły powodować choroby, a nawet śmierć. Szczególnie niebezpieczne były 
nagłe wzruszenia, przestrach, gwałtowny gniew, długotrwałe przygnębienie, 
afekty miłosne. W czasie trwania choroby posępny nastrój, poddanie się, słaba 
wola przyczyniać się miały do pogorszenia stanu zdrowia i dłuższego leczenia, 
nie zawsze skutecznego. Z kolei wiara w wyzdrowienie, optymizm, energia du-
chowa działały bardzo skutecznie, uzupełniając działanie leków. Nie należało 
także na starość zamykać się w czterech ścianach – zalecano podtrzymywanie 
stosunków towarzyskich, spotkania z ludźmi, także młodymi, opiekę nad wnu-
kami, „wskrzeszanie pamięci ubiegłych czasów”138. 

Zwracano także uwagę na właściwe miejsce zamieszkania i urządzenie 
mieszkania dla osób starszych. Zalecenia dotyczące warunków zdrowotnych 
mieszkań były oczywiście niezależne od wieku ich mieszkańców i mówiły 
o tym, by domy były położne z dala od centrum miasta, fabryk, cmentarzy, 
moczarów, rowów, gnojowisk, najlepiej wśród ogrodów, na placach czy przy 

135 Tamże, s. 214-234.
136 J. Kluge, Życie długie i starość, s. 51.
137 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 234-258; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 

240-241; J. Orth, Cel i zadanie, s. 20; Higiena polska, t. II., s. 120.
138 Higiena polska, t. II, s. 115, 121; Zob. też: J. Kluge, Życie długie i starość, s. 75-84, 237; Co 

zdrowo? Co niezdrowo?, s. 105; C. Wagner, Podstawy życia rodzinnego. Przetłumaczyła 
z francuskiego K. Białecka, Warszawa 1900, s. 101-113; Żeby nie chorować, s. 140-147, 227-
285; A. Forel, Nerwy i umysł, Przełożył E. Brzeziński, Lwów 1909, s. 887-888; Uwagi i rady 
lekarza, s. 60.
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szerokich ulicach. Jednak życie w mieście pełnym ludzi, wrzawy, zgiełku, po-
śpiechu, licznych spotkań i zabaw uważano za mało korzystne dla zdrowia osób 
starszych. Najkorzystniejsze miało być dla nich mieszkanie na wsi, ewentualnie 
w niewielkich miasteczkach. „Wszystko na wsi się przyczynia do utrzymania 
ciała i umysłu w równowadze, tak pożądanym przez zdrowotności stanie. Od 
świtu do zmroku przyroda obdarza nas rozkoszami, o jakich mieszczuch, ska-
zany na zamknięcie wśród posępnych murów(…) marzyć nie może. Nie powin-
niśmy się dziwić, że zdrowie i długowieczność goszczą najchętniej i najczęściej 
na wsi”139. Czyste powietrze, słońce, brak pośpiechu, życie w zgodzie z rytmem 
przyrody, piękne krajobrazy, zdrowe pożywienie miały być gwarantem spoko-
ju, dobrego samopoczucia i zdrowia. Oczywiście nie wszyscy mogli korzystać 
z dobrodziejstw wsi przez cały rok, dlatego też osobom na stałe mieszkającym 
w mieście zalecano (choćby wakacyjne) wyjazdy na wieś, na tzw. letnie miesz-
kania. Jeśli i takie nie były możliwe, radzono – o ile zdrowie pozwalało - jak 
najczęściej wyjeżdżać za miasto, na łono natury140. 

„Niechże ten dom będzie zdrowym, wygodnym, przyjemnym, jeżeli moż-
na na południe lub wschód obróconym. Niechaj nie będzie w nim wilgoci, ani 
braku światła, to są dwaj najstraszniejsi nieprzyjaciele domowi, zwłaszcza wil-
goć, najgorsza dla zdrowia mająca następstwa. Obfitość światła, co najwięcej 
czystego powietrza, oto konieczne dla utrzymania zdrowia warunki”141. Samo 
mieszkanie czy pomieszczenie, w którym przebywała osoba starsza miało być 
suche (pozbawione wilgoci czy grzyba), słoneczne, czyste, często oczyszczane 
z kurzu, dokładnie wietrzone, pozbawione wszelkich zbędnych sprzętów, dy-
wanów czy ozdób, które gromadziły kurz i drobnoustroje. Meble najlepiej, by 
były metalowe lub drewniane. W początku wieku XX zalecano, by – szczegól-
nie w miastach, mieszkanie było zaopatrzone w nowoczesne urządzenia, uła-
twiające utrzymanie higieny, zdrowia i wygody mieszkańców, szczególnie tych 
starszych i chorych - wentylację, kanalizację, klozety, łazienki, centralne ogrze-
wanie, windy142.

Warunkiem utrzymania zdrowia i siły życiowej było dostarczanie organi-
zmowi odpowiednich składników odżywczych, czyli właściwe odżywianie. 
Uzależnione ono było oczywiście od upodobań kulinarnych, budowy ciała, 
miejsca zamieszkania czy stanu majątkowego osoby starszej, niemniej jednak 

139 Żeby nie chorować, s. 229.
140 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 248-258; Życie kobiety, s. 177; Higiena 

życia powszedniego, s. 134-142; F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 29; Żeby nie chorować, s. 
68-69, 82, 128-132, 228-231; Medycyna ludowa, s. 67-68; Uwagi i rady lekarza, s. 32-34; Rady 
i wskazówki jak się ustrzec od chorób płucnych. Szkic popularny napisał A. Gross, Warsza-
wa 1903, s. 57-58; Higiena polska, t. II , s. 184; Powietrze i słońce jako najlepsze i najtańsze 
środki lecznicze. Zarys popularny o kąpielach powietrznych i świetlnych napisał Przyjaciel 
Zdrowia, Warszawa 1904, s. 13.

141 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 250.
142 Higiena życia powszedniego, s. 136-137; Główne zasady zachowania zdrowia, w: Kobieta 

współczesna. Książka zbiorowa, Warszawa 1904, s. 329 -333; O budowie i pielęgnowaniu 
ciała ludzkiego, s. 172-194; W. Hojnacki, Higiena kobiety, s. 98-103; M. Biehler, Podręcznik 
higieny, s. 69-128; Zasady higieny, s. 112-130; F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 15-16; Co zdro-
wo? Co niezdrowo?, s. 15-23; S. Breyer, Lekarz domowy, s. 25, 43; Lekarz domowy. Racjonal-
ny, s. 185-188
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sugerowano, by przede wszystkim było ono umiarkowane i wzmacniające. Od-
powiednio dobrana i przestrzegana dieta miała także właściwości lecznicze. Nie 
było jednomyślności, czy korzystniejsze dla osób starszych są pokarmy zwie-
rzęce czy roślinne (w badanym okresie nie brakowało bowiem zwolenników 
jarstwa jako jedynego i najzdrowszego sposobu odżywiania). Generalnie zale-
cano pokarmy mieszane, czyli zarówno roślinne, jak i zwierzęce. Każdy, znając 
samego siebie, swoje gusta i stan narządów trawienia, wybierać powinien takie 
składniki, które mu służyły i były przez niego łatwo strawne. Przestrzegano 
przed łakomstwem, obżarstwem, nieumiarkowaniem w jedzeniu i picu, które 
prowadzić mogło do rozstrojów żołądka, zaburzeń trawienia, otyłości, cukrzy-
cy (zwanej cukrówką), podagry, apopleksji, a nawet śmierci143. Właściwe dla 
większości osób w podeszłym wieku, nawet zgrzybiałych, miały być wszelkie 
galarety, białe mięso, jajka na miękko, ryby, mleko, rosoły, buliony. Nie zalecano 
potraw smażonych czy pieczonych - szczególnie mięs, także potraw z dużą ilo-
ścią tłuszczu, mocno solonych i ostro przyprawianych. By regularnie oddawać 
stolec należało jeść warzywa i owoce – ale tylko te niewzdymające, najlepiej go-
towane144. Radzono, by posiłki spożywane były regularnie, o stałej porze. Wśród 
napojów za najzdrowsze uważano wodę, mleko (zsiadłe, kefir, maślankę), słabą 
herbatę. Za drażniące i szkodliwie uznawano mocną herbatę, kawę, piwo, wód-
kę. Od czasu do czasu osoby starsze mogły wypić wino, ale w niewielkiej ilości 
– pogląd, iż „wino jest mlekiem starości145”, popularyzowany jeszcze w połowie 
XIX wieku, kilkadziesiąt lat później uznawano za nieaktualny i szkodliwy, a bę-
dący konsekwencją wzrostu alkoholizmu w społeczeństwie i licznych prób zde-
finiowania przez naukowców choroby alkoholowej, pociągającej za sobą wiele 
poważnych dolegliwości146. 

143 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 258-259; Życie kobiety, s. 174; M. Rub-
ner, Odżywanie i nasze środki spożywcze. Przełożył K. Panek, Lwów 1907, s. 9-10, 31-32, 
119-120; P. Jaerschky, Gimnastyka, światło i powietrze jako czynniki pielęgnujące zdrowie. 
Przełożyła K. Hojnacka, Lwów 1907, s. 134-135; Główne zasady zachowania zdrowia, s. 337; 
A. Dennig, Higiena przemiany materii. Przełożył dr K. Panek, Lwów 1907, s. 22-36, 42-50; 
F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 17-20; J. P. Muller, Mój system dla kobiet, Jedyna droga do 
utrwalenia zdrowia oraz rozwoju i zachowania piękności ze 109-ma rycinami i oddzielna 
tablica ćwiczeń. Przekład dra W. Z., Warszawa 1912, s. 42-42; Choroby nagminne, s. 94-95; 
S. Breyer, Lekarz domowy, s. 27-28; 38-43; Lekarz domowy. Racjonalny, s. 170; Żeby nie cho-
rować, s. 85, 133-135; Uwagi i rady lekarza, s. 18-23; Szanujmy zdrowie!, s. 44-45; E. Daniele-
wicz Alkohol i zgubny jego wpływ na zdrowie i życie ludzkie, Kraków 1897, s. 43-68. 

144 Rady dla matek, s. 576-577; M. Rubner, Odżywianie i nasze, s. 106; J. P. Muller, Mój system. 
15 minut dziennie dla zdrowia, z przedmową tłumacza, z 44 rycinami i rozkładem czasu, 
wyd. 6, Warszawa 1910, s. 48-50; J. Kluge, Życie długie i starość, s.116-119; Higiena życia po-
wszedniego, s. 171-177; Główne zasady zachowania zdrowia, s. 338-339; Dr med. S. Breyer, 
Lekarz domowy, s. 23-24; Żeby nie chorować, s. 255-258.

145 Podstawy ochrony zdrowia, tom II, s. 17.
146 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 273-282; M. Rubner, Odżywianie i nasze, 

s. 73-88; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 109-116, 130-147; Higiena życia powszedniego, s. 
163-170; Główne zasady zachowania zdrowia, s. 345-347; H. Riedel, Woda jako czynnik pie-
lęgnujący zdrowie. Przełożył W. Schroeiber, Lwów 1876, s. 202-206; O budowie i pielęgno-
waniu, s. 323-329; M. Biehler, Podręcznik higieny, s. 208-218; Zasady higieny, s. 92-96; Żeby 
nie chorować, s. 136-140; Szanujmy zdrowie!, s. 61; Podstawy ochrony zdrowia, t. II, s. 18-31; 
Higiena polska, t. II, s. 119.
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W początku wieku XX, powołując się na wyniki doświadczeń naukowych 
wskazywano na ilość kalorii, jakich potrzebuje człowiek starszy – miało to być 
ok. 2100 kalorii (tyle samo potrzebowało dziecko ok. 12 roku życia, ważące ok. 
40 kg.). Organizm człowieka starszego, mniej aktywny niż w młodości, potrze-
bował mniej energii, jakiej dostarczało pożywienie. Jednocześnie podawano ile 
należało jadać białka, tłuszczu i węglowodanów, by tę ilość kalorii dostarczać 
organizmowi. Zamieszczano także przykładowe przepisy diet, jadłospisy cało-
dzienne dla osób w podeszłym wieku, składające się zwykle z 3 do 5 posiłków147. 

W poradnikach poświęconych zdrowiu i higienie sporo uwagi poświęcono 
właściwemu ubieraniu się ludzi starszych. Jak wyjaśniano, charakterystycznym 
dla osób starszych było szybsze oziębienie się organizmu, na skutek „wyrabia-
nia mniejszej ilości ciepła”148, konieczna więc była właściwa ochrona przed ni-
ską temperaturą, wiatrem czy innymi czynnikami atmosferycznymi. „Starzec, 
wskutek osłabienia i niebezpieczeństwa zaziębienia, powinien ubierać się sta-
rannie i ciepło, stosując ubranie do pór roku, a nawet temperatury dziennej”149. 
Z drugiej jednak strony zwracano uwagę, by nie przegrzewać organizmu, gdyż 
łatwiej było wtedy zapaść na różne choroby mające swoje źródło w przeziębie-
niu. Stroje dla osób wiekowych – szczególnie na chłodne dni - miały być lek-
kie i ciepłe, najlepiej z futra, wełny czy waty. Ważnym było, by odzienie nie 
przeszkadzało w poruszaniu się, nie uciskało żadnej z części ciała, zaburzając 
krążenie. Odradzano noszenie podwiązek, szelek, uciskających pasków do 
spodni, wysokich i sztywnych kołnierzyków, chustek na szyi, sukni czy koszul 
uciskających pod pachami, ciasnych butów itp. Szczególnie zwracano uwagę 
na noszone przez panie z możnych warstw społecznych - również w starszym 
wieku - sznurówki, zwane gorsetami. I choć lekarze i higieniści nawoływali do 
zrzucenia gorsetów, wskazując na ich szkodliwość dla narządów wewnętrznych 
(gorset hamował swobodne krążenie krwi, uciskał i deformował dolne żebra, 
zmieniał położenie narządów wewnętrznych), kobiety, idąc za modą i chęcią 
ukazania szczupłej talii mimo upływających lat życia – sznurowały się, naraża-
jąc na rozliczne choroby150. Ubranie powinno być więc dobrane odpowiednio do 

147 M. Rubner, Odżywianie i nasze, s. 26-30; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 96-113, 256-257, 
Główne zasady zachowania zdrowia, s. 334-348; O budowie i pielęgnowaniu ciała ludz-
kiego, s. 111-117; M. Biehler, Podręcznik higieny, s. 142-146; Zasady higieny, s. 60-61, 65-66; 
F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 20-21; Jak się żywimy a jak żywić się i o co starać się trzeba. 
Opracował K. Prószyński (K. Promyk), Warszawa 1901, s. 47-48; Co zdrowo? Co niezdrowo?, 
s. 106-107; Kobieta lekarką domową, s. 97-110; Lekarz domowy. Racjonalny, s. 162-171; Rady 
i wskazówki, s. 72-81; Skarbiec zdrowia i życia, s. 35-38, 206-217.

148 Higiena życia powszedniego, s. 120.
149 Tamże, s. 121.
150 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 282-287; Higiena życia powszedniego, s. 

122; H. Jaeger i A. Jaeger, Higiena ubrania, s. 74 -85; Główne zasady zachowania zdrowia, 
s. 363; O budowie i pielęgnowaniu ciała ludzkiego, s. 167-171; Skóra i jej choroby, jako też 
leczenie, zapobieganie i pielęgnowanie według najnowszych źródeł opracował J. Starkman. 
Z 4 rysunkami, Warszawa 1889, s. 57; W. Hojnacki, Higiena kobiety, s. 54-68; M. Biehler, Pod-
ręcznik higieny, s. 223-233; F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 51-52; Co zdrowo? Co niezdrowo?, 
s. 50-51; J. P. Muller, Mój system dla kobiet, s. 52-71; S. Breyer, Lekarz domowy, s. 25, 46-47; F. 
E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 538; Kobieta lekarką domową, s. 129-140; L. Natanson, Higiena 
praktyczna, t. I, s. 329—330, 340-345; Medycyna ludowa, s. 76-76; F. Lange i J. Trumpp, Znie-
kształcenia ciała, s. 444-450; Szanujmy zdrowie!, s. 71-72; Rady i wskazówki, s. 86-90.
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pogody, temperatury, stosowne do wieku osoby, a przede wszystkim wygodne, 
lekkie, skromne i czyste. Moda dla ludzi w starszym wieku nie miała być już tak 
istotna jak dla młodych, ale też nie należało zupełnie lekceważyć jej prawideł, 
by nie narażać się na śmieszność151. 

 „Czy trzeba się kąpać, kiedy ciało już stare?152”. Odpowiedzi na to pyta-
nie również udzielali autorzy poradników. Przywoływano pogląd, aktualny 
w końcu wieku XVIII, że starość to powolne rogowacenie i twardnienie części 
ciała, dlatego też regularne i stosunkowo długie przebywanie w ciepłej wodzie 
zmiękcza kości, rozluźnia mięśnie i odmładza całe ciało, przywracając mu gięt-
kość (śmielsze wizje zakładały nawet nieśmiertelność wskutek ciągłego mo-
czenia w wodzie). Uświadamiano czytelnikom, że pomysł ten nie był słuszny, 
przytaczano wiele przykładów osób moczących się po kilka godzin dziennie 
w wodzie, a mimo to zmarłych. Zamiast moczenia się w wodzie, zalecano re-
gularne kąpiele (w pierwszych dziesiątakach II połowy XIX wieku zalecano ją 
przynajmniej raz na dwa tygodnie, później raz lub dwa razy na tydzień), o ile 
pewne choroby nie były ku temu przeszkodą, podkreślając przy tym odpowied-
nią ich temperaturę. Zaznaczano, by kąpiel nie była zbyt gorąca, gdyż powo-
dować mogła apopleksję - uderzenia krwi do głowy, płuc lub serca, omdlenia 
(z tego samego powodu nie zalecano kąpieli parowych). Również zbyt chłodna 
woda nie działała korzystnie na organizm, wyziębiając go zbytnio i prowadząc 
do przeziębień (chyba, że była lekarstwem w określonych dolegliwościach). Ką-
piel miała być krótka, długość jej trwania określał czas potrzebny na oczysz-
czenie skóry. Zimą odradzano korzystanie z kąpieli, szczególnie reumatykom 
i podagrykom, argumentując ten fakt nasileniem dolegliwości w wypadku 
wychłodzenia organizmu153. Wszystkim starszym osobom zalecano suche lub 
mokre nacierania całej powierzchni ciała i tzw. mięsienie, czyli masaże. Miały 
one mieć działanie dobroczynne dla skóry, nadawać jej sprężystości, jędrności, 
przyśpieszać obieg krwi, poprawiać samopoczucie154. 

151 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 287; Rady dla matek, s. 578; J. P. Muller, 
Mój system. 15 minut dziennie dla zdrowia, s. 55; Higiena życia powszedniego, s. 118-120; 
P. Jaerschky, Gimnastyka, światło i powietrze, s. 136; Główne zasady zachowania zdrowia, 
s. 363; Zasady higieny, s. 103-108; Choroby nagminne, s. 104; F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 
539-541; Lekarz domowy. Racjonalny, s. 182-185; Żeby nie chorować, s. 234-236, 244-248; L. 
Natanson, Higiena praktyczna, t. I, s. 352.

152 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 287; F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 17.
153 „Starsi ludzie posługiwać się muszą kąpielą o ciepłocie nieco wyższej – 35-37 stopni C i nie 

kąpać się dłużej niż 10 minut”, w: H. Riedel, Woda jako czynnik, s. 117, 193-194; J. H. Re-
ville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 287-289; Rady dla matek, s. 578; J. Kluge, Życie 
długie i starość, s. 171-173, 260-261; O budowie i pielęgnowaniu ciała ludzkiego, s. 108-109; 
M. Biehler, Podręcznik higieny, s. 393-395; Co zdrowo? Co niezdrowo?, s. 62-64; Choroby na-
gminne, s. 102-103; L. Natanson, Higiena praktyczna, t. I, s. 274-275, 280; Medycyna ludowa, 
s. 72-73; Uwagi i rady lekarza, s. 62; Rady i wskazówki, s. 90-96.

154 J. H. Reville- Parsie, s. 289-291; J. P. Muller, Mój system. 15 minut dziennie dla zdrowia, s. 
28-29; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 262-263; Higiena życia powszedniego, s. 114-118; M. 
Schreber, Gimnastyka lecznicza pokojowa czyli zasady leczniczych ćwiczeń gimnastycz-
nych bez przyrządów i pomocy wykonywanych dla każdego wieku. Z niemieckiego prze-
tłumaczył R. Radziwiłłowicz, Warszawa 1909, s. 118; J. P. Muller, Mój system dla kobiet, s. 
110-112; Choroby nagminne, s. 103; Żeby nie chorować, s. 237-238.
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Istotną kwestią poruszaną w poradnikach było hartowanie. Szczególnie 
popularne było ono wśród zwolenników wodolecznictwa (hydroterapii). W II 
połowie XIX wieku uznawano oblewania czy nacierania zimną wodą i zimne 
kąpiele za skuteczny środek, zapobiegający wszelkim niemal chorobom, har-
tujący organizm, wzmacniający mięśnie, poprawiający krążenie, usuwający 
nerwowość, zmęczenie, dający siły i chęć do życia155. „Dlaczegóżby ludzie sta-
rzy nie mieli brać udziału w dobrodziejstwach wody? (…) Przecież i najstarszy 
człowiek myje co dzień i ręce i twarz, jest mu to miłem, orzeźwia go, wzmacnia 
i czyni wytrzymałym. To samo stosuje się do całego ciała. Z 60 i 70 rokiem ży-
cia przychodzą zazwyczaj różne dolegliwości, można je jednak przez używanie 
wody opóźnić i zmniejszyć. Głównym błędem starych jest, że wskutek przesą-
dów są przeciwni wodzie” – pisał jeden z najbardziej znanych zwolenników 
hydroterapii i przyrodolecznictwa Ks. Sebastian Kneipp156. Sceptycy i krytycy 
tego sposobu leczenia i hartowania jednak sugerowali, że przesadne stosowa-
nie się do tej metody, czy w postaci zimnych kąpieli, natrysków czy nacierań, 
mogą prowadzić do neurastenii i niedokrwistości, a w przypadku osłabionych 
organizmów, zamiast hartować - narażać na przeziębienia, bóle reumatyczne 
i inne choroby157. 

W początku wieku XX wodolecznictwo, oparte na wszechstronnym zasto-
sowaniu do leczenia różnych chorób i dolegliwości zimnej wody włączone zo-
stało w system lecznictwa przyrodnego, łączącego wykorzystanie wody ciepłej 
i zimnej, kąpieli słonecznych, powietrznych, gimnastyki leczniczej, mięszenia 
(masaży), właściwej diety. Zalecano więc osobom w podeszłym wieku kąpie-
le, półkąpiele, zawijania, natryski itp. wodą letnią lub letnio-ciepłą, które nie 
narażały na tak szybkie wychłodzenie organizmu jak woda zimna. Dla zdro-
wia korzystne miały być także kąpiele powietrzne, ale nie konieczne stosowane 
dosłownie (polegały na nagim spacerowaniu po pokoju, balkonie czy np. na 
łące) – wystarczyło codziennie spacerować na świeżym powietrzu, o ile zdro-
wie pozwalało, także w chłodniejsze dni, oraz systematycznie wietrzyć miesz-
kanie158. Równie dobroczynny wpływ miały mieć kąpiele słoneczne, czyli wy-
stawanie ciała na działanie promieni słonecznych (w pogodne ciepłe dni na 
powietrzu, w porze chłodnej w pomieszczeniach przeszklonych czy z dużymi 
oknami). Kiedy pogoda sprzyjała, można było połączyć oba zabiegi i zażyć ką-
pieli powietrzno-świetlnej. Udowadniano, że wpływają one korzystnie i leczni-
czo w chorobach nerwowych, płuc, nerek, osłabieniu, niedokrewności i wielu 

155 O historii wodolecznictwa zob.: Hartowanie ciała i leczenie w oświetleniu fizjologii czło-
wieka. Studium z praktyki wodolecznictwa skreślił J. Żniniewicz, Poznań 1913, s. 169-170.

156 Poradnik dla zdrowych i chorych. Napisał X. S. Kneipp, Poznań 1891, s. 84;H. Riedel, Woda 
jako czynnik, s. 3-6; Zasady higieny, s. 55-56; F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 872-875.

157 „Zimne kąpiele nie są wskazane w ogólności dla ludzi wiekowych, podupadających na 
zdrowiu i osłabionych, wreszcie niedokrewnych, gdyż takie osoby nie mogą znieść więk-
szej utraty ciepła, jakkolwiek znów niektórzy ludzie starzy zahartowani są do tego stopnia, 
że nawet do bardzo późnych lat życia używają zimnych kąpieli bez obawy zaszkodzenia 
zdrowiu”, w: H. Riedel, Woda jako czynnik, s. 128; Zob. też: J. Kluge, Życie długie i starość, 
s. 168-171; J. Orth, Cel i zadanie, s. 12-15.

158 J. Kluge, Życie długie i starość, s. 177-180; Co zdrowo? Co niezdrowo?, s. 8-10; J. P. Muller, Mój 
system dla kobiet, s. 114-115.
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innych, a by przekonać czytelników o ich skuteczności, opisywano szereg przy-
padków bardziej lub mniej poważnie chorych ludzi, których oczywiście z suk-
cesem tą metodą wyleczono159.

Choć wiek podeszły zwykle uważano za okres wypoczynku po trudach ży-
cia, to w poradnikach znajdujemy wskazówki mówiące o konieczności utrzy-
mana czynności organizmu i systematycznego ruchu fizycznego. W badanym 
okresie ruch fizyczny stał się jednym z najistotniejszych czynników higieny 
społecznej, ale i osobistej. Stawiano czytelnikom za przykład stuletnich starców, 
przywołując ich pracę i zatrudnienie niemal do samej śmierci. Systematyczne 
zatrudnienie, stosowny do wieku i sił ruch fizyczny miał poprawiać krążenie, 
podnosić temperaturę ciała, wzmacniać mięsnie, stawy, poprawiać trawienie, 
zapobiegać otyłości. Dawka ruchu czy zatrudnienia oczywiście zależała od sta-
nu zdrowia osoby starszej, szczególnie jednak zalecano przechadzki, spacery, 
ogrodnictwo. Odradzano jazdę konną (miała wywoływać raptury – przepu-
kliny), tańce, dalekie wycieczki, wspinaczki, jazdę na rowerze160. Najlepiej, by 
codzienna porcja ruchu odbywała się na świeżym powietrzu, a jeśli pogoda nie 
dopisywała, przy otwartym oknie. Regularny ruch fizyczny gwarantować miał 
siły i zdrowie w podeszłym wieku. „Dla ludzi zdrowo żyjących starość między 
60-70 rokiem życia nie jest ciężką. Kto fizycznie czynnie życie pędzi, u tego rześ-
kość ciała i umysłu nawet w dalszym okresie wcale nie jest rzadką”161.

Zwolennicy gimnastyki, których nie brakowało przez cały analizowany 
okres, zalecali systematyczne ćwiczenia fizyczne, połączone z ćwiczeniami 
oddechowymi. Najprostsza w realizacji była gimnastyka szwedzka, lecznicza, 
niewymagająca żadnych przyrządów, wskazująca „jak ćwiczyć wszystkie mię-
śnie ciała za pomocą ruchów naukowo-skombinowanych”162, której „celem jest 
rozwinąć i wzmocnić organizmy słabe, ukształtować ułomne, wyleczyć cho-
re”163, mogąca być wykonywana nawet w zamkniętym pomieszczeniu (stąd czę-
sto stosowano nazwę gimnastyka pokojowa). „Bezczynność jest tu, jak w całej 
przyrodzie, zjawiskiem anormalnym - prowadzi do wyczerpania i do przed-
wczesnej śmierci. Ruch to życie: zwiększa i podtrzymuje siły do późnych gra-
nic normalnego istnienia”164 – pisał do czytelników w podeszłym wieku autor 
jednego z najbardziej poczytnych i tłumaczonych na wszystkie niemal języki 
europejskie dzieł z zakresu gimnastyki pokojowej, Duńczyk J. P. Muller. Jednak 
w przypadku osób starszych gimnastyka nie tyle miała kształtować mięśnie czy 
prowadzić do wyrobienia silnej i smukłej sylwetki (choć podawano przykłady 

159 P. Jaerschky, Gimnastyka, światło i powietrze, s. 94-95; M. Biehler, Podręcznik higieny, s. 
395-397; F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 24-28, 118-121; F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 914; 
Podręcznik do leczenia chorób, s. 435-442; Uwagi i rady lekarza, s. 61; Skarbiec zdrowia 
i życia, s. 14-15, 18; Powietrze i słońce, s. 18.

160 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 293-305, 315; Rady dla matek, s. 578; Życie 
kobiety, s. 174-175; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 93, 147-158, 240; Higiena życia powsze-
dniego, s. 54-56; Choroby nagminne, s. 95; S. Breyer, Lekarz domowy, s. 56-57; Kobieta lekar-
ką domową, s. 123-128; Żeby nie chorować, s. 208-209.

161 M. Schreber, Gimnastyka lecznicza, s. 25.
162 Higiena życia powszedniego, s. 57.
163 M. Schreber, Gimnastyka lecznicza, s. 4.
164 J. P. Muller, Mój system. 15 minut dziennie dla zdrowia, s. 6.
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osób w podeszłym wieku, które dzięki systematycznym ćwiczeniom miały 
kondycję trzydziestolatków i stawali się smuklejsi i zwinniejsi niż w młodości), 
ale utrzymać ciało w ogólnej dobrej formie, odporności, giętkości lub wzmac-
niać słabnące mięśnie czy przeciwdziałać zesztywnieniu stawów. Gimnastyka 
miała być racjonalna, czyli dostosowana do indywidualnych potrzeb i możli-
wości osoby, zaś poradniki z zakresu gimnastyki często zawierały przykłady 
zestawów ćwiczeń dla osób w różnym wieku, włącznie z tymi po 60 roku życia, 
z różnymi dolegliwościami, z uwzględnieniem specyfiki płci. Kiedy schorze-
nie było poważne, należało uprawiać gimnastykę pozostając pod opieką lekarza 
i stosując się do jego wskazówek165. 

Wśród licznych wskazówek dotyczących zdrowego trybu życia osób star-
szych znajdujemy także rady poświęcone wypoczynkowi, jakim był sen. Szcze-
gólnie dobroczynny miał być sen nocny, który zapewniał organizmowi rege-
nerację. Ludnie starsi, jak wyjaśniano, nie potrzepali wielu godzin snu - „słabo 
pracujące zmysły i umysł niewiele sie zużywają i łatwo odzyskują stosowną do 
wieku działalność”166. „Starzec nie potrzebuje spać więcej nad 5-6 godzin”167 - 
wyjaśniano. By nie narażać się na często występującą bezsenność, nie należało 
sypiać w ciągu dnia, choć osobom starszym zdarzały się często drzemki, powo-
dowane przepełnieniem żołądka (utrudnione trawienie mogło narazić człowie-
ka na wylew krwi do mózgu), zbyt długim czuwaniem, przesadnym ogrzewa-
niem pomieszczeń czy brakiem zajęcia. By sen był zdrowy i krzepiący, dobrze 
było idąc na spoczynek zachować spokój duszy, w ciągu dnia odpowiednio się 
ruszać oraz nie przejadać się, szczególnie wieczorem. Pokój, w którym sypiano, 
miał być odpowiednio obszerny i systematycznie wietrzony. Temperatura po-
wietrza w sypialni nie powinna być wysoka, nawet zimą. Łóżka (najlepiej meta-
lowego, które łatwo dawało się czyścić) nie należało otaczać zasłonami, materac 
najlepiej, by był z morskiej trawy lub końskiego włosia, a pościel nie miała być 
zbyt miękka, choć w wypadku osób starszych dopuszczano pierzyny z pierza, 
jako dobrze trzymające ciepło. Pościel powinno się zmieniać raz na 1-2 tygodnie 
lub w każdym przypadku zabrudzenia168. 

165 Tamże, s. 20, 69-70, 164-165; tenże, Mój system dla kobiet, s. 75-107, 157-162; J. Kluge, Życie 
długie i starość, s. 154; P. Jaerschky, Gimnastyka, światło i powietrze, s. 5-57, 86; M. Schre-
ber, Gimnastyka lecznicza, s. 35-118; Co zdrowo? Co niezdrowo?, s. 38-44; S. Breyer, Lekarz 
domowy, s. 70-75; F. E. Bilz, Nowe lecznictwo, s. 137-164; Kobieta lekarką domową, s. 174-
176; Żeby nie chorować, s. 210-226; Skarbiec zdrowia i życia, s. 282-293; Kodycyl do mojego 
testamentu, 98, s. 86-93.

166 Rady dla matek, s. 578; Rady i wskazówki, s. 100-102.
167 Higiena życia powszedniego, s. 80; Zob. też: O budowie i pielęgnowaniu ciała ludzkiego, s. 

207; Zasady higieny, s. 34; M. Schreber, Gimnastyka lecznicza, s. 56; Żeby nie chorować, s. 
26-27; L. Natanson, Higiena praktyczna, t. II, s. 65; Szanujmy zdrowie!, s. 159.

168 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 305-312; Rady dla matek, s. 578-379; J. 
P. Muller, Mój system. 15 minut dziennie dla zdrowia, s. 61-62; J. Kluge, Życie długie i sta-
rość, s. 158-167, 245; Higiena życia powszedniego, s. 78-80, 122-123; P. Jaerschky, Gimnastyka, 
światło i powietrze, s. 136-137; O budowie i pielęgnowaniu ciała ludzkiego, s. 171-172; W. 
Hojnacki, Higiena kobiety, s. 104-109; M. Biehler, Podręcznik higieny, s. 233; Zasady higieny, 
s. 108-109; Co zdrowo? Co niezdrowo?, s. 13-14; Kobieta lekarką domową, s. 161-164; L. Na-
tanson, Higiena praktyczna, t. II, s. 65-71; Uwagi i rady lekarza, s. 87-91.
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Życie seksualne osób starszych

 W poradnikach nie pomijano także sfery seksualności ludzi w starszym wie-
ku, choć nie był to temat często poruszany. „Rozwiązłość w starości jest hanieb-
ną obrzydliwością, uwłaczającą godności wieku sędziwego, niecnotą zdrowiu 
niesłychanie szkodliwą, a przykładem swym dla młodzieży zgubną”169 – pisał 
w 1857 roku Teodor Tripplin. W całym badanym okresie zalecano starszym lu-
dziom wstrzemięźliwość płciową, gdyż niebezpieczne dla zdrowia miało być 
samo wstrząśnienie całego układu nerwowego powstałe na skutek stosunku 
seksualnego, ale szczególnie groźna – oczywiście w przypadku mężczyzn - 
była utrata nasienia. Nie należało więc oddawać się rozkoszom płciowym, by 
nie obciążać starzejącego się i słabnącego organizmu utratą życiodajnych soków. 
Jeszcze w 1907 r. pisano: „Każdy akt spotrzebowuje pewna ilość sił żywotnych, 
a trwonienie ich prowadzi do przedwczesnego wyczerpania”170. Nasienie, któ-
re na skutek wstrzemięźliwości pozostawało w organizmie, miało dawać siłę 
i czerstwość fizyczną. Przestrzegano starszych mężczyzn przed małżeństwami 
z młodszymi kobietami, pisząc, iż próbując spełnić małżeńskie obowiązki tym 
samym wpędzają się do grobu, przyśpieszając swoją śmierć. Podobnie miało 
się dziać w przypadku mężczyzn, którzy mimo podeszłego wieku nie zanie-
chali współżycia płciowego, nie potrafili pohamować swych cielesnych żądzy 
i uprawiali seks z kobietami przygodnymi czy prostytutkami. Rozkosz płciowa 
w starszym wieku mała być często przyczyną apopleksji, która - jak opisywano, 
miała miejsce najczęściej podczas samego aktu spółkowania171. U kobiet współ-
życie w okresie starości powodować miało białe upławy, krwotoki maciczne, 
raka macicy czy histerię. W kilku badanych poradnikach znajdujemy przestro-
gę, iż spółkowanie w starszym wieku było przyczyną osłabienia wzroku, a na-
wet ślepoty172. By ustrzec się tych niebezpieczeństw, najlepiej było od 50 roku 
życia zachować wstrzemięźliwość płciową, a jeśli było to dla mężczyzny zbyt 
trudne, a zdrowie dopisywało, uprawiać mógł seks w sposób bardzo umiarko-
wany i ostrożny. Najczęściej jednak, jak podawano, mężczyźni w podeszłym 
wieku cierpieli na impotencję, spadek libido, zaś częsty przerost gruczołu kro-
kowego, brak sił i osłabienie organizmu powodowały odsunięcie spraw seksu 
na dalszy plan173. Równie niebezpieczne było uprawianie w starszym wieku 

169 Higiena polska, t. II, s. 124.
170 P. Jaerschky, Gimnastyka, światło i powietrze, s. 136; Zob. też.: Higien polska, t. II, s. 5-6; 

Kobieta lekarką domową, s. 249-250; M. Gruber, Życie płciowe, przełożył L. Feuerestein, 
Lwów 1909, s. 578.

171 „Po 50 roku życia stosunki płciowe bardzo wyczerpują siły, zwłaszcza u mężczyzn i skra-
cają życie. Po 60 nie powinny już wcale mieć miejsca. Przy chorobach serca i skłonności do 
apopleksji mogą sprowadzić nagły zgon”, w: L. Natanson, , Higiena praktyczna, t. II, s. 130-
131; Zob. też: Medycyna ludowa, s. 30; M. Gruber, Życie płciowe, s. 588-589; Higiena polska, 
t. II, s. 124.

172 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 345; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 81; 
Medycyna ludowa, s. 23.

173 „Od 40 roku życia zdolność płciowa zanika z wolna, gaśnie zaś całkowicie około 70 roku, 
choć często wcześniej. Osiemdziesięcioletni starcy, posiadający zdolność płciową, należała 
do wyjątków”, w: A. Forel, Zagadnienie seksualne w świetle nauk przyrodniczych, psycho-
logii, higieny i socjologii. Przekład autoryzowany Z. Zatorskiego, tom I, Lwów 1906, s. 65.
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praktyk masturbacyjnych, rzekomo rozpowszechnionych szczególnie wśród 
mężczyzn. Jednak nie omijano także problemu onanii u starszych kobiet, które 
„starają się bez współudziału zewnętrznego dojść do niej tylko na drodze umy-
słowej, a więc przez nasilenie, czyli napięcie nerwów. Nazywa się je chorymi 
z urojenia”174. By chronić przed utratą cennych sił zarówno kobiety, jak i męż-
czyzn należało unikać onanii poprzez wczesne wstawanie, udawanie się do łóż-
ka mocno zmęczonym, wykonywanie w miarę sił ćwiczeń i prac fizycznych, 
stosowanie lekkostrawnej diety, dbanie o higienę części płciowych i unikanie 
podniecającej lektury175. 

Specyfika starzenia się kobiet

„Charakterystyczne objawy starości wcześniej niż mężczyzn, z właściwymi 
płci różnicami dotykają kobiety. Ich ukazanie się, choćby najmniej wyraźne, 
jeszcze boleśniej, jeszcze się smutniej u nich odbija. Łudzą się one, jak mogą, 
czas jakiś, pomyłka atoli trwać długo nie może”176. „W ogóle, młodość kobiet 
jest krótsza i świetniejsza, przeciwnie, starość ich jest dłuższa i przykrzejsza, 
niż mężczyzn”177. Starość kobiety zwykle w poradnikach opisywana jest od 
momentu ustania odchodów miesięcznych, a tym samym utraceniu zdolności 
płodzenia dzieci. „Czas klimakteryczny oznacza okres, który stopniowo ku 
schyłku życia prowadzi”178. Nie wskazywano oczywiście określonego momen-
tu tego zjawiska, gdyż każda z kobiet w innym wieku traciła miesiączkę. Prze-
ciętnie jednak następowało to ok. 50 roku życia. Klimakterium trwało różnie 
długo – zwykle ok. 2-3 lata. Niosło za sobą różnorodne cierpienia, a u słabszych 
i chorowitych kobiet mogło nawet przyczyniać się do śmierci. W połowie XIX 
wieku głoszono pogląd, że zatrzymana krew miesięczna zwraca się ku innym 
organom – płucom, sercu, mózgowi, kościom, narządom trawienia, powodując 
ich choroby, dlatego kobiety w wieku przekwitania cierpieć miały na kaszel, 
duszności, kołatania serca, uderzenia krwi do głowy, zawroty i bóle głowy, 
obłęd periodyczny, manie (szał), melancholię, utratę apetytu, wzdęcia, rozwol-
nienia, drżenia rąk i nóg, obrzmiałość piersi, migotanie przed oczami, obfite 
poty. Pogląd ten aktualny był i w początku wieku XX. Nie należało leczyć tych 
zaburzeń - miały one ustać same, wraz z przyzwyczajeniem się organizmu do 
ustania krwawienia. Kiedy kobieta spokojnie i bez większych komplikacji prze-
trzymała cierpienia ustania krwawienia, miało to być gwarantem dożycia do 
późnej starości179. Przestrzegano kobiety, szczególnie te, które życie spędzały na 

174 Kobieta lekarką domową, s. 461.
175 Tamże; J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 324-339; J. Kluge, Życie długie 

i starość, s. 181-198, 236.
176 J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 26, 59.
177 Tamże, s. 60.
178 Życie kobiety, s. 165.
179 Rady dla matek, s. 558-564; Życie kobiety, s. 39, 169; W. Hojnacki, Higiena kobiety, s. 210-212; 

Kobieta lekarka domową, s. 596-597; O. Schaeffer, Choroby kobiece. Przełożył W. Hojnacki, 
Lwów 1909, s. 30-31.
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salonach, bawiąc się i podobając, by nie próbowały na siłę, z pomocą rozlicz-
nych cudownych środków, kosmetyków, mikstur czy leków (z pomocą lekarza 
czy nawet babek i znachorów) zatrzymać mijającą młodość. Stosowano nie tylko 
rozliczne środki poprawiające urodę, ale i takie, które miały skutecznie odsu-
nąć zatrzymanie miesiączki. Natury jednak nie dawało sie oszukać i zamiast 
przedłużonej młodości stosowane środki powodować mogły choroby macicy, 
nawet nowotwory. By lekko przejść okres przesilenia (epoca clymacterica) zaleca-
no lekkostrawną dietę roślinną, pozbawioną mięsa, alkoholu i innych pobudza-
jących napojów, spokój ducha, lekką, regularną pracę i ruch fizyczny, kąpiele 
połowiczne (nasiadówki). W razie dotkliwych cierpień konieczna była konsul-
tacja i pomoc lekarska. Apelowano do pań, by wyzbyły się wstydu i fałszywej 
skromności i bez lęku mówiły lekarzowi o swoich przypadłościach – uświada-
miano, że skrępowanie przed lekarzem w kwestiach chorób kobiecych niejed-
ną doprowadziło do śmierci, choć choroba była wyleczalną180. Zwracano także 
uwagę na konieczność troski o piersi kobiet w podeszłym wieku, które przeszły 
już okres przekwitania. Wszelkie guzki czy zgurbienia należało natychmiast 
usuwać gdyż „stają się siedliskiem guza żyjącego chorobnie, który w tym wieku 
kobiety bardzo łatwo przeradza się w raka, a jakiż koniec tego, któraż z kobiet 
nie słyszała?”181. 

Ustaniu krwawień miesięcznych towarzyszyć miały inne, znamienne cechy 
starzenia się kobiety: „chropowatość, uwiąd i wysychanie skóry, zmarszczki, 
fałdy, plamy barwnikowe i brodawki na niej, nabrzmiałe rysy, obwisłe policz-
ki, podbródek, roztycie(…) pojawiają się około 40 roku życia”182. Kiedy kobieta 
wcześniej przeszła kilka porodów, chorowała, nie dbała o swoją skórę, cierpia-
ła na bezsenność czy nerwowość, mogła pierwsze objawy starzenia dostrzegać 
wcześniej, zanim jeszcze utraciła miesiączkę. Jako najszybciej widoczny objaw 
starzenia sen z oczu większości kobiet zwykle spędzały pojawiające się na twa-
rzy zmarszczki i kurze łapki. By je zmniejszać, zalecano różnorodne kremy, ma-
saże twarzy, hydropatię (zimne kąpiele twarzy), a w początku XX wieku tak-
że elektryzowanie i masaż za pomocą przyrządów ssących183. By jak najdłużej 
utrzymać młody wygląd i siły należało wypełniać zalecenia zdrowego trybu 
życia opisywane w poradnikach – odpowiednia dieta, czyste powietrze, syste-
matyczny ruch fizyczny, czystość ciała, nieuciskające ubranie, unikanie chorób, 
spokój ducha miały dawać gwarancję opóźnienia oznak starzenia się184. 

Pisząc o specyfice starzenia się kobiet, wyraźnie podkreślano, iż kobieta po 
przejściu okresu przekwitania zmienić miała także swój styl życia. Powinna 
wycofać się z życia towarzyskiego, a swoje słabnące siły poświecić dzieciom, 
wnukom i Bogu. Zajęciem starzejącej się kobiety mało być doradzanie cór-
ce w prowadzeniu gospodarstwa, pomoc w lżejszych pracach, częsta modli-
twa. Szczególnym zadaniem, jakie stawało przed starszą kobietą było również 

180 Rady dla matek, s. 564-571; Życie kobiety, s. 172; J. Kluge, Życie długie i starość, s. 219-224; W. 
Hojnacki, Higiena kobiety, s. 213-214.

181 Rady dla matek, s. 572; Zob. też: J. Kluge, Życie długie i starość, s. 22.
182 W. Hojnacki, Higiena kobiety, s. 219.
183 Tamże, s. 222-223; Kobieta lekarką domową, s. 198-202.
184 W. Hojnacki, Higiena kobiety, s. 219-220.
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zajmowanie się wnukami, nauczanie ich, wpajanie tradycji i umilanie czasu 
opowiadaniem bajek, historii z życia rodziny i kraju. Zalecenia obcowania 
z młodymi, służenia pomocą i radami w wielu dziedzinach życia kolejnemu 
pokoleniu odnosiły się oczywiście do obu płci i miały na celu ożywienie i utrzy-
manie dobrego humoru, ochronę przed zamknięciem się na innych, poczucie 
bycia potrzebnym, zainteresowanie otoczeniem, zapomnieniem o swoich do-
legliwościach, uniknięcie starczego stetryczenia – zgorzkniałości, gderliwości 
i zgryźliwości185. 

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych ustaleń, na stronach poradników z zakresu medy-
cyny, higieny i lecznictwa nie brakowało porad dotyczących zapewnienia sobie 
zdrowej i długiej starości. Jednak poradników w całości poświęconych wiekowi 
starczemu w badanym okresie było stosunkowo niewiele. Mimo rosnącej liczby 
publikacji poradnikowych, których wraz z upływającymi dekadami XIX wieku 
przybywało, nadal brakowało tego typu poradników dla seniorów. Najczęściej 
wskazówki higieniczne i lecznicze dla osób starszych publikowane były w po-
radnikach poświęconych zdrowiu człowieka we wszystkich okresach jego ży-
cia, w niektórych stanowiąc osobne rozdziały, w niektórych zaś omawiane były 
przy okazji danego zagadnienia. 

Czy i na ile zalecenia formułowane przez lekarzy i higienistów na stronach 
poradników miały swoje przełożenia na praktykę życia codziennego i zachowa-
nia zdrowotne społeczeństwa polskiego, trudno ocenić. Niemniej jednak, kiedy 
zainteresowany poszukiwał wskazówek, jak żyć długo i zdrowo - znajdował je 
w poradnikach lekarskich i higienicznych badanego okresu. Te zaś zawierały 
szereg informacji, które stanowiły najpewniejszy eliksir długiego i zdrowego 
życia – prawidła higieniczne, które nalegało realizować systematycznie już od 
początku życia człowieka, także w okresie starości. Należały do nich odpowied-
nie odżywianie, wygodne i nieuciskające ubranie, troska o czystość ciała, regu-
larny sen i odpoczynek, częste przebywanie na świeżym powietrzu, systema-
tyczny ruch fizyczny, spokój i pogoda ducha oraz wstrzemięźliwość seksualna. 

Tajemnica długowieczności tkwiła w prowadzeniu higienicznego trybu ży-
cia przez cały okres jego trwania, stosowaniu się do zaleceń lekarzy i higieni-
stów i przestrzeganiu formułowanych na stronach poradników wskazówek. Na 
zakończenie warto przytoczyć zestawienie głównych porad, mających zagwa-
rantować każdemu człowiekowi długie życie i zdrową starość. Co istotne, moż-
na uznać je za aktualne także i dziś. „Wiadomym jest bezspornie, że rezultatem 
życia higienicznego, jest zdrowie doskonałe i możność doczekania wieku sędzi-
wego. Jaka jest tajemnica długowieczności, dość łatwo odpowiedzieć, a więc:

185 Rady dla matek, s. 573; J. H. Reville- Parsie, Starość. Popularny wykład, s. 154-156; Kobieta 
w rodzinie przez Bogumiłę, Warszawa 1879, s. 76-79; C. Wagner, Podstawy życia rodzinne-
go, s. 101-113; Kobieta lekarką domową, s. 256; Por.: M. Stawiak-Ososińska, Ponętna, uległa, 
akuratna, s. 297-298.
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Życie porządne i systematyczne
Umiarkowanie we wszystkim
Czystość myśli, uczuć i czynów
Ranne wstawanie
Obcowanie częste z przyrodą
Higieniczne warunki pracy
Higieniczne mieszkanie
Nieużywanie alkoholu i tytoniu
Wyrzeczenie się kawy i herbaty
Ograniczone spożywanie mięsa
Unikanie gniewu, wzruszeń i silnych namiętności
Bagatelizowanie kłopotów i zmartwień
Uprawianie sztuk pięknych, literatury etc.
Gimnastyka władz umysłowych
Bezwzględna miłość bliźniego
Praca, ruch, gimnastyka
Woda, słońce, powietrze
Mleko, jaja, jarzyny, owoce”186.

186 F. Baytel, Higiena i zdrowie, s. 95-96.
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“Living a long life and to a healthy old age”
in the light of guides to hygiene and health care from the second half 

of the nineteenth and early twentieth centuries

Summary 

 Today, the issue of old age is subject to a number of interdisciplinary research 
and although it is often analysed by representatives of many social sciences and 
the humanities, in Polish historiography it has not attracted wide interest among 
researchers. All the more it seems justifiable to undertake analyses concerning 
the issue of ageing and old age in the bygone past.

The aim of the arrangements made was to try to reproduce and systema-
tize, according to the issues tackled, the recommendations, advice and guidance 
aimed at the elderly, with regard to maintaining health, thus prolonging life. 
Guides to health, hygiene and health care published in the second half of the 
nineteenth and early twentieth centuries on the Polish territory were mainly 
used as a source basis here. 

As it is clear from the analyses carried out, the pages of the guides to medi-
cine, hygiene and health care did not lack guidance for providing oneself with 
a healthy and long old age. However, there were relatively few guides entirely 
devoted to old age during the period discussed. Despite the growing number of 
published guides, which, together with the elapsing decades of the nineteenth 
century there were more and more of, such guides for seniors were still missing. 
Hygienic and health care guidance for the elderly was published in guides de-
voted to man’s health in all periods of his life, in some making separate chapters, 
in others they were discussed together with other issues tackled. 

The guides tested contained a range of information that was the surest elixir 
of a long and healthy life - hygienic precepts to be implemented systematically 
from the beginning of man’s life, even in old age. These included adequate nu-
trition, comfortable and non-constricting clothes, care for the cleanliness of the 
body, regular sleep and rest, frequent exposure to the open air, regular physical 
exercise, peace and serenity, and sexual abstinence. 
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Małgorzata Stawiak-Ososińska, Aneta Wilczak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Władaj sobą. Bo jak przypilnujesz
organizm będziesz żył długo” 
– profilaktyka starzenia i starości
według Apolinarego Tarnawskiego

Skok cywilizacyjny jaki miał miejsce w drugiej połowie XIX stulecia przy-
niósł nie tylko ogromne przemiany technologiczne, gospodarcze i polityczne, 
ale też przyczynił się do postępu w dziedzinie medycyny, higieny i farmacji. 
W tym czasie bowiem pojawiły się pierwsze profesjonalne szpitale, w których 
zaczęto specjalistycznie leczyć pacjentów, wynaleziono leki i szczepionki na 
bardzo wiele chorób, przystąpiono do walki z alkoholizmem, zmieniło się po-
dejście do żywienia, dbałości o higienę osobistą i zdrowie. Dziewiętnaste stule-
cie, to także rozwój profilaktyki oraz popularyzacji tzw. „zdrowego stylu życia”. 
„Zapanowało wówczas przekonanie, że ludzie dbający o zdrowie żyją dłużej. 
Jeśli człowiek zna swój organizm, potrafi kontrolować i regulować jego funkcje, 
łączyć pracę z wypoczynkiem, wie, ile jeść i co pić, czym się delektować, a czego 
unikać, to może dożyć sędziwego wieku”187. 

Odkrycie, że dla zdrowia ma ogromne znaczenie higiena osobista, ruch 
i dieta spowodowało „wysyp” różnego rodzaju poradników, w których auto-
rzy dawali praktyczne rady dotyczące zachowań prozdrowotnych. Wielu z nich 
swoje wytyczne opierało nie tylko na modnych sloganach, ale na długotrwa-
łej obserwacji i badaniach, a często na testowaniu niektórych metod na sobie. 
Propagatorów zdrowego stylu życia (lekarzy, higienistów, pedagogów, publicy-
stów, społeczników) było wielu. Swoje poglądy i wskazania upowszechniali na 
łamach bujnie rozwijającej się prasy, w kalendarzach, ale też w postaci wydaw-
nictw książkowych. Jednym z krzewicieli dietetyki, ruchu, higieny i wstrze-
mięźliwości wśród seniorów był Apolinary Tarnawski. 

Apolinary Tarnawski urodził się 6 lutego 1851 r. w rodzinie drobnoszlacheckiej  
w Gnojnicach, wsi położonej niedaleko Krakowca (okolice Przemyśla) należącej do 

187 S. Nicieja, Po zdrowie w Karpaty, http://www.rp.pl/artykul/638369.html (dostęp z dn. 
10.06.2013)

 Moje Kresy. Kurorty kresowe, http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121209/RE-
PORTAZ/121209672 (dostęp z 15.06.2013)
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księcia Adama Hieronima Lubomirskiego188. Był ostatnim z dziewięciorga dzieci 
Andrzeja i Teresy z Lisów Tarnawskich. Jego ojciec był ekonomem w dobrach kra-
kowieckich książąt Lubomirskich. Kiedy Apolinary miał 9 lat zmarła matka. Oj-
ciec wówczas zmuszony był sam zająć się wychowaniem i opieką nad dziećmi189. 
Zdawał sobie sprawę, że jedyną drogą awansu społecznego dla jego dzieci jest 
zdobycie wykształcenia i wejście w kręgi inteligencji, dlatego zapewniał swoim 
synom najpierw elementarne wykształcenie, a potem wysyłał ich kolejno do je-
dynego w okolicy gimnazjum klasycznego w Przemyślu190. W latach 60-tych XIX 
wieku gimnazjum przemyskie było szkołą ośmioklasową. Uczęszczali do niego 
Polacy i Rusini191. Wiedza jaką zdobył Apolinary w gimnazjum nie była zbyt roz-
legła. Główny nacisk w nauczaniu kładziono na języki klasyczne, które stanowiły 
prawie jedną trzecią całego wymiaru godzin lekcyjnych192.

Nie wiadomo dokładnie, w którym roku Apolinary rozpoczął naukę w gim-
nazjum. Jak wynika ze wspomnień jego syna nie należał do najlepszych uczniów, 
powtarzał klasy. Nie miał też przyjaciół, czuł się raczej wyobcowany. Być może 
powodem odsunięcia go od rówieśników była przewlekła choroba skóry głowy, 
na którą zapadł w tym czasie. Stała się ona m.in. przyczyną szybkiego siwienia. 
Apolinary nie był, jak sam pisał, lubiany przez nauczycieli, między innymi ze 
względu na swoją indywidualność193. 

Po zdaniu matury w 1871 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Był przeciętnym studentem. Uczęszczał na wszystkie 
wymagane zajęcia i zaliczał je w terminie. Przez cały okres studiów pobierał 
stypendium (które prawdopodobnie było jego głównym źródłem utrzymania), 
a w niektórych latach był nawet zwalniany z czesnego. W 1877 roku ukończył 
studia i otrzymał dyplom lekarza194. 

188 Turystyczny szlak gniazd rodowych Lubomirskich - Stalowa Wola, http://www.kompa-
sturystyczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=370:turystyczny-szlak-
gniazd-rodowych-lubomirskich-stalowa-wola&catid=44:szlaki-tematyczne&Itemid=255 
(dostęp z dn. 12.01.2012)

189 Mały przewodnik po rodzinie Tarnawskich- potomkach Andrzeja Tarnawskiego z Nożdrz-
ca i Familiach z nimi spowinowaconych, zebrany i wykonany przez Andrzeja Denisa męża 
Janiny Tarnawskiej-Denis wnuczki Józefa i prawnuczki Andrzeja Tarnawskich, aby nie za-
pomnieć o korzeniach i więzach rodzinnych.[Udostępniony przez Stanisława Sas-Tarnaw-
skiego stryjecznego wnuka Apolinarego Tarnawskiego]; K. Tur- Marciszuk, Zakopane Hu-
culszczyzny. Kosowska lecznica dr Tarnawskiego i zakopiańskie sanatorium dra Chamca 
- konsekwencje zmian właściciela, „Rocznik Podhalański” 2007, nr 28, s. 128; W. Tarnawski, 
Mój ojciec, Londyn 1966, s. 99.

190 Teofila późniejszego dyrektora Departamentu Skarbu Galicji, Leonarda doktora prawa, Sta-
nisława zarządcę dóbr księcia Sapiechy w Krasiczynie, Józefa prawnika i Sędziego Sądu 
w Niżankowicach. Mały przewodnik po rodzinie Tarnawskich - potomkach Andrzeja 
Tarnawskiego.

191 Schematyzm królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1870, 
Lwów 1870, s. 388-389; J. Fałat, Pamiętniki, Katowice 1987, s.42-44.

192 A. Puszka, Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w dobie 
autonomii, Lublin 1999, s.14-15.

193 A. Tarnawski, Higiena starości i starzenia się, Londyn 1990, s. 10-11; W. Tarnawski, Mój 
ojciec, s. 102.

194 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego; sygn. WL II 218, Katalog studentów zwyczaj-
nych z roku akademickiego 1871/72 - I półrocze, k. nlb; sygn. WL II 219, Katalog studentów 
zwyczajnych z roku akademickiego 1871/72 - II półrocze, k. nlb; sygn. WL II 222, Katalog 
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Od razu rozpoczął praktykę lekarską. Jego pierwszym miejscem pra-
cy był Szpital Główny we Lwowie. Przez pierwsze cztery miesiące była to 
praktyka bezpłatna. Dopiero potem uzyskał płatną posadę lekarza pomoc-
niczego. W szpitalu tym przepracował cztery i pół roku tj. do lutego 1882 r. 
Praktykę w szpitalu odbywał na różnych oddziałach między innymi na gine-
kologicznym, położniczym, skórno-wenerycznym, chirurgicznym, ale najbar-
dziej czynnym był na oddziale chorób wewnętrznych195. W czasie urlopów, 
chcąc nieco „dorobić” do niskiej pensji podejmował zatrudnienie jako le-
karz uzdrowiskowy w Żegiestowie (1879), w Morszynie (1881) oraz Wysowej  
(1883). Praca w zdrojowiskach bardzo mu się podobała. Już wówczas zaczął ma-
rzyć o własnym zakładzie przyrodoleczniczym. Jednak z braku pieniędzy ma-
rzenia te musiały zostać odsunięte na bok. 

W 1883 r. został lekarzem powiatowym najpierw w Borszczowie, potem Ja-
worowie pod Lwowem i wreszcie w Kosowie, z którym związał się na dłuższy 
czas. Był to bardzo aktywny okres jego życia. „We Lwowie [był] współzałoży-
cielem towarzystwa patriotyczno-gimnastycznego Sokół, braci Niemczewskich, 
w Borszczowskiem skłaniał do założenia sadów morelowych, w Okopach Św. 
Trójcy podaje myśl uprawy winorośli w jarach Dniestru, a już po przybyciu do 
Kosowa zakłada towarzystwo tkacko - kilimkarskie, które dało początek temu 
przemysłowi w powiecie. Wszędzie, gdzie się pojawi, pozostawia po sobie śla-
dy zdrowych reform, nowych idei, zapoczątkowanych dzieł”196. W tym czasie 
zaczęły mu coraz bardziej doskwierać dolegliwości żołądkowe, których nabawił 
się w czasie studiów na skutek fatalnego i niedostatecznego odżywiania. Le-
czenie tradycyjnymi metodami stosowanymi w ówczesnej Polsce okazało się 
nieskuteczne. Zdecydował się wówczas na podjęcie kuracji w zakładzie wodo-
lecznictwa hydroterapeuty ks. Sebastiana Kneippa w Wörishofen w Niemczech. 
Terapia jaką tam stosowano opierała się na zdrowym odżywianiu (m.in. nale-
żało jeść wynaleziony przez Kneippa chleb ziarnisty) i piciu naturalnej wody 
mineralnej z miejscowych ujęć oraz kawy słodowej. Nie wiadomo jak długo 
przebywał na leczeniu. Pewne jest, że wrócił z niego w znacznie lepszym stanie 
zdrowia w 1891 roku. W tym samym roku ożenił się z Romualdą Zarębą.

studentów zwyczajnych z roku akademickiego 1872/73 - I półrocze, k. nlb; sygn. WL II 223, 
Katalog studentów zwyczajnych z roku akademickiego 1872/73 - II półrocze, k. nlb; sygn. 
WL II 226, Katalog studentów zwyczajnych z roku akademickiego 1873/74 - I półrocze, k. 
nlb; sygn. WL II 227, Katalog studentów zwyczajnych z roku akademickiego 1873/74 - II 
półrocze, k. nlb; sygn. WL II 230, Katalog studentów zwyczajnych z roku akademickiego 
1874/75 - I półrocze, k. nlb; sygn. WL II 231, Katalog studentów zwyczajnych z roku aka-
demickiego 1874/75 - II półrocze, k. nlb; sygn. WL II 234, Katalog studentów zwyczajnych 
z roku akademickiego 1875/76 - I półrocze, k. nlb, sygn. WL II 235, Katalog studentów 
zwyczajnych z roku akademickiego 1875/76 - II półrocze, k. nlb; sygn. WL II 118, Fundacje 
stypendialne pod zarządem Wydziału Krajowego sejmu Galicji, (potem wojewody lwow-
skiego) w latach 1855-1922, k. nlb; sygn. WL II 119, Fundacje stypendialne pod zarządem 
Wydziału Krajowego sejmu Galicji, (potem wojewody lwowskiego) w latach, k.1. 

195 A. Tarnawski, Higiena starości, s. 9. 
196 Tamże, s. 11-12. 
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Od 1888 r. był lekarzem powiatowym w Kosowie i tu wrócił z Wörishofen197. 
Urzeczony skutecznością hydroterapii postanowił wykorzystać ją we własnej 
praktyce. Eksperyment przeprowadził z powodzeniem na kilku pacjentach. 
Zachęcony sukcesem postanowił właśnie w Kosowie, małym miasteczku na 
Huculszczyźnie charakteryzującym się łagodnym mikroklimatem, stworzyć 
niewielki własny zakład leczniczy (przeznaczony dla kilkunastu, maksymalnie 
30 pacjentów) i stosować w nim sprawdzone metody. Posiadał już znaczną wie-
dzę dotyczącą zasad działalności zakładów przyrodoleczniczych oraz doświad-
czenie zawodowe w leczeniu pacjentów z zastosowaniem metod naturalnych, 
a Kosów był idealnym miejscem do podjęcia tego typu działalności. Miasteczko 
cieszyło się wyjątkowo łagodnym klimatem (średnia roczna temperatura wyno-
siła 9-10ºC, miał również największą ilość dni pogodnych i najmniejszy stopień 
zachmurzenia w całych Karpatach. Temperatura niewiele różniła się w dzień 
i w nocy. Wiosna była wczesna i sucha, lato niezbyt upalne z małą ilością desz-
czów. Pogoda w początkach jesieni bywała zmienna, lecz później ciepła i nieraz 
przedłużała się do Bożego Narodzenia. Natomiast zima bywała krótka, łagodna 
i spokojna z małymi opadami śniegu198. Oprócz walorów klimatycznych jego 
atutem było piękne położenie. Kosów bowiem „Leży w pięknej – od wczesnej 
wiosny do jesieni – opasanej soczystą roślinnością kotlinie przeciętej kapry-
śną i groźną przez swe niespodziewanie gwałtowne przybory rzeką Rybnicą. 
W jego centrum, tuż przy rynku, pnie się stroma, prawie pionowa kamienna 
góra zwana Zamkową. Z jej szczytu widać jak na dłoni miasteczko i postrzę-
pione zakolami pełnymi kamiennych głazów koryto Rybnicy199”. Te wszystkie 
zalety Kosowa dostrzegał Apolinary Tarnawski i często porównywał go do po-
łudniowego Tyrolu200.

W pierwszym okresie działalności zakład Tarnawskiego przyjmował zaled-
wie kilkunastu kuracjuszy, z czasem zaczął się rozrastać i przyjmować ich co-
raz więcej. W tej pionierskiej na tamtym terenie działalności przyrodoleczniczej 
wspierała go żona, która przygotowywała posiłki dla „letników” i dbała o wy-
gląd pokoi wypoczynkowych. 

Prowadzenie zakładu, praca na etacie lekarza powiatowego i ciągłe oszczę-
dzanie sprawiły, że Tarnawski znowu zaczął mieć problemy ze zdrowiem. Po-
stanowił więc w 1896 roku wyjechać na leczenie do niemieckiego zakładu przy-
rodoleczniczego dr Heinricha Lahmanna mieszczącego się w Weisser Hirsch 
pod Dreznem. W zakładzie tym leczenie dolegliwości żołądkowych odbywało 
się dzięki zastosowaniu jarskiej diety. Tarnawski zachwycony skutecznością tej 
metody postanowił po powrocie do Kosowa stosować ją również w swoim za-
kładzie. Jednocześnie zaczął myśleć o powiększeniu swojego sanatorium. Jeden 

197 Szematyzm królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1888, 
Lwów 1888.

198 A. Tarnawski, Program Zakładu Przyrodoleczniczego dra Tarnawskiego w Kosowie k. Ko-
łomyi Młp. Wsch., Lwów 1933, s. 6.

199 S. Nicieja, Po zdrowie w Karpaty.
200 K. Tur- Marciszuk, W. Witkowski, Dziedzictwo (nie)zapomniane? Zakład Przyrodoleczni-

czy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu, w: Architektura Kurorto-
wa: 24-25 kwietnia 2009 Połczyn Zdrój: Materiały konferencyjne: ogólnopolska konferencja, 
Szczecin 2009, s. 122.
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z jego przyjaciół - ks. Julian Łukaszkiewicz, podarował mu budynek mieszkal-
ny, sam zaś dokupił starą proboszczówkę grecko - katolicką we wsi Smodna 
odległej o około 2 km od Kosowa. Te budynki stały się zaczątkiem ogromnego 
zakładu. Tarnawski w „górzysty krajobraz Czarnohory wkomponował trzy wa-
rzelnie soli ze zgrabnymi, przewiewnymi salami oraz baseny, solaria, tarasy do 
leżakowania. Wszystko zlokalizował w rozległym parku i częściowo w sadzie 
owocowym z pięknymi willowymi domkami dla kuracjuszy”201. Dworki zakła-
dowe (łącznie z kuchnią, jadalnią i łazienką było ich 14, mogło w nich jednocze-
śnie mieszkać 120 osób) były rozproszone w niewielkich odległościach, tak aby 
goście mogli się czuć swobodnie. Zakład usytuowany był wśród drzew owo-
cowych na kilkunastu hektarach202. Większość Zakładowych budynków zbu-
dowanych było z drewna, w oknach niektórych willi203 zamontowane zostały 
żaluzje oraz przewiewne ściany, mające zapewnić jak największy dopływ świe-
żego powietrza. Wszystkie okna w pokojach przeznaczonych dla gości zwróco-
ne były na południe. Rozciągał się z nich widok na pobliskie góry204. Ważniejsze 
imprezy i pogadanki Tarnawskiego odbywały się w hali gimnastycznej. Cen-
tralnym, obok hali gimnastycznej i salki w „Starym Domu”- ośrodkiem życia 
zakładowego były boiska słoneczne, na których kuracjusze opalali się (niejed-
nokrotnie nago) na drewnianych leżakach. Czytali tam również książki wypo-
życzone z zakładowej biblioteki, która liczyła około 2 tys. tomów, dyskutowali 
lub drzemali205. „Za sadem owocowym prostokąt gruntu wydłużał się jeszcze 
dalej- z jednej strony uprawnym polem, a z drugiej wąskim pasem drzewek 
karłowatych- kończył się zaś kaplicą zakładową, widzialną z dala w otoczeniu 
lip i dębów”206. 

201 S. Nicieja, Po zdrowie w Karpaty.
202 A. Tarnawski, Program Zakładu, s. 8; Tegoż, Prospekt lecznicy higienicznej dra A. Tarnaw-

skiego w Kosowie, Kraków [1920], s. 4-6; W. Tarnawski, Mój ojciec, s. 134; K. Tur- Marciszuk, 
W. Witkowski, Dziedzictwo (nie)zapomniane, s. 122, 124.

203 Każda willa miała swoją nazwę: „Teresa”, „Główna”, „Jasna”, „Celina”. Za willami „Teresa” 
i „Główna”, niewidzialny dla ludzi, gdyż zakryty potokiem, stromo opadający ku rzece, 
znajdował się mały owocowo - warzywny sadek. Stanowił on dla Tarnawskiego swego ro-
dzaju ustronie, po którym lubił chodzić nago z nożem ogrodniczym, przycinając gałązki 
drzew. Dla pacjentów nie było to miejsce dostępne. Chyba, że „wypuszczali” się tam, by 
ukraść śliwki i czereśnie. Pod specjalnym daszkiem właśnie w swoim sadzie gościł Apoli-
nary nielicznych przyjaciół i tylko oni mieli prawo tam wraz z nim przebywać. W. Tarnaw-
ski, Mój ojciec…, s. 136-140; K. Tur- Marciszuk, W. Witkowski, Dziedzictwo (nie)zapomnia-
ne…, s. 129.

204 W. Tarnawski, Mój ojciec…, s. 134-135; K. Tur- Marciszuk, W. Witkowski, Dziedzictwo (nie)
zapomniane…, s. 125-126.

205 W. Tarnawski, Mój ojciec, s. 140-142; K. Tur- Marciszuk, W. Witkowski, Dziedzictwo (nie)
zapomniane, s. 128.

206 Kaplica była nie duża, zbudowana z okopowych bali sosnowych w stylu góralskim. Wnę-
trze jej było gładkie, pokryte malowanymi na drzewie kwiatami i ornamentami. Bardzo 
często, jednego dnia nawet, odbywała się spora liczba nabożeństw, gdyż zdarzało się, że 
jednocześnie kilku księży było pacjentami Zakładu. Kaplica poza odprawianymi nabożeń-
stwami była wspaniałym miejscem do wyciszenia się. W jej rogach znajdowały się wgłę-
bione podcieniami ławeczki, na których można było spokojnie poczytać: „(…), a nie jedna 
mająca się ku sobie para szukała tutaj bezpiecznego schronienia, uchodząc spod surowych 
oczu starego doktora”. W. Tarnawski, Mój ojciec…, s. 138 - 139.
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Z biegiem czasu Tarnawski ulepszał swoje metody lecznicze. Wprowadzał 
coraz to nowsze zalecenia, takie jak kąpiele słoneczne czy powietrzne, gimna-
stykę zwykłą i oddechową, chodzenie boso, spanie przy otwartym oknie czy 
głodówkę. Po upływie sześciu lat od powstania zakładu jego metoda lecznicza 
była w pełni gotowa i doprecyzowana. W stosowaniu terapii Tarnawskiemu po-
mocne były urządzenia lecznicze. Jednym z nich, zresztą pomysłu doktora, była 
łaźnia słoneczna, która została nagrodzona złotym medalem na wystawie przy-
rodo - lekarskiej w 1907 r. we Lwowie. Znajdowała się ona w budynku łazien-
nym, na tarasie. Zastępowała łaźnię elektryczną. Hala gimnastyczna, mieszczą-
ca się w parku, otoczona świerkami, była wyposażona we wszystkie przybory 
niezbędne do gimnastyki szwedzkiej (ławki i drabinki). Zakład posiadał rów-
nież, na miarę możliwości, pracownię analityczną, w której przeprowadzano 
badania m.in. moczu i krwi207.

Początkowo zakład miał przyjmować 30 pacjentów, z czasem liczbę tę zwięk-
szono do 50, ale w sezonie letnim w miasteczku mieszkało nawet około 200 
kuracjuszy korzystających z ośrodka208. Popularność zakładu była tak duża, że 
przyjeżdżali do niego ludzie o znanych nazwiskach, dzięki czemu Kosów stał 
się drugą, po Zakopanem, galicyjską stolicą polskiej cyganerii. „Rok też rocznie, 
zwłaszcza latem, gromadzi się w Kosowie liczne, a nie byle jakie towarzystwo 
kuracjuszów i ludzi pracy, używających najracjonalniejszego wczasu”209. Na 
letni wypoczynek zjeżdżali tam bowiem najwybitniejsi polscy artyści: pisarze, 
aktorzy, poeci, malarze, rzeźbiarze, profesorowie uniwersyteccy oraz politycy 
i ludzie z najwyższych sfer życia gospodarczego210. Każdy bez względu na po-
chodzenie czy pozycję jaką pełnił w społeczeństwie, będąc pacjentem Zakładu 
Przyrodoleczniczego Apolinarego Tarnawskiego musiał dostosować się do re-
gulaminu, który nazywany był przez doktora „porządkiem domowym”211. 

207 A. Tarnawski, Prospekt Lecznicy, s. 11-12.
208 Z. Przybylak, Dr Apolinary Tarnawski pionier przyrodolecznictwa i geriatrii, http://www.

poradynazdrowie.manpol.pl/index.php?option=com_cont... [dostąp z dnia 14.10.2009 r.].
209 A. Tarnawski, Wczasy kosowskie, „Tygodnik Ilustrowany”1910, nr 44, s. 894.
210 Gośćmi Zakładu Apolinarego Tarnawskiego byli m.in. Gabriela Zapolska, Juliusz Osterwa, 

Leon Schiller, Adam Didur, Ferdynand A. Ossendowski, Melchior Wańkowicz, Maria Dą-
browska z mężem, Józef Pankiewicz, Ksawery Dunikowski, Lucjan Rydel, Roman Dmow-
ski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Mira Zimińska, Stanisław Norblin i inni. M. 
Grekowicz, Powiat Kosów. Huculszczyzna, Kraków 1932, s. 16-17; A. Tarnawski, Program 
Zakładu, s. 5; A. Tarnawski, Prospekt Lecznicy, s. 3-4; http://www.wspolnota-polska.org.pl/
index.php?id=b01_5_16 [dostęp z dnia 14.10.2009 r.].

211 Regulamin obowiązywał z chwilą przekroczenia bramy zakładowej. W pierwszych jego 
punktach umieszczone było wskazanie do przestrzegania zasad, co wiązało się z osiągnię-
ciem jak najlepszych rezultatów w leczeniu. W kolejnych zapisane były godziny pracy lekarza 
kierującego jak również lekarzy pomocniczych. W regulaminie opisana została również ksią-
żeczka ordynacyjna, która towarzyszyła pacjentowi przez cały okres pobytu w sanatorium. 
W książeczce zapisywał lekarz wszelkie wskazówki dotyczące środków leczenia. Tam rów-
nież lekarz kierujący przypisywał pacjentowi lekarza, który miał się opiekować kuracjuszem. 
Do lekarza kierującego chodzono raz w tygodniu tylko w wyznaczonych godzinach jego pra-
cy. On to właśnie decydował o dalszym leczeniu. Zabiegi lecznicze stosowane były wyłącz-
nie według zaleceń zapisanych w owej książeczce. Regulamin zakładał, iż pierwszy dzień 
po przyjeździe był przeznaczony na odpoczynek oraz ciepłą kąpiel, mającą oczyścić z kurzu 
podróżnego. Właśnie od tej kąpieli zaczynało się leczenie w Lecznicy doktora Tarnawskie-
go. Wszystkie zabiegi miały określone godziny, jak choćby chodzenie po rosie odbywało się 
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Leczenie w zakładzie Tarnawskiego polegało głównie na wykorzystaniu 
naturalnych darów przyrody, dlatego stosowano tam zabiegi wodne, kąpiele 
słoneczne i powietrzne, uproszczoną gimnastykę (którą musieli wykonywać 
wszyscy tak młodzi jak i starzy), gimnastykę oddechową, sen przy otwartych 
oknach, pracę fizyczną, sporty i wycieczki, zalecano odrzucenie wszelkich 
używek (kawy, alkoholu, mocnej herbaty, papierosów), oraz stosowanie diety 
jarzynowo – owocowo – mlecznej. Leczono też głodówką212. Oprócz tego orga-
nizowane były grupowe pogadanki na temat higieny i zdrowego sposobu ży-
cia213. Wszyscy pacjenci musieli ponadto jednakowo ubierać się w przewiewne 
i luźne stroje, szyte specjalnie dla kuracjuszy z płótna tkanego przez huculskich 
tkaczy214.

Lecznica Tarnawskiego była otwarta prawie cały rok jedynie z małymi prze-
rwami podczas zimy. Jednak ze względu na wyjątkowo łagodny klimat zimowy 
w Kosowie, Zakład miał też sezon zimowy. Zimą można było korzystać z łaź-
ni słonecznej na dworze, a nawet czasami brać kąpiele powietrzne. Łazienki 
i mieszkania dla kuracjuszy były wówczas ogrzewane. Dodatkowo zimą można 
było uprawiać narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo215.

Zdaniem doktora najlepsze efekty przynosiło leczenie przypadające na porę 
wiosenną, gdyż właśnie ona była wyjątkowo słoneczna i wczesna w Kosowie. 
Uważał, że wiosna oddziałuje pozytywnie na ludzki organizm. Wskazanie dla 
leczenia w sezonie wiosennym mieli ludzie starsi, którzy po ciężkiej zimie byli 
słabsi oraz dzieci216, które właśnie wiosną rosną najszybciej w ciągu całego roku. 
Skuteczne było także leczenie jesienią. Zaletą tego sezonu były wspaniałe owoce 

przed godziną 6.00 rano. Zabiegi wodolecznicze również miały ustalone pory, jedynie w peł-
nym sezonie trwały nawet do 12 godzin, a normalnie odbywały się między godziną 8 a 11 do 
południa i między 15.30 a 17.00 po południu. Osoby, które spóźniały się do łaźni nie mogli 
liczyć na zabiegi wodolecznicze. Wyjątkami w godzinach wykonywania zabiegów wodolecz-
niczych były niedziele i święta, gdyż chodziło o wcześniejsze zwolnienie Zakładowej obsługi 
do domu. Kąpiele słoneczne również miały określone pory w ciągu dnia, a były to godziny 
od 10 do 12 i od 14 do 16 po południu. Jedynie godziny masażu nie miały ustalonej stałej 
pory. Kuracjusze spożywali tylko 3 posiłki, podawane w stałych porach - śniadanie między 
7 a 8 rano, obiad o 12.30, a kolację o 18.10. Goście nie mogli używać alkoholu, herbaty i kawy, 
jadać i pić poza Zakładem. Nie mogli również przynosić do sanatorium żadnych potraw, pro-
duktów żywnościowych ani owoców. Wszystkich obowiązywał bezwzględny zakaz palenia 
tytoniu, grania w karty i gry hazardowe. Niezastosowanie się do regulaminu groziło wyda-
leniem z zakładu. Wszyscy przebywający w zakładzie nosili jednakowe stroje produkowane 
w pobliskim Kosowie, luźne i przewiewne. Kobiety na czas pobytu w zakładzie musiały zre-
zygnowac z noszenia gorsetów i butów na obcasach. A. Tarnawski, Prospekt lecznicy, s. 29-
38; A. Tarnawski, Program Zakładu, s. 19-20; K. Tur-Marciszuk, Kosów doktora Apolinarego, 
„Spotkania z Zabytkami” 1998, nr 6, s. 12.

212 C. Tarnawska- Busza, Higiena życia codziennego, Londyn 1991, s. 3-5; A. Tarnawski, Pro-
gram Zakładu, s. 10-16.

213 W. Tarnawski, Mój ojciec, s. 130.
214 M. Grekowicz, Powiat, s. 10-16.
215 A. Tarnawski, Prospekt lecznicy, s. 23-24.
216 Kosów był w ogóle rajem dla dzieci i młodzieży i to nie tylko w zabawowym wymiarze. Bo 

tam, w zakładzie dr. Tarnawskiego, powstał w 1911 r. jeden z pierwszych zastępów Związ-
ku Harcerstwa Polskiego (zwanego jeszcze skautingiem). Utworzyli go wspomniany już 
ks. Kazmierz Lutosławski, późniejszy poseł na Sejm, oraz młodziutka Olga Drahonowska 
– wówczas narzeczona twórcy polskiego skautingu Andrzeja Małkowskiego.
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i dostatek jarzyn. Dzięki temu był to najlepszy czas na kurację owocową i su-
rówkową. Dodatkowo leczenie jesienne hartowało organizm i przyzwyczajało 
go do nadchodzącego zimna. Najwięcej zyskiwały osoby wątłe, które dzięki 
hartowaniu mogły dużo czasu spędzać zimą na świeżym powietrzu i uprawiać 
sporty zimowe sprzyjające zdrowiu. Lato, najchętniej wybierane przez gości, 
zdaniem doktora nie było okresem najlepszym do stosowania kuracji217. 

Do kosowskiej Lecznicy przyjeżdżali ludzie leczyć różne choroby; otyłość, 
miażdżycę, cukrzycę, żylaki, hemoroidy, wady serca, histerię, migrenę, pląsa-
wicę, nieżyty żołądka (lżejsze) i kiszek, niestrawność, atonię, żółtaczkę, choroby 
kobiece, choroby organów oddechowych („mało zaniedbanych”), białkomocz 
chroniczny, niektóre choroby skórne - łuszczycę, wypryski, niezakaźne choro-
by płuc. Nie przyjmowano do Zakładu osób bardzo wycieńczonych i słabych 
(gdyż wiele zabiegów w sanatorium związanych było z wysiłkiem fizycznym) 
oraz wymagających odosobnienia (gdyż mogliby zarażać innych kuracjuszy - 
np. chorych umysłowo, na padaczkę, gruźlicę oraz choroby zakaźne)218. Wielu 
do Kosowa przybywało bardziej celem odnowy sił czy poprawy zdrowia, przy-
jeżdżały również osoby po przebytych chorobach. Czas potrzebny na kurację 
metodami Tarnawskiego wynosił około 6 tygodni (minimalny okres pobytu 
w szczególnych przypadkach mógł wynosić miesiąc), gdyż w krótszym czasie 
trudno było osiągnąć zamierzone efekty219. Zakład Przyrodoleczniczy w Koso-
wie nie był jednak dostępny dla wszystkich, gdyż opłaty za pobyt nie należały 
do najniższych. 

W czasie I wojny światowej zakład Apolinarego został zamknięty. Już w 1914 
roku doktora aresztowały władze austro – węgierskie. Został oskarżony o ukry-
wanie szpiegów rosyjskich. Za „przestępstwo” zdrady stanu został skazany na 
śmierć. Potem został przeniesiony do Marmaros - Siget na Węgrzech na polece-
nie władz z Wiednia, skąd został uwolniony. „Zanim jednak [jak pisał] mogłem 
wrócić do Kosowa w r. 1917, byłem konfinowany w Wiedniu, Badenie, Abacji, 
Grazu a potem w Krynicy, ciągle pod dozorem policji”220. Pobyt w areszcie 
przypłacił ciężką chorobą serca. 

Po wojnie dopiero w 1922 r. zakład znów zaczął przyjmować kuracjuszy. Już 
2-3 lata później odzyskał przedwojenny poziom i sławę jaką się wcześniej cieszył. 
Przed wojną metody leczenia stosowane przez Apolinarego były krytykowane, 
a on sam uchodził za znachora. Wojna jednak zmieniła podejście do medycyny 
naturalnej, zaczęto dostrzegać potrzebę ćwiczeń fizycznych, jak również zalety 
przyrody. Inni lekarze sami kierowali pacjentów do zakładu w Kosowie. 

Na krótko przed wybuchem II wojny światowej Tarnawski starał się stwo-
rzyć drugi zakład, który miał stanąć po przeciwnej stronie rzeki Rybnicy, w wą-
wozie, nad wodospadem Huk. Posiadał tam pas ziemi, gdzie na najwyższym 

217 A. Tarnawski, Program Zakładu, s. 28-29; Tegoż, Prospekt Lecznicy, s. 21-23.
218 A. Tarnawski, Program Zakładu, s. 24-28; Tegoż, Prospekt Lecznicy, s. 24, 26. 
219 A. Tarnawski, Prospekt Lecznicy, s. 27.
220 Właśnie w Grazu w Styrii w 1916 r. odbył się proces, na którym okazało się, że Kremer – Żyd 

z Kosowa, który aresztował doktora działał jakby na zlecenie żydowskich kupców. Chcieli 
oni się pozbyć w ten sposób Tarnawskiego, gdyż stwarzał on zagrożenie handlowe poprzez 
otwarcie kilka lat przed wybuchem wojny składnicy. A. Tarnawski, Higiena starości, s. 10. 
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jego odcinku, nieopodal źródełka, z doskonałą, lodowatą wodą, chciał zbudo-
wać nowy zakład. Natomiast sama lecznica w Smodnej miała zostać przekształ-
cona w „szkołę janczarów zdrowia”. Niektóre jednak budynki, takie jak jadalnia 
i łazienki zamierzał przenieść do nowego zakładu221.

Szczytne plany i dalszy rozwój sanatorium brutalnie przerwał wybuch II 
wojny światowej. „13 września 1939 r. zapadła decyzja, że wycofujący się na 
wschód korpus dyplomatyczny oraz urzędnicy polskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych mają być rozlokowani w budynkach sanatorium Tarnawskiego. 
(...) Na krótko w Kosowie zatrzymał się sam Józef Beck w towarzystwie marszał-
ka Sejmu Bogusława Miedzińskiego. W tym czasie w sanatorium Tarnawskiego 
zatrzymało się wielu polskich lotników, którzy mieli być przerzuceni do Francji. 
15 września 1939 r. zapadła decyzja, iż zakład Tarnawskiego zostaje zajęty przez 
Ministerstwo Spraw Wojskowych. Kilka dni później do Kosowa weszli Sowieci. 
Tarnawski musiał uciekać. Wyjechał z ostatnimi oficerami opuszczającymi jego 
sanatorium”222. 

Cała rodzina Tarnawskich rozpoczęła wojenną tułaczkę wraz z armią Wła-
dysława Andersa, z którą dotarła na Bliski Wschód. Po opuszczeniu ukocha-
nego Kosowa doktor już nie był tą samą osobą. Próbował znaleźć sobie nowe 
zajęcia, lecz bez skutku. Chodził ciągle przygnębiony nie był też jak kiedyś ży-
wotnym, panującym nad wszystkim człowiekiem. Nie bał się śmierci, wręcz 
jak pisze jego syn, z utęsknieniem czekał na odejście. Oczekiwał wyzwolenia 
od cierpień223. Do końca swoich dni był jednak bardzo sprawny fizycznie, co 
zawdzięczał codziennie uprawianej gimnastyce. „Do późnego wieku przeska-
kiwał rowy i strumienie, jeździł na rowerze i nie pozwolił sobie nigdy usłużyć 
przy wdziewaniu płaszcza”224. Do końca swych dni miał bujne siwe włosy i siwą 
brodę z wąsami. Apolinary Tarnawski zmarł w 1943 r. w Jerozolimie i został po-
chowany w katakumbach franciszkańskich na stokach Syjonu. Przed śmiercią 
snuł jednak ambitne plany, a wśród nich pomysł założenia namiastki Kosowa 
w polskim Adampolu w Turcji225. 

Swoje przemyślenia i doświadczenie wyniesione z pracy z pacjentami opi-
sał w podręczniku dla ludzi pragnących jak najdłużej cieszyć się dobrym zdro-
wiem i długim życiem. Jego „Higiena starości i starzenia się” jest swoistego ro-
dzaju poradnikiem co należy robić, a czego unikać w codziennym życiu, by 
własną starość przeżyć jak najaktywniej i by jak najdłużej pozostać sprawnym 
i niezależnym od innych.

Za niezmiernie ważny czynnik zachowania zdrowia w okresie starości uwa-
żał Apolinary Tarnawski świeże powietrze. Niestety większość starych ludzi sta-
je się „niewolnikami” swego domu, czy pokoju, rzadko wychodzi na zewnątrz, 

221 Tamże, s. 143; K. Tur-Marciszuk, W. Witkowski, Dziedzictwo (nie)zapomniane?, s. 11.
222 S. Nicieja, Moje kresy. Wędrówki nad Prutem i Czeremoszem, „Niwa. Trybuna Opolska” 

z 11 września 2010 w: http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100911/REPOR-
TAZ/278216254 [dostęp z dnia 8.05. 2013r.] .

223 M. Demel, Promocja zdrowia – polskie drogi. Apolinary Tarnawski, „Gazeta Lekarska” 
2000, nr 6, w: http://www.nil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2000/n200006/n20000629 [do-
stęp z dnia 14.10.2009 r.].

224 W. Tarnawski, Mój ojciec, s. 16.
225 M. Demel, Promocja zdrowia.
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a co za tym idzie zazwyczaj oddycha nieświeżym i „złym” powietrzem. Jego 
zdaniem powietrze posiada najwięcej tlenu o godzinie 2.00 w nocy i o 6.00 rano. 
Dlatego też zalecał spanie przy otwartych lub przynajmniej uchylonych oknach 
oraz częste wietrzenie mieszkań (zwłaszcza tuż przed snem). Wietrzenie miało 
mieć miejsce o każdej porze roku bez względu na temperaturę. Zachęcał też 
wszystkich ludzi w podeszłym wieku do tego, by nawet jeśli nie mają ochoty na 
spacer, zmuszali się do codziennego wychodzenia na świeże powietrze i prze-
bywania na dworze, tak długo jak to tylko możliwe. Ważną rolę w dostarczaniu 
organizmowi tlenu miała odgrywać też gimnastyka zwykła oraz oddechowa 
(wykonywana koniecznie przy otwartym oknie). Dostosowanie trybu życia do 
tych zaleceń miało zaowocować wyeliminowaniem omdleń i lepszą odporno-
ścią organizmu na chłód226. 

Nieodzownym elementem w życiu i zaleceniach Tarnawskiego był ruch. 
Mógł się on przejawiać zarówno w uprawianiu sportu, gimnastyce, pracy fi-
zycznej, ale i w wycieczkach, czy spacerach. Ludzie starsi jego zdaniem nie 
powinni unikać ruchu, gdyż jego brak może doprowadzić do zaniku mięśni, 
pochylenia sylwetki, kłopotów oddechowych i krążeniowych227. Zalecał zatem, 
by seniorzy systematycznie spacerowali. Uważał ponadto, że każdy wysiłek 
fizyczny łatwiej będzie podjąć wówczas, gdy będzie organizowany w grupce, 
a nie indywidualnie. Spacer ze znajomymi w podobnym wieku stawał się nie 
koniecznością lecz przyjemnością228. 

Był zdania, że nawet najpowolniejszy spacer pobudzał krążenie krwi. Spacer 
to również łagodna gimnastyka serca. Korzyścią jaką organizm czerpie z tej for-
my aktywności fizycznej jest oddychanie świeżym powietrzem, gdyż rytmiczne 
ruchy sprzyjają głębszym wdechom. Apolinary Tarnawski objaśniając sposoby 
swojego leczenia, zawarł również kilka wskazówek odnośnie spacerów:

a. spacerować należy codziennie bez względu na pogodę, gdyż zmienna 
aura jest najlepszym powodem do hartowania organizmu. Oczywiście 
wyjątkiem jest bardzo zła pogoda np. ulewa. Należy wychodzić na spa-
cer raz przed południem i raz przed wieczorem;

b. dobrze jest jeżeli za miejsce spaceru wybiera się lekkie pochyłości tere-
nu, pamiętając jednak, że potrzebne będą wówczas krótkie odpoczynki. 
Taki spacer jest doskonałym ćwiczeniem dla serca i zwiotczałych mięśni 
nóg;

c. na spacery należy wybierać sobie miejsca, w których jest dużo roślinności,  
a w miastach unikać zatłoczonych miejsc;

d. dobrze jest udając się na spacer wyposażyć się w laskę lub kijki do pod-
pierania na pochyłościach terenu;

e. po ulicach czy chodnikach należy chodzić w słońcu, aby korzystać z do-
broczynnego wpływu promieni, ale również dlatego, że słońce zabija 
niektóre bakterie;

f. na spacerach należy przyspieszać kroku, w lecie celem lekkiego spocenia się,  
a w zimie dla rozgrzania.

226 A. Tarnawski, Higiena starości, s. 27-29.
227 Tamże, s. 49.
228 Tamże, s. 56-57.
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Wskazane było także, aby od czasu do czasu uzupełnić codzienne spacery 
dalszą wycieczką np. poza miasto229.

Dla osób, które czuły się na siłach by codziennie wykonywać gimnastykę, 
opracował specjalne wytyczne mające sprawić, że efekt ćwiczeń będzie bardziej 
wymierny230. Ludziom starym, chorym, którzy nie wstawali z łóżka zalecał wy-
konywanie prostych ćwiczeń na leżąco, czy na siedząco. 

Równie potrzebny jak gimnastyka dla osób starszych był relaks. Tarnawski 
twierdził, iż organy źle funkcjonują, ponieważ „pozostają w ciągłym skurczu 
i w nienaturalnych pozach”. Dlatego codziennie, a najlepiej dwa razy dziennie 
należało stosować relaks. Polegał on na tym, aby położyć się równo, podnieść 
lekko nogi i ręce, a następnie sprężyć ciało i wstrzymać oddech, licząc do dzie-
sięciu. Następnie rozluźnić ciało, głęboko oddychać, licząc do sześćdziesięciu. 
Ćwiczenie to należało powtórzyć 2-3 razy. Relaks poprawiał krążenie krwi, od-
dychanie, sprawność mięśni i przywracał siły231. 

Równie ważne jak ruch i świeże powietrze dla organizmu ludzi starych było 
odpowiednie odżywianie się. Człowiek stary powinien według wytycznych 
doktora postępować jak skąpiec, aby utrzymać to wszystko, co udało mu się 
zdobyć za młodu i aby zapas sił wystarczył mu jak najdłużej. Dlatego należy 
stować dietę inną, niż w młodości. Tak więc, człowiek starszy musi ograniczyć 
pokarmy bogate w tłuszcze i białka, a jeść takie, które są bogate w węglowodany 
i zawierają sole odżywcze zasadowe, a także dużo witamin. Najlepszym więc 
pokarmem dla starszych są jarzyny i owoce, które najlepiej spożywać w sta-
nie surowym, gdyż dużo witamin tracą podczas gotowania. Osoby starsze 
muszą dobierać sobie pokarmy łatwostrawne (do takich zaliczał kruchą sała-
tę, czy świeżo wyciśnięte soki owocowe i jarzynowe). Powinny zwracać uwagę 
na to, aby spożywać naturalną słodycz, zawartą w pożywieniu, a jak najmniej 
używać białego cukru (jeść dojrzałe owoce, miód, marchew, kalarepę, brukiew 
i buraki)232.

Ludzie starsi powinni preferować zdaniem Tarnawskiego dietę jarską, a nie 
mięsną. Odżywianie jarskie - pisał - jest lepsze i skuteczniejsze, ponieważ mięso 
zawiera duże ilości białka, a także składniki zanieczyszczające organizm. Je-
żeli człowiek starszy nie potrafił wyrzec się mięsa, to przynajmniej powinien 
je w znacznym stopniu ograniczyć. Przy spożywaniu mięsa powinno się po-
nadto ograniczyć inne pokarmy białkowe takie jak: jajka, rośliny strączkowe, 
produkty mleczne, gdyż potrzebny ludziom starszym zapas białka, znajduje się 
w produktach zbożowych i jarzynach. Z mięs najlepiej jeżeli osoby starsze będą 
wybierały: nietłustą jagnięcinę, baraninę, mięso z kurczaka oraz chude ryby. 
Zalecał ponadto, by ograniczyć spożywanie tłuszczy pochodzenia zwierzęcego, 
ale też masła, gdyż stanowią one główną przyczynę zawałów serca, podwyższa-
ją cholesterol we krwi i przez to przyspieszają sklerozę. Dlatego osoby starsze 

229 Tamże, s. 62.
230 Tamże, s. 57.
231 Tamże, s. 33, 108.
232 Tamże, s. 35.
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powinny spożywać jedynie tłuszcze pochodzenia roślinnego, a więc: oleje ro-
ślinne, oliwy czy dobrej jakości margaryny233. 

Starszy człowiek powinien nie tylko spożywać zdrowe pokarmy, ale też 
unikać obżarstwa, które może doprowadzić do kłopotów trawiennych i dole-
gliwości żołądkowych. Krytykował więc fałszywą troskliwość rodziny, która 
podawała seniorom małe ilości pokarmów, ale za to bardzo często, gdyż mo-
gło to doprowadzić do „niemocy” i skrócenia życia. Pisał, że u człowieka tak 
karmionego zmniejsza się zapotrzebowanie organizmu na pokarm, jak również 
zmniejszają się siły trawienia. Pokarm potrzebuje kilku godzin na dobre trawie-
nie, a kiedy znowu trafi do żołądka kolejna jego porcja to poprzedni pokarm, 
ani tym bardziej ten nowo dostarczony, nie będzie dobrze strawiony. W nie-
których tylko przypadkach a zwłaszcza chorobach zalecał częste spożywanie 
posiłków (ale o tym decydować powinien lekarz)234. 

Osoby starsze na śniadanie powinny spożywać jakiś płynny pokarm (kleik, 
kawę zbożową, słabą herbatę - wszystko z dodatkiem śmietanki lub mleka), ka-
wałek bułki lub ciemnego, dobrze wypieczonego chleba z marmoladą, miodem 
lub niewielką ilością masła. 

Obiad dla człowieka w starszym wieku nie powinien różnić się od tego, co 
spożywała cała rodzina. Ważne jednak, aby podawać pokarmy płynne, gdyż 
lepiej służą takim osobom, aniżeli dania stałe. Podczas spożywania pokarmów 
płynnych ważne jest, aby osoby starsze przegryzały je chlebem lub sucharem. 
Należy uważać ponadto na nadmiar płynów, gdyż może to zakłócić trawienie. 
W przypadku jedzenia przez osoby starsze dań stałych muszą one pamiętać 
o dokładnym przeżuwaniu. Trudno było Tarnawskiemu podać konkretne wska-
zówki co do zestawienia obiadów nadających się dla osób w starszym wieku. 
Zalecał jednak zupę, której podstawą powinien być wywar z jarzyn, a nie rosół 
z mięsa. Ponadto, jego zdaniem, należało spożywać warzywa z dodatkiem ka-
szy lub kartofli, a dla urozmaicenia posiłków występujące w małej ilości mięso. 
Obowiązkowo polecał zaś sałatkę z surowych lub kiszonych jarzyn. Po obiedzie 
zalecał spożywanie surowych owoców lub małej porcji leguminy (deseru), picie 
kompotu235.

Kolacji nie powinno jadać się zbyt późno, aby nie kłaść się spać z pełnym 
żołądkiem, gdyż jest to szkodliwe dla zdrowia. Przerwa między kolacją, a snem 
powinna wynosić 2-3 godziny. Nie należy również po kolacji pić wiele płynów, 
aby nie przeszkadzały w trawieniu. Na kolację można spożywać owoce, rzod-
kiewkę lub rzepę, chleb, masło i sery. Dobrym rozwiązaniem jest również kwa-
śne mleko lub jogurt z owocami. Do chleba można podawać różne pasty przy-
gotowane z margaryny i jarzyn. Zamiast surowych owoców na kolację można 
podawać owoce suszone, orzechy i miód236.

Kolacja ludzi starszych powinna ograniczać się jedynie do płynów. Szcze-
gólnie na noc powinni oni unikać pokarmów białkowych, a więc: sera, jajek, 
mięsa i pokarmów z roślin strączkowych. Mogą natomiast jadać zupy, kleiki 

233 Tamże, s. 36.
234 Tamże, s. 36-37.
235 Tamże, s. 37.
236 Tamże, s. 37.
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z dodatkiem mleka lub spożywać małą ilość jarzyn. Ze stałych pokarmów mogą 
to być ziemniaki z niewielką ilością kwaśnego mleka. Herbata nie jest wska-
zana, a zwłaszcza mocna, gdyż powoduje bezsenność. Jeżeli ktoś lubi herba-
tę, to powinien pić ją możliwie jak najsłabszą. Na kolację wskazane są również 
owoce. Osoby starsze powinny jadać wcześnie, kilka godzin przed udaniem się 
na spoczynek, tak aby trawienie mogło się zakończyć przed spaniem. Należy 
wiedzieć, iż trawienie podczas snu trwa znacznie dłużej i może prowadzić do 
ucisków w żołądku. Najlepiej jednak, gdyby osoby starsze nie spożywały wcale 
kolacji, gdyż w zupełności zastąpić ją mogły owoce237. Negatywnie odnosił się 
też do brania „dokładki” podczas posiłków głównych. Według zasad Tarnaw-
skiego waga całodziennego pożywienia dla osoby starszej nie powinna prze-
kraczać (wszystkich potraw stałych razem) 1 kg, a nawet ½ kg na dobę238.

Dla każdego człowieka, bez względu na wiek bardzo ważna była według 
Tarnawskiego także higiena i kultura jedzenia. Przestrzegał przed szybkim po-
łykaniem pokarmów i spożywaniem zbyt gorących posiłków. Zdaniem doktora 
ludzie niedokładnie przeżuwają pożywienie, popijając je zbyt dużą ilością wody, 
napojami czy herbatą. Dzieje się tak głównie po spożyciu posiłków słonych, 
ostrych czy tłustych. Kategorycznie zabraniał czytania gazet podczas jedzenia, 
czy prowadzenia rozmów, gdyż to niekorzystnie wpływa na trawienie. Uważał, 
że posiłki trzeba konsumować w miejscach przewietrzonych, niezadymionych, 
wolnych od wyziewów kuchennych i innych nieprzyjemnych zapachów239.

Apolinary Tarnawski ustalił specjalny sposób jedzenia tzw. fleczerowanie, 
które polegało na tak długim przeżuwaniu pokarmu w ustach, aż zmieniał się 
w zupełną papkę, która sama wpływała do przełyku. Zupy, mleko i inne pokar-
my płynne zalecał przegryzać sucharkiem, aby je zmieszać ze śliną. Natomiast 
tego czego nie można przeżuć na miazgę, lepiej odłożyć na przygotowaną do 
tego celu miseczkę240. Od zdrowego trawienia zależy w dużym stopniu ogólne 
zdrowie241.

Dbałość o zdrowie fizyczne powinna iść w parze z troską o psychikę. „Wza-
jemna zależność fizycznej i psychicznej istoty człowieka jest zjawiskiem po-
wszechnie znanym i da się zaobserwować w każdej porze życia. Szczególnie 
jednak zaznacza się ona na starość. Już fakt, że tylu wybitnych umysłowo czy 

237 Tamże, s.37.
238 Tamże, s. 37-38.
239 Tamże, s. 38.
240 Nazwa sposobu takiego jedzenia pochodzi od nazwiska amerykańskiego przemysłowca 

Fletchera, który po zastosowaniu jej na sobie, odzyskał zdrowie. Tamże, s. 41.
241 W swoim poradniku pisał, że pokarm, który nie został dokładnie przeżuty, nie jest w pełni 

wchłaniany w przewodzie pokarmowym, a więc w pełni nie nasyca i w związku z tym 
spożywa się go w większych ilościach, niż zachodzi potrzeba, a przy tym duże kawałki 
pokarmu drażnią i urażają ściany żołądka. Skutkiem tego jest: rozdęcie, „obwiśnięcie” żo-
łądka i podrażnienie jego błony. Dodatkowo cała praca trawienna, która powinna zacząć 
się w ustach, przechodzi na żołądek i jelita, co może doprowadzić do nadmiernego wysiłku 
i zaburzeń czynności trawienia. Niedostatecznie strawiony pokarm, zalega z powodu swe-
go nadmiaru w jelicie grubym, co prowadzi do obstrukcji, a przede wszystkim staje się po-
żywką dla bakterii gnilnych, jak również jest źródłem stopniowego zatruwania organizmu 
przez wessane przez ściany jelit substancje gnilne. Tamże, s. 42-43.
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artystycznie dożyło późnego wieku powinno zwrócić uwagę i zastanowić”242. 
Zachowaniu dobrego zdrowia psychicznego sprzyjało między innymi codzien-
ne wykonywanie prostych zajęć, takich, do których człowiek starszy jest przy-
zwyczajony,. Można je było urozmaicać, aby się nie znudziły, gdyż wtedy mogą 
stać się bardziej męczące. Różnorodność w zajęciach czy w pracy, zdaniem Tar-
nawskiego pozwalała wypocząć „znużonym członkom” oraz „wyczerpanemu 
ośrodkowi mózgowemu”. Stary człowiek choć nie może zużyć swych sił na rze-
czy nowe, ani na zbyt trudne, to jednak pamiętać musi, by jego zmysły i umysł, 
podobnie jak mięśnie, nie uległy „zardzewieniu”, a wykonywane czynności nie 
stały się za bardzo jednostajne, dlatego też:

a. pomiędzy zajęciami powinien często i dość długo odpoczywać, a w ra-
zie znużenia przerwać pracę;

b. starać się jak najczęściej pracować na świeżym powietrzu;
c. postarać się znaleźć sobie interesujące zajęcie, gdyż wtedy będzie się ono 

wydawać lżejsze243.
Walkę o zachowanie zdrowia psychicznego powinno uzupełniać „zmaganie 

się z gnuśnością”, która wraz z wiekiem wzrasta. W tym celu starzy ludzie nie 
powinni unikać codziennych zajęć, czy wyręczać się młodszymi członkami ro-
dziny. Ustawiczna pomoc zabiera starszym inicjatywę, samodzielność i energię, 
a wskutek tego niedołężnieją. Gdy inni nadmiernie dbają o starego człowieka, 
on wtedy przestaje myśleć o sobie i całkiem zatraca sprawność życiową, a co za 
tym idzie, nie tylko niedołężnieje, ale dopada go nieodzowna nuda i starcza me-
lancholia. Zajęcia ludzi starszych powinny być więc celowe, gdyż wówczas będą 
czuli się pożyteczni i czynni, nabiorą wiary w siebie. Zdaniem Tarnawskiego 
myśli, w których stary człowiek uważa się za niepotrzebnego, wykluczonego ze 
społeczeństwa, wpływają przygnębiająco i niekorzystnie na jego energię i wolę, 
a nawet na funkcje fizjologiczne jego organizmu, na obieg krwi, a pośrednio 
również na przemianę materii i trawienie244. Do ważnych umysłowych zajęć sta-
rych ludzi Tarnawski zaliczał np. czytanie czasopism i książek, pisanie pamięt-
ników, listów, prowadzenie rozmów i dyskusji, snucie wspomnień245.

Zachowaniu dobrego zdrowia sprzyja także długi, zdrowy i spokojny sen. 
Tarnawski podkreślał, że siły fizyczne i umysłowe zużyte w ciągu dnia, odra-
dzają się podczas snu.. Niestety sen w starości często zawodzi. Podczas gdy, mło-
dy człowiek zasypia od razu po położeniu się do łóżka, bez względu jak minął 
mu dzień, starszy musi zachować ostrożność, aby swego lekkiego snu nie „spło-
szyć”. Często starzy ludzie cierpieli na bezsenność z powodu bezczynności246. 
Aby zapewnić sobie zdrowy sen należało zdaniem doktora starć się wieczorem 
osiągnąć spokój. Stary człowiek powinien unikać więc wszelkiego rodzaju zajęć 
np. książek, które mogłyby go rozbudzić lub zdenerwować. (Zauważał jednak, 
że są też tacy, którzy właśnie podczas czytania, czy też słuchania jak czytają 
inni łatwiej zasypiają. Wtedy korzystając z senności należy położyć się do łóż-

242 Tamże, s. 109.
243 Tamże, s. 105-106.
244 Tamże, s. 106-107.
245 Tamże, s. 108-110.
246 Tamże, s. 112-113.
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ka). Przestrzegał ponadto przed wciąganiem osób starszych w wir wieczornych 
i nocnych zajęć. Uważał, że wyrządza się im tym krzywdę, gdyż rozbudza się 
ich, a co gorsza podczas nocnych zabaw narażone bywają na wdychanie „złego 
powietrza z ludzkich wyziewów, czy też tytoniowego dymu”. Szczególnie nie 
powinni oni grać w karty, gdyż jest to gra emocjonująca, a także zmuszająca do 
siedzenia bez ruchu. Najgorzej jeżeli przy tym wszystkim spożywa się posiłki. 
Ze snu wybijają ponadto używki” kawa, czy mocna herbata, natomiast alkohol 
pomaga w zaśnięciu, ale lepiej go nie używać, gdyż jest szkodliwy. Ludziom, 
którzy cierpieli na bezsenność zalecał korzystać z chwil senności, pojawiających 
się w różnych porach dnia i „ucinać sobie drzemkę” (niekoniecznie w pozycji 
leżącej). Przed snem nocnym dobrze było rozgrzać łóżko termoforem czy kocem 
elektrycznym, jednak nie wskazane było zbytnie rozgrzewanie247. 

Podczas snu ważna była również pozycja ciała pozwalająca na odciążenie 
narządów wewnętrznych. Dlatego też należało zwracać uwagę na kierunek, 
w którym powinna być zwrócona podczas snu głowa. Zdaniem doktora najle-
piej jeżeli skierowana była na północ, odpowiednio do „magnetyzmu ziemskie-
go” lub na wschód, aby „odciążyć ją od przekrwienia”. Starzy ludzie powinni 
również odpoczywać w ciągu dnia, a jeszcze lepiej wskazany jest krótki sen 
popołudniowy. Powinni także dłużej rano leżeć w łóżku248.

 Właściwy tryb życia, a zwłaszcza spożywanie odpowiednich pokar-
mów i unikanie przekarmienia miało zapobiegać postępującym w okresie sta-
rości zanikom pamięci249. Tarnawski podkreślał, że ludzie starzy najczęściej za-
pominali miejsc pobytu, ludzi, cyfry czy daty. Nie pamiętali się również rzeczy, 
które zostały np. w ostatnim czasie przeczytane. Jednak doskonale pamiętali 
wydarzenia z dawnych lat, które utkwiły głębiej w duszy, często wspominali 
dni z dzieciństwa. Z teraźniejszości człowiek stary pamiętał jedynie to, co go 
dotyczyło osobiście250: Jeśli pojawiały się takie objawy zalecał prowadzenie czę-
stych rozmów dotyczących przeszłości, snucie wspólne wspomnień, co mogło 
znacznie opóźnić owe zaniki.

Jednym z objawów starości było systematyczne pogarszanie się wzroku 
i słuchu. Tarnawski uważał jednak, że odpowiednia troska o te zmysły mogła 
znacznie opóźnić ten proces. W przypadku troski o wzrok zalecał:

a. ograniczenie przebywania w jaskrawym świetle elektrycznym i korzy-
stanie przede wszystkim ze światła dziennego;

b. unikanie czytania tekstu napisanego drobnym i niewyraźnym dru-
kiem, a także nieczytelnego pisma; 

c. ograniczenie robienia koronek, prac np. zegarmistrzowskich i innych 
wykonywanych pod mikroskopem, częste robienie przerw, by wzrok 
mógł odpocząć;

d. nosić okulary przeciwsłoneczne251.

247 Tamże, s. 113-115.
248 Tamże, s. 113-116.
249 Tamże, s. 124.
250 Tamże, s. 122-123.
251 Tamże, s. 131.
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Starzejący się człowiek, który przestrzegał powyższych wskazówek, miał 
szanse opóźnić starcze zmiany w oczach, a także uniknąć okularów.

Natomiast w trosce o słuch zalecał unikania hałasów, zwłaszcza fabrycz-
nych, ulicznych, gwarnych zgromadzeń i głośnego słuchania muzyki. Dotyk 
i węch z wiekiem również mogą osłabnąć. Jednakże wszystkie zmysły na sta-
rość, przy odpowiednio zachowanej higienie, mogły zdaniem Tarnawskiego za-
chować swoją sprawność. Jedynie smak nie opuszcza starości, co często prowa-
dzi do łakomstwa, a przez łakomstwo do śmierci, na skutek chorób powstałych 
z przekarmienia i złej przemiany materii252.

Odpowiedni tryb życia połączony z umiejętnym wykorzystywanie darów 
natury miał według Tarnawskiego pomagać w zachowaniu zdrowia w okre-
sie starości. Dobroczynne dla organizmu ludzkiego były zwłaszcza kąpiele sło-
neczne. Dla ludzi starszych Tarnawski określił praktyczne wskazówki jak zażyć 
kąpieli słonecznych, aby przynosiły jak najlepszy efekt i nie szkodziły. Ludziom 
o jasnej karnacji zalecał, aby do naświetleń słonecznych przyzwyczajali się stop-
niowo i zażywali je krótko, ale za to często, lub aby odsłaniali partiami swe 
ciało, zaczynając od nóg. Taką ostrożność mieli zachować do momentu, aż skóra 
się opali, a nabyty barwnik pozwoli ją ochronić przed promieniami chemicz-
nymi, które mogą wywołać poparzenie. Głowę zalecał ochraniać kapeluszem 
lub chustą, albo trzymać ją w cieniu. Za niebezpieczne dla organizmu uważał 
„wylegiwanie” się i zasypianie na słońcu. Korzystnie natomiast wpływało spa-
cerowanie i uprawianie gimnastyki w słoneczne dni. Każdy zatem powinien 
wyczuć, kiedy nastąpiło nasycenie słońcem. Używać kąpieli słonecznych moż-
nayło codziennie, a nawet kilka razy dziennie. W zimie, gdy słońca było niewie-
le należało go intensywniej wykorzystywać (np. położyć się na kocu z twarzą 
zwróconą ku słońcu)253.

Drugim darem natury dostępnym dla wszystkich, a zbawiennie wpływają-
cym na organizm były kąpiele wodne. Osoby starsze jednak z uwagi na zmniej-
szoną produkcję ciepła przez ciało musiały kąpać się raczej krótko, w ciepłe 
dni (zimą tylko w dobrze ogrzanym pomieszczeniu), w wodzie o odpowiedniej 
temperaturze. Zawsze po kąpieli trzeba było szybko ubrać się i zacząć spacero-
wać lub gimnastykować, żeby rozgrzać organizm. Tarnawski uważał, że ludzie 
starsi powinni zażywać kąpieli wodnych rano, zaraz po przebudzeniu się, kie-
dy organizm ma jeszcze zapas ciepła. Po zabiegu można było wrócić do ciepłe-
go łóżka. Za mniej korzystne dla zdrowia uważał kąpiele popołudniowe, o tej 
porze dania zalecał raczej brodzenie po wodzie. Zimnych zabiegów wodnych 
można było bez szkody dla zdrowia zażywać jedynie co 2 lub 3 dzień, na prze-
mian z kąpielami powietrznymi i samodzielnym masowaniem ciała. Jeśli ktoś 
nie przestrzegał tych zaleceń i kąpał się codziennie przez dłuższy okres czasu, 
to zimne zabiegi wodne mogły mu nawet zaszkodzić. Osobom, które źle znosiły 
zimne zabiegi, zalecał stosowanie ciepłych lub gorących kąpieli254.

Pomocne przy trosce o zdrowie i eliminowaniu chorób mogło być według 
Tarnawskiego hartowanie organizmu. Pisał, że „Zdolność do hartowania, do 

252 Tamże, s. 131-132.
253 Tamże, s. 66-67.
254 Tamże, s. 69.
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nabywania odporności na bodźce zewnętrzne zagrażające zewsząd naszemu 
zdrowiu, należy do najważniejszych zdolności ochronnych naszego ustroju. 
Gdyby nie one, człowiek nie mógłby wygrać ciągłej walki z otoczeniem. Jeden 
z wybitnych przykładów to nabywanie odporności na choroby zakaźne. Wiele 
tych chorób, jeżeli człowiek je przebył, nie powtarzają się”255. Uważał, że tylko 
człowiek przystosowany do zmian pogody może uwolnić się od różnych dolegli-
wości256. Należało zatem starać się systematycznie - a nie dorywczo - przyzwy-
czajać organizm do zimna. Można to było robić np. poprzez chodzenie boso po 
rosie i brodzenie po wodzie. Tarnawski uważał, że hartowanie nóg wpływa na 
całe ciało, o czym można się przekonać, mocząc je w zimnej wodzie. Wywołuje 
to w człowieku tzw. „gęsią skórkę” pojawiającą się na całym ciele. Samo przemo-
czenie nóg natomiast może wywołać katar, a nawet przeziębienie. Hartowanie 
przez bose chodzenie było jak pisał bardzo ważne, gdyż przyczyniało się do 
odzyskiwania świeżości umysłu, ogólnego krzepienia organizmu (zwłaszcza 
systemu nerwowego), dezynfekcji stóp, utrzymania prostej sylwetki257.

Osoby nieprzyzwyczajone do chodzenia boso powinny zacząć od chodzenia 
po ogrzanych słońcem ścieżkach lub po ciepłej podłodze w pokoju, czy ganku 
mieszkania. Kiedy już naskórek stwardnieje można stale chodzić boso po tra-
wie czy ziemi. Wskazane jest przy tym, aby nie stać w miejscu, lecz przebywać 
w ciągłym ruchu, a w chłodne dni nie dopuścić w ogóle do zziębnięcia nóg. Gdy 
tylko poczuje się chłód należy bezzwłocznie założyć obuwie i rozgrzać nogi 
przez energiczne chodzenie. Osoby delikatne powinny zacząć od chodzenia 
w sandałach wkładanych na gołą stopę. Do pielęgnacji nóg przydaje się również 
samodzielne masowanie, które poprawia krążenie krwi i wzmacnia mięśnie, 
a nawet wpływa korzystnie na kształt nogi zdeformowanej obuwiem258.

Nieprzypadkowy powinien być także dobór obuwia. Bez względu na porę 
roku buty miały być przewiewne i wygodne. Na lato zalecał Tarnawski sandały. 
Zimą natomiast, aby zapewnić stopie jak najlepszy komfort, uniknąć przemo-
czenia, a co za tym idzie przeziębień jego zdaniem można było nosić wełniane 
pończochy i na nie zakładać przewiewne obuwie, na które potem można wkła-
dać kalosze. Innym rozwiązaniem mogło być noszenie skórzanego obuwia wy-
łożonego futrem (a nie tworzywem syntetycznym) zapewniającego stopom od-
dychanie (choćby w minimalnym stopniu). Obuwie zimowe oprócz tego miało 
być obszerne, zwłaszcza w palcach, a skarpety ciepłe, lecz nie za grube, aby nie 
uciskały. Gdy zimowe obuwie uległo przemoczeniu, zalecał od razu je ściągnąć 
i włożyć ciepłe pantofle. Podkreślał ponadto, że bardzo ważna jest częsta zmia-
na obuwia w przeciwnym razie przeniknie ono potem, co będzie podłożem do 
rozwoju bakterii259.

Na zdrowie niemały wpływ miała również higiena osobista. Tarnawski za-
lecał, aby jej przestrzegać bez względu na wiek i pory roku. Ludzie starsi po-
winni zwłaszcza zadbać o odpowiedni dobór ubrań. Uważał, że dla organizmu 

255 Tamże, s. 70.
256 Tamże, s. 71.
257 Tamże, s. 72-77.
258 Tamże, s. 77.
259 Tamże, s. 78.
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najlepsze było zakładanie odzieży przewiewnej, wygodnej i ciepłej, nie krępu-
jącej ruchów (nie za ciasnej i nie za ciężkiej). Kategorycznie nakazywał codzien-
ne zmienianie bielizny (latem bawełnianej, zimą wełnianej). Pisał, że najlepiej 
dobierać ubrania w jasnych kolorach, które były jego zdaniem zdrowsze (w lecie 
nie przyciągały promieni słonecznych, tylko je odbijały, a ponadto pozytywnie 
wpływały na nastrój człowieka). Starsi ludzie powinni ponadto nosić koszule 
z miękkimi kołnierzykami i mankietami. Krochmalone kołnierzyki zdaniem 
Tarnawskiego tylko uciskają tętnicę szyi, która się poci i może być powodem do 
zazębień krtani i gardła. Kołnierz nie powinien być za ciasny, a jeżeli już takim 
był to przynajmniej nie należało go zapinać260. 

Dla utrzymania zdrowia osób starszych niezmiernie ważna była też higiena 
głowy i jamy ustnej. Pisał, że każdy człowiek powinien myć przynajmniej raz 
w tygodniu włosy szamponem lub mydłem. Najlepiej do mycia głowy używać 
przegotowanej wody, wolnej od bakterii. Ludziom starszym polecał noszenie 
okryć głowy chroniących przed wpływami atmosferycznymi – latem kapeluszy 
wykonanych z przewiewnego, miękkiego i lekkiego materiału, zimą przewiew-
nych, lub futrzanych czapek (te wskazówki nie odnosiły się do wietrznych dni, 
kiedy to należało zabezpieczyć głowę przed przenikaniem do niej zimna – wte-
dy najlepiej było albo nie wychodzić z domu, albo założyć jakieś szczelne na-
krycie). Okrycie głowy miało być tak dobrane, by jej nie uciskało. Twarz zalecał 
Tarnawski myć codziennie przegotowaną wodą. Najwięcej uwagi należało po-
święcić myciu ust, nosa i oczu. Przy myciu oczu należało dokładnie usunąć za-
schnięte w ich kącikach łzy, gdyż niedokładne ich umycie może przyczynić się 
do rozwoju w nich bakterii, a to z kolei może „doprowadzić do kataru ocznego”. 
Za nie mniej ważne uważał dokładne przemywanie kącików ust, o co zwłaszcza 
powinni dbać mężczyźni posiadający wąsy, gdyż resztki pokarmu pozostające 
na zaroście rozkładają się i stają się podłożem do rozwoju bakterii. U ludzi sta-
rych resztki pokarmu i zaschniętej śliny mogły przyczynić się do powstawania 
tzw. zajadów i bardzo uporczywych wyprysków261.

Pozytywnie na higienę głowy wpływały według Tarnawskiego masaże. Ma-
sowanie głowy zalecał rozpocząć od jej szczytu, pociągając obiema rękami ku 
dołowi przy równoczesnym lekkim uciskaniu. Masowanie czoła (mające pozy-
tywny wpływ na wygładzanie zmarszczek) trzeba było wykonywać poprzecz-
nie ku uszom. Potem należało masować kolejne patie twarzy: oczodoły, nos, 
uszy, wargi i dolną szczękę, szyję i krtań. Masowanie można było zakończyć 
oklepywaniem całej twarzy, a później natarciem jej. Tarnawski pisał, że jeżeli 
masowanie twarzy wykonuje się systematycznie (codziennie) można na dłu-
żej zachować zdrowy wygląd bez uciekania się do kosmetyków, czy ingerencji 
chirurga262.

Za jeden z najważniejszych zabiegów higienicznych Tarnawski uznawał 
płukanie gardła. Powinno ono jego zdaniem być wykonywane bardzo często 
w ciągu dnia, a najlepiej po każdym posiłku, po dłuższym mówieniu i zawsze, 
kiedy przebywało się w pomieszczeniu pełnym ludźmi (gdyż tam występuje 

260 Tamże, s. 85-87.
261 Tamże, s. 91-92.
262 Tamże, s. 93-94.
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najwięcej bakterii). Gardło wystarczyło płukać czystą wodą. Według Apolinare-
go Tarnawskiego był to doskonały sposób uchronienia się przed grypą.263.

Bardzo pomocna przy utrzymaniu zdrowia była także higiena mieszkania, 
gdyż właśnie w nim spędza się niemal połowę życia. Najlepiej gdy mieszkanie 
było dość obszerne, jasne i suche, często wietrzone i sprzątane z kurzu. Aby mieć 
komfort przebywania we własnym mieszkaniu Tarnawski zalecał w pierwszej 
kolejności odpowiednie dobranie pokoi do ich codziennego przeznaczenia. Na 
sypialnię najlepiej jego zdaniem było wybrać pokój wschodni, aby słońce wcze-
śnie „zaglądało” do wnętrza i zachęcało do wstawania z łóżka. Pokój dzienny 
miał mieć okno na stronę południową lub zachodnią, co zapewniało jego lep-
sze nasłonecznienie i nagrzanie. Kuchnia, spiżarnia i toalety powinny znajdo-
wać się po stronie północnej. Każde pomieszczenie w mieszkaniu miało mieć 
zagwarantowany dobry system wentylacyjny (bardzo uczulał na niebezpie-
czeństwo zatrucia się czadem). Bardzo ważne było zapewnienie odpowiedniej 
temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych. Tarnawski nie zalecał ani zbyt 
wysokiej, ani za niskiej. Jednak dla ludzi starszych temperatura w pomieszcze-
niach powinna być trochę wyższa, niż dla osób młodych. Temperatura o chłod-
nej porze roku w pokoju starszego człowieka powinna wynosić 17-21˚C, aby nie 
przemarzał w normalnym domowym ubraniu264.

System troski o zdrowie dla seniorów stworzony przez Apolinarego Tar-
nawskiego okazuje się ponadczasowy. Wiele jego rad znacznie wyprzedzało 
znacznie epokę, w której je opracował (można nawet pokusić się o stwierdzenie, 
że był prekursorem metody biograficznej i nordwokingu). Współczesne podej-
ście do profilaktyki starzenia się i starości jest w wielu miejscach zbieżne z jego 
poglądami. Zdrowy sposób odżywiania, troska o higienę otoczenia i osobistą, 
zapewnienie aktywnego trybu życia i przynajmniej podstawowej dawki ruchu 
są kluczem do tego, by każdy człowiek swoją starość przeżywał godnie, dyna-
micznie, atrakcyjnie i autonomicznie. Szkoda tylko, że rady mądrego doktora 
tak naprawdę nie były i w dalszym ciągu nie są przestrzegane. 

„Rule yourself. As if you take care of your body, you will live long“
- ageing and old age prevention according to Apollinary Tarnawski

Summary

The article focuses on the advice on health care given by Apollinary Tar-
nawski, a spa doctor and a propagator of nutrition, movement, hygiene and ab-
stinence among seniors. His recommendations touch physical health care (he 
prompted to move, spend much time in the fresh air, for proper nutrition, appro-
priate dressing, etc.) and mental health (avoiding stress, struggling with bore-
dom and idleness, relaxing). Much of his advice is still useful and meaningful.

263 Tamże, s. 98.
264 Tamże, s. 81-84.
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Społeczny i kulturowy kontekst starości w felietonach 
Zofii Starowieyskiej-Morstinowej (1891-1966)

 

W tradycji humanistyki od wieków poszukiwano obiektywnych kryteriów 
i granic starości. Współcześnie dominuje pogląd, iż jest ona konstruktem spo-
łecznym, uwarunkowanym historycznie i kulturowo265. Justyna Jaworska, cha-
rakteryzując obecność człowieka starego w kulturze polskiej XX wieku, jedną 
z przesłanek utraty autorytetu starców, czy nawet dosłowniej degradacji ich po-
zycji, widzi w zmianach, które zaszły po II wojnie światowej. Przewartościowa-
niu uległ porządek społeczny i tradycyjny model rodziny266. W sferze stosunków 
międzygeneracyjnych istotną zmianę wymusiła między innymi powszechna 
już praca zawodowa kobiet, które nie zawsze mogły podzielić się obowiązkami 
domowymi z mężami. Prace domowe i zadania opiekuńcze wobec potomstwa 
przejmowały wówczas babcie267, osłabiając w ten sposób poczucie nieprzydat-
ności, które należało do bardziej znaczących problemów starości. Dotyczyło to 
także okresu PRL, w którym eksponowano wartość pracy i użyteczności „no-
wego człowieka”268. Starość kobiet wyznaczała im nową rolę rodzinną, wyma-
gającą poświęcenia czasu i sił w trosce o rodzinę oraz utrzymanie w niej właści-
wych więzów i relacji. Potrzeby bycia użytecznym nie należy jednak wpisywać 
jedynie w konteksty ideologiczne. W przypadku okresu starości potrzeba ta 
nabiera szerszego znaczenia psychologicznego269.

265 Zob. H. Jakubowska, Społeczne wytwarzanie starości: definicje, granice, konteksty. W: Pa-
trząc na starość, red. H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski, Poznań 2009, s. 15 i nn. 
i podana tam literatura.

266 J. Jaworska, Emeryt: „szoruj, babciu, do kolejki...”, w: Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich 
hasłach, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 66

267 Tamże, s. 68.
268 Zob. M. Mazur, O człowieku tendencyjnym... Obraz nowego człowieka w propagandzie 

komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL, 1944-1956, Lublin 2009, s. 404-405, 409; T. 
Czekalski, Czasy współczesne. W: Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współ-
czesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2008, s. 362, 364. 

269 Zob. Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości, red. A. I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. 
Stec, K. Ziółkowska, Poznań 2007; Ł. Kaczmarek, Zagrożenia rozwoju w okresie późnej do-
rosłości – perspektywa psychologii pozytywnej. w: Zagrożenia rozwoju w okresie późnej 
dorosłości, red. A. I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska, Poznań 2007, s. 
13-28; S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011; Starzenie się z godno-
ścią, red. S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski, Lublin 2011. 
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 Świadomość powyższych przemian, ale także pozytywną koncepcję starze-
nia się i starości, można odnaleźć w cyklu felietonów „Jak być starym” autor-
stwa Zofii Starowieyskiej-Morstinowej, które opublikowała w 1955 roku na ła-
mach „Przekroju”. Autorka próbowała połączyć wiedzę i doświadczenie swego 
wieku, ale także zachować styl przedwojennej formacji ziemianek. W artykule 
zostanie podjęta próba ukazania zawartego w tym cyklu wizerunku starości, 
jak również jego kontekstów kulturowych i społecznych.

Przesłanek podjęcia przez Morstinową tematu starości można chyba upa-
trywać w momencie życia, w jakim się znalazła. W poprzedzającym publikację 
cyklu 1954 roku przeżyła chorobę i śmierć męża. Żałoba i zbliżanie się do wieku 
65 lat to czas refleksji nad własnym życiem oraz gotowością do godnego przy-
jęcia starości. Morstinowa pragnie przyjąć pozytywną postawę wobec starości 
własnej i innych ludzi. Czuje się przygotowana do jesieni życia, żyjąc aktywnie. 

Dla zrozumienia jej postawy życiowej niezwykle istotna jest biografia ko-
biety urodzonej w 1891 roku i dorastającej w rodzinie ziemiańskiej, kulturze 
dworu opisanej później w powieści „Dom”, wydanej w 1959 roku. To w domu 
wprowadzono ją w świat książek i lektury. Bronisław Mamoń pisząc o auto-
biograficzności tej książki dostrzega, że była „próbą zderzenia dwóch czasów: 
teraźniejszości i przeszłości; dwóch różnych obyczajów, dwóch światów: tego 
– który się już rozpadł, umarł, i tego – który się rodzi, zwycięża, sankcjonuje 
nowy porządek społeczny, ustala nowe prawa, nową moralność”270.

Kolejnym domem autorki był dwór święcicki, w którym panowała kultural-
na i literacka atmosfera. Bywali tam Maria Pawlikowska, Leopold Staff, Józef 
Wittlin. Najważniejszym prowadzonym przez Morstinową salonem było jednak 
mieszkanie w powojennym Krakowie, które stało się miejscem spotkań klubu 
KA-KA-DU (Katolicki Klub Dyskusyjny). W spotkaniach uczestniczyli, m.in. 
Antoni Gołubiew, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, Hanna Malewska, a tak-
że Stefan Kisielewski, Jerzy Zawieyski271, Jan Józef Szczepański272.

Morstinowa należała przede wszystkim do kręgu „Tygodnika Powszech-
nego”, współtworzyła profil pisma, będąc wytrawną dziennikarką, krytykiem 
literackim oraz eseistką. Współpracowała też z „Życiem Literackim” oraz „Prze-
krojem”. Ten ostatni, kierowany przez Mariana Eilego, mieszczący liczne stałe 
rubryki, cykle spełniające zarówno funkcję rozrywkową, jak i dyskretnie edu-
kacyjną, na ówczesnym rynku prasowym wyróżniał się niepowtarzalnym sty-
lem, dzięki któremu zyskiwał czytelników i stał się niezwykle popularnym ty-
godnikiem pełniącym funkcje wychowawcze273. Tam właśnie na początku 1955 

270 B. Mamoń, Cieszyć się życiem. Zofia Starowieyska-Morstinowa – szkic do portretu, Kraków 
2003, s. 109.

271 W „Dziennikach” Jerzego Zawieyskiego parokrotnie znajdujemy informacje o spotkaniach 
u niej, przy okazji przyjazdów Zawieyskiego do Krakowa. Pod datą 16 marca 1962 roku 
czytamy lapidarny zapis wspaniale charakteryzujący Morstinową: „Z rana u Zofii Staro-
wieyskiej-Morstinowej. Rozmowa o pisarzach, o pisaniu, o książkach. Imponująca ta Zofia. 
Ciągle czynna, pełna inwencji.” – por. J. Zawieyski, Dzienniki, T. II: Wybór z lat 1960-1969, 
Warszawa 2012, s. 163.

272 B. Mamoń, Cieszyć się, s. 85-86.
273 Na ten temat: J. Jaworska, Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustro-

wanym, Warszawa 2008.
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roku podjęła publikację poradnika – bo tak był odbierany – „Jak być starym”. 
Było to wówczas nowatorskie podejście do tej tematyki, a ponadto spojrzenie 
kobiety mówiącej odważnie – bez kokieterii lub wstydu z racji przemijania mło-
dości – o starzeniu się.

Morstinowa, podejmując się misji edukacyjnej przygotowania ludzi starych 
do późnego wieku, mogła korzystać z literackich schematów apologii starości 
utrwalonych w literaturze antycznej. Mogą o tym świadczyć zarówno przedwo-
jenne wykształcenie, którego częścią była lektura dzieł starożytnych pisarzy, jak 
i sposób pisania o starości. Podstawowym tropem tej literatury filozoficznej jest 
ukazanie słabości (i słabostek) wieku starczego skontrastowanych z mądrością, 
doświadczeniem i autorytetem starców274. W kontekście późnego socrealizmu 
takie podejście do starości, ignorujące ówczesne wzory i odniesienia ideologicz-
ne, sięgające po niegdysiejszą kulturę słowa, było czymś oryginalnym. Morsti-
nowa miała jednak świadomość, że przyszło jej się starzeć w świecie jakże od-
miennym, z wielu różnych powodów, od tego, w którym spędziła młodość. To 
doświadczenie oraz dystans, jaki potrafiła zachować wobec samej siebie, spra-
wiły, że udało jej się połączyć bardzo aktualny i poważny – mimo że nieucie-
kający od humoru – w gruncie rzeczy poradnik z rozważaniami niepozbawio-
nymi cech uniwersalności. Na tym polega największa wartość tych felietonów, 
która mogliby dostrzec także dzisiejsi czytelnicy wkraczający w jesień życia.

Morstinowa swoje rozważania rozpoczyna jednak od powątpiewania w sta-
rożytną maksymę, że śmierć za młodu jest darem bogów. To życie stanowi dar, 
niezależnie od tego, w którym jego momencie się znajdujemy. Ważne jest, aby 
umieć w sensowny sposób z niego skorzystać. „Bo jest niewątpliwie coś farso-
wego w tym, kiedy stary udaje młodego, ale jest i coś tragicznego w tym, kiedy 
decydując się na starość w pewnym sensie z życia rezygnuje, z życia wychodzi, 
i wyrzekając się tego co mu ono wraz z młodością odbiera, niejednokrotnie – 
w zniechęceniu, oddaje resztę. Rzadko kiedy bierze i wykorzystuje to, co starość 
przynosi – w każdym razie przynieść by mogła”275.

Podejmując się wstępnego opisu starości autorka powołuje się na prawa na-
tury, które są powszechnym argumentem konsolacyjnym na pogodzenie się ze 
stratami, jakie przynosi starość. Argument ten żartobliwie ubiera jednak w for-
mę nowego języka276 perswazji prasowej: „Natura prowadzi gospodarkę racjo-
nalną nie tylko na szczeblu: kamień, roślina, zwierzę – ale także i na szczeblu: 

274 Zob. Cyceron, Plutarch, Pochwała starości, tłum. Z. Czerniakowa, A. Twardecki, Warszawa 
1996; G. Minois, Historia starości: od antyku do renesansu, tłum. K. Marczewska, Warsza-
wa 1995; I. Błaszczyk, A. Ossowska, Wielkość i nędza starości w pismach filozoficznych 
Cycerona i Seneki, w: „Trzeci Wiek”. Szanse – możliwości – ograniczenia, red. A. M. Tcho-
rzewski, A. Chrapkowska-Zielińska, Bydgoszcz 2000, s. 81-87; I. Błaszczyk, A. Ossowska
-Zwierzchowska, Mundus senescit. Wizerunek starości w starożytnym Rzymie, w: „Jesień 
życia” – medycyna, psychologia, edukacja, red. R. Ossowski, A. Ossowska-Zwierzchowska, 
Kraków 2006, s. 53-62.

275 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, Wstęp, „Przekrój” nr 513, 1955, s. 13. (W cyta-
tach zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję – AOZ).

276 Teksty publikowane w „Przekroju” w okresie, gdy redaktorem naczelnym był Marian Eile, 
wykorzystywały bardzo często nową retorykę prasową w zestawieniu z sentymentalny-
mi odwołaniami do świata tradycyjnych zasad, trochę staroświeckich, wypieranych przez 
„nowe”. Takie skontrastowanie nadawało pismu przede wszystkim charakter rozrywkowy, 
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człowiek. Skoro więc ową porę w ludzkim życiu zaplanowała, widocznie pora 
ta może być użyteczna. Jeżeli dzieje się inaczej – widać, że jakoś źle do tych rze-
czy podchodzimy”277. 

Kolejne części cyklu układają się w – jak to nazywa – podręcznik, którego 
cel określa jako napomnienie starych i ich wychowanie: „Chciałabym im powie-
dzieć jak przyjemnie, pogodnie i wesoło można – i należy – być starym. W tym 
celu postanowiłam napisać savoir-vivre dla starych”278. Starzy najczęściej na-
rzekają na młodych, którzy nigdy nie chcą dopasować się do tych wyobrażeń, 
jakie starsi o nich mają. Autorki takie podejście nie interesuje. Z perspektywy 
starości woli mówić o niej właśnie i nie doszukując się tego, młodzi powinni jej 
dać, ale tego, co może ona zaofiarować samej sobie. Określenie savoir-vivre nie 
pojawia się jednak bez przyczyny. Chodziło jej o to, aby obie strony nauczyć 
postępowania ze sobą..

Morstinowa szukając wyznaczników młodości sięga po jakże naturalny 
wskaźnik – „ogród miłości”, w którym starszy człowiek nie powinien już szu-
kać przygód, wówczas „wszystko sprowadza się do tej rzeczy tak prostej i tak 
wielkiej zarazem: być człowiekiem. Pełnym człowiekiem. (...) widzieć przed 
sobą ten ogrom spraw i zainteresowań, prac, zadań, piękna i radości. (...) Dla 
żadnej ze spraw świata nie być obojętnym. Nie być przede wszystkim obojęt-
nym dla żadnego człowieka. (...) I za tę cenę można młodość zatrzymać. Można 
ją zachować do lat najpóźniejszych. Bo wtedy gorycz, jałowość i rozżalenie sta-
rości – przystępu do człowieka nie mają”279. W słowach tych wyraża się wiara 
w życie aktywne, zaangażowane, przede wszystkim chroniące przed samotno-
ścią i biernością.

Jednym z warunków aktywnego uczestnictwa ludzi starych w życiu są 
sprawy wyglądu zewnętrznego. Ubranie i uczesanie są oznaką wewnętrznej 
dyscypliny, ale i stopnia cywilizacji, gdyż brak schludności i estetyki są dla oto-
czenia niemiłym widokiem, po prostu szpecą świat. W tym miejscu zaczyna 
się porada kierowana do kobiet i przestrzegająca je przed dwiema skrajnościa-
mi. Pierwsza to ubieranie się jak za młodu, posługiwanie się szminką, farbą do 
włosów, kusymi długościami, obcisłościami, niewinnymi kolorami - wszystko, 
aby zmylić widok. Jednak mimo tego „dowcipniś nazwał takiego doskonale zro-
bionego 60-letniego podlotka ekshumowanym kociakiem. Wyrażenie brutalne, ale 
jakżeż trafne”280. Przeciwieństwem pierwszej postawy jest przygnębiający, po-
sępny „czarny mundur”. Morstinowa ponadto zaleca fryzury, a nie tzw. „mysie 
ogonki i wiszące kosmyki”. Zadbana babcia miała cieszyć domowników, a nie 
„drepcąca przez pokój zostawiać za sobą smugę cienia”281.

W kolejnej części porad Morstinowa przestrzega przed rozpamiętywaniem 
przeszłości jako jedynego radosnego czasu własnej młodości: „Nie rozumieją 

a dla bardziej wykształconego czytelnika było znakiem komizmu i zabawy konwencją. Por. 
J. Jaworska, Cywilizacja „Przekroju”. 

277 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, Wstęp, „Przekrój” nr 513, 1955, s. 13.
278 Tamże. 
279 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, Kiedy?, „Przekrój” nr 513, 1955, s. 13. 
280 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, 3: Czarna suknia, „Przekrój” nr 514, 1955, s. 7. 
281 Tamże.
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też starzy ludzie, kurczowo trzymający się przeszłości, że kto zmian nie chce, 
kto się ich boi, ten już właściwie żyć przestał. Że sami tak emigrując ze swych 
czasów, emigrują z życia. Że wyzbywają się do niego prawa. Że sami, dobrowol-
nie skazują się na starości jałowość i beznadziejność.”282 Warunkiem aktywnego 
uczestniczenia w życiu pozostaje według autorki zgoda na zmiany. Aczkolwiek 
autorka pisze te słowa w roku 1955, nie myśli o zmianach w rozumieniu ów-
czesnej ideologii, ale z punktu widzenia psychologiczno-egzystencjalnego. Nie 
oznacza to jednak, że ignoruje inne konteksty. Doświadczanie i przeżywanie 
starości jest zależne od rzeczywistości społecznej i kulturowej, ta zaś ulegała 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat rewolucyjnym wręcz przeobrażeniom. 

Akceptacja zmian, jakie przyniosła powojenna historia, nie jest łatwa. Mor-
stinowa używa wręcz określenia „salto mortale” na próbę przyjęcia nowych 
form życia przez pokolenie zmuszone do porzucenia „dawnych dobrych cza-
sów”. Pisze: „Niewątpliwie takie jest właśnie położenie obecnego starszego po-
kolenia: Świat do którego byli przyzwyczajeni wywrócił się do góry nogami. 
Starsi — nie chcąc od życia odpaść — musieli i muszą włączyć się w jego akro-
batykę. Muszą wziąć w rękę tyczkę i starać się skoczyć prawidłowo”283. 

Sama autorka także tych zmian doświadczyła. Będąc dojrzałą kobietą ufor-
mowaną przez kulturę ziemiańską, musiała po wojnie przyjąć i zaakceptować 
status społeczny inteligencji pracującej. Drugi raz dotknęła ją to, kiedy zakwe-
stionowano możliwość działania pracy jej środowiska intelektualnego i repre-
syjnie zamknięto redakcję „Tygodnika Powszechnego”284. Dlatego niezwykle 
osobiście brzmią słowa: „najbardziej upokarzające: bezużyteczność i zbędność. 
Nic nie wyrówna tej straszliwej krzywdy moralnej człowieka, który się czuje 
niepotrzebny, zbyteczny, zewsząd przepędzany, zawadzający. To — a nie tylko 
materialna bieda – łamie ludzi w okresach bezrobocia. Gdyż to ich upokarza, 
pozbawia poczucia godności i człowieczej ważności.”285 W kontekście biografii 
autorki słowa te nie odnoszą się jedynie do trosk wynikających z wieku, ale 
sugerują trudne położenie całego środowiska byłego ziemiaństwa, mającego 
kłopoty nie tylko z akceptacją zmian ustrojowych, ale ze znalezieniem pracy 
i zwykłym utrzymaniem.

Trzeba jednak zauważyć, że ocena tej nowej rzeczywistości bywa różna, nie-
koniecznie negatywna. Zofii Starowieyska-Morstinowa potrafi dostrzec także te 
zmiany, które uważa za pozytywne. Część zatytułowana „Czasem i starsi mie-
wają rację” przynosi rozliczenie z przedwojennymi strategiami małżeńskimi 
opartymi na pozycji społecznej i majątkowej rodzin młodych, gdy w grę wcho-
dziły także różne snobizmy. Natomiast po wojnie, co odczuła także Morstinowa, 

282 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, 4: Nasze czasy, „Przekrój” nr 514, 1955, s. 8.
283 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, 5: Skok o tyczce, „Przekrój” nr 515, 1955, s. 6.
284 Od 1945 r. Morstinowa pracowała w „Tygodniku Powszechnym” kierowanym przez Jerze-

go Turowicza. Gdy w marcowym numerze z 1953 roku redakcja odmówiła opublikowania 
na pierwszej stronie żałobnego nekrologu i portretu Stalina, pismo zamknięto. W lipcu 
ponownie pojawił się „TP” już z innym, PAX-owskim zespołem redakcyjnym. Dla współ-
pracowników pisma oznaczało to utrzymanie siebie i rodzin z prac dorywczych, takich jak 
korekty i przepisywanie rękopisów dla zaprzyjaźnionych wydawnictw, tłumaczenia. Zob. 
Mamoń, dz. cyt, s. 84-85; J. Jaworska, Cywilizacja „Przekroju”, s. 138.

285 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, 5: Skok o tyczce, „Przekrój” nr 515, 1955, s. 6.
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zdewaluowały się majątki, posagi i tytuły, a „z człowieka opadły wszelkie gip-
satury i ornamenty”, i młodzi, i starzy pytają, jaki jest człowiek, jego rzetelność, 
solidność i fach. Autorka zauważa, że w wyniku społecznych przewartościo-
wań, oba pokolenia obowiązują te same wartości, te same sposoby patrzenia na 
świat oraz „zdrowy zmysł rzeczywistości”. Gdy jednak młodzi powątpiewają 
w doświadczenie starszych i szukają dróg awansu dzięki cwaniactwu, Morsti-
nowa przestrzega: „źle robią. Dziś bowiem powinni zdania rodziców pilniej niż 
dawniej wysłuchiwać, i bardziej niż dawniej z nim się liczyć, gdyż dziś rodzice 
ich dobrze pojęli — nieraz za naukę drogo zapłaciwszy – że jedyna wartością 
na którą można liczyć, jedynym fundamentem na którym można budować jest 
— człowiek”286.

Świadomość opisanych wcześniej problemów nie musi przekładać się na 
rezygnację z aktywności i poczucia własnej przydatności. Po wspomnianym 
fragmencie Morstinowa wraca do sposobów na życie starych – niepozbawione 
trudu, ale i sensu. Wskazuje, zwłaszcza kobietom, niezbędność pomocy młode-
mu pokoleniu w roli matek, babć, teściowych tradycyjnie prowadzących dom, 
co – przypomina – było wpisane w sposoby życia mieszczanek i rodzin rze-
mieślniczych w przeszłości. Jak pisze, „[p]rawdziwie szczęśliwy może być tylko 
człowiek który jest – twórczy, potrzebny i pożyteczny”287. 

Kolejnym warunkiem dobrych relacji z młodymi jest – zdaniem Morstino-
wej – dobre rozumienie pojęć „rodzinnego egoizmu, ofiarności i poświęcenia”. 
Szczerość w relacjach rodzinnych powinna pozwolić na określenie wzajemnych 
zasad życia i pomagania. Na zakończenie tekstu niczym postulaty formułuje 
hasła, które – zdaniem Justyny Jaworskiej – stać się mają nowym etosem star-
szych kobiet: „Dość więc, babcie i dziadziowie, dość, teściowe i ciocie, tego kop-
ciuszkowania! Wnosicie poważny wkład przez waszą pracę — żądajcie dla sie-
bie równouprawnienia, wypoczynku, rozrywki i radości”288. 

Prawidłowością relacji międzypokoleniowych jest trudność w wyważeniu 
i znalezieniu kompromisu między roztropnością starych a zuchwalstwem mło-
dych. Wartość doświadczenia życiowego starszych nie zawsze musi sprzyjać 
odwadze postępowania młodych, których czasami nie powinno się ograniczać 
radami289. Relacje międzypokoleniowe wymagają też dyskrecji. Gotowość po-
mocy ze strony starszych nie powinna przeradzać się w pytania wobec młodych 
małżeństw: gdzie, kiedy, na co, za ile, w jakim celu? Ciągła piecza matki raczej 
młodych denerwuje, choć gdy znika, to pozostaje poczucie bezradności290.

Nie oznacza to jednak, że starzy nie mają wobec młodych obowiązków. 
Niektóre z nich są nader trudne do realizowania, ponieważ wynikające z nich 
działania wcale nie muszą spotkać się z podziękowaniem i życzliwością tych, 
do których są kierowane. Także starszym obowiązki te mogą sprawiać kłopot. 

286 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, 10: Czasem i starsi miewają rację, „Przekrój” 
nr 521-522, 1955, s. 19 i 23.

287 Tamże.
288 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, 6: Dobry egoizm, „Przekrój” nr 516, 1955, s. 6. 

Por. J. Jaworska, Cywilizacja „Przekroju”, s. 138.
289 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, 7: Nie radzić..., „Przekrój” nr 518, 1955, s. 6.
290 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, 8: Nie pytać..., „Przekrój” nr 519, 1955, s. 6.
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Morstinowa pisze o nadopiekuńczych matkach, które chroniąc dzieci, stosują 
podwójna miarę wobec ich czynów. Ludzie starzy, korzystając ze swojej wiedzy 
i doświadczenia, muszą dokonywać ocen moralnych. Nie mają prawa milczeć. 

„Milczenie wobec zła jest sprzeniewierzeniem się bardzo istotnemu obo-
wiązkowi człowieczemu. Zło bardzo lubi przebierać się w maskę dobra. I wtedy 
znikają wszelkie szanse, by to naprawić. Bo skoro coś nazywa się dobrym – po 
co to zmieniać? Otóż jedną z najważniejszy rzeczy w życiu ludzi i społeczeństw 
jest niedopuścić do tej maskarady. Zło zawsze nazywać złem — a dobro dobrem. 
Ten obowiązek na człowieku od lat najmłodszych — do najstarszych. (...) Mło-
dych noszą czasem po świecie namiętności, nieokiełznane ambicje zachcianki. 
Przeróżne omamienia i iluzje przesłaniają im oczy. Ale starsi ludzie wiedzą — 
powinni wiedzieć – co jest złe a co dobre, co uczciwe, a co nieuczciwe. A wi-
dząc — powinni — mówić. Rzeczy nazywać po imieniu. Tu milczeć nie wolno. 
Nawet za cenę świętego spokoju.”291 Kończąc ten felieton, dodaje: „słowa roze-
znania zła i dobra – powinniście starzy ludzie — ciągle i wytrwale powtarzać. 
I to bez względu na konsekwencje. Może, czasami, do ich powtarzania będzie 
potrzebny heroizm. Nie jesteście, starzy ludzie, zwolnieni z bohaterstwa i hero-
izmu tam, gdzie chodzi o postawę moralną.”292 

Ten podręcznik savoir-vivre’u dla starszych, ułożony w 10 części, niczym 
Dekalog, i potraktowany tak przez czytelników zagubionych w nowej rzeczy-
wistości, także obyczajowej, stał się przedmiotem korespondencji do redakcji. 
Morstinowa przygotowała jeszcze dwie części. W odpowiedzi na listy, z sza-
cunkiem wobec czytelników, wyjaśniała gatunkową lekkość formy felietonu 
tym, którzy zbyt dyrektywnie przyjęli opublikowane zalecenia. Tłumaczyła 
także swą postawę człowieka starzejącego się, wcale niemłodego, z ogromem 
doświadczeń, ale broniącego się przed goryczą strat życiowych, potrafiącego 
zachować pogodną relację z innymi ludźmi. 

Morstinową dotknęły jednak w listach czytelników obelgi wobec niej samej, 
jak i skargi na młodych. Te listy były wynikiem niezrozumienia czytelniczego 
i „tego zdumiewającego zjawiska, że ludzie – zresztą jak bywa często — wy-
czytali w tych felietonach co chcieli, to co mieściło się w ich życiowym deseniu. 
Innych rzeczy, z tym deseniem sprzecznych — nie dostrzegli. A najczęściej wy-
czytywali to, co służyło do jątrzenia ich bolączek”293. Tymczasem Morstinowa 
podkreślała, że chodziło jej o zgodne funkcjonowanie rodzin wielopokolenio-
wych, a z drugiej strony – by dostrzec w samej starości to, co jest w niej piękne. 
Skoro starość nazywana jest jesienią życia, to pamiętajmy o wszystkich barwach 
tej pory roku. Zakończenie i podsumowanie cyklu stanowi właśnie tekst zaty-
tułowany „Jesienna pora”, Autorka zainspirowana odbiorem poszczególnych fe-
lietonów podjęła się refleksyjnego przedstawienia przesłania do ludzi starszych.

Zaczyna od wskazania cieni tego okresu życia: utrata sił, pojawiające się 
dolegliwości, świadomość zbliżającego się „kresu życia”, pospiesznie nadcho-
dzącego, bezradność oraz rosnące osamotnienie, gdy ubywa „towarzyszy po-
dróży” – rówieśników. Ponadto Morstinowa metaforycznie wyraża smutek 

291 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, 9: Nie milczeć, „Przekrój” nr 520, 1955, s. 6.
292  Tamże, s. 7.
293 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, Odpowiadam, „Przekrój” nr 524, 1955, s. 6.
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„zamknięcia tej wielkiej przygody jaką jest życie”. W tym też miejscu pociesza, 
iż przygoda nie musi być skończona, gdyż nakazem każdego jest rozwój. Sta-
ry człowiek może pozostać „odkrywcą i zdobywcą”, z czego powinien czerpać 
przyjemność i zadowolenie. Praca może pozostawać aktywna i twórcza. Ponad-
to mądrość jest źródłem radości, a potwierdzenie tego przekonania Morstino-
wa znajduje w kpiarskim aforyzmie Boya „Wiedzieć jak się kręci światek”. Dla 
autorki ważnym przesłaniem, chroniącym ludzi starych od oddalenia od życia, 
jest wejście na trudną drogę przyjaznego i żywego uczestniczenia w życiu mło-
dych, co przynosi dobro wspólne. Ostatni akapit tekstu stanowi metaforyczny 
pejzaż: „Tak jest w przyrodzie i tak powinno być w życiu. Jesień życia powinna 
być jak jesień ziemi: pyszna i bogata całą złotą i rudą barwnością świata, opro-
mieniona i jasna całym blaskiem – o tej porze piękniej niż kiedykolwiek – gore-
jącego nieba”294.

Morstinowa wykorzystała jeszcze doświadczenia zdobyte przy pisaniu cy-
klu „Jak być starym” podczas pracy nad ostatnią książką „Patrzę i wspominam”, 
wydaną w 1965295. Autorka była już znacznie osłabiona chorobami, zmęczona 
utratą wiary w poprawę stanu zdrowia. W tej opowieści dużo bardziej widocz-
na jest melancholia starości, tęsknoty za dzieciństwem i młodością (o czym 
może świadczyć fakt dedykowania książki pamięci Matki). Morstinowa odnaj-
duje wspomnienie piękna przyrody dającego ukojenie w murach krakowskie-
go mieszkania. Wspomina swoje spojrzenie na styl i obyczaje starszych kobiet 
w domu rodzinnym. 

Choć koncepcja gatunkowa tej książki jest swobodna, łączy esej, szkic socjo-
logiczny, dziennik intymny, to układ treści, mocno rozbudowanych, przypo-
mina materiał publikowany parę lat temu w „Przekroju”. Od pierwszych stron 
zasadniczo zmienia się jednak ton opowieści. Tym razem autorka nie tyle szuka 
„radości starości”, co pociechy. Radość potrafi dostrzec coraz rzadziej. Bronisław 
Mamoń pisząc o tej książce Zofii Starowieyskiej-Morstinowej zauważa, że „przy-
nosiła osobiste zwierzenia i przesłania. Była opowieścią dramatyczną, wolną 
od elementów tragizmu, była powieścią o samotności, chorobie, smutkach, ale 
także o pociechach tego wieku, w którym ma się już więcej czasu na rozmowy 
z przyjaciółmi, na lektury, teatr, telewizję. Miała być świadectwem i pomocą dla 
innych, dla tych wszystkich, którzy nie potrafili znosić własnej starości, uczynić 
jej pogodnej, twórczej, w pełni niezawisłej w rezygnacji i sprzeciwie.”296 Pod-
czas gdy rozważania Morstinowej, przybierające w 1955 roku formę felietonów, 
dotyczą przede wszystkim warunków dobrej starości i skupiają się na osobistej 
aktywności, relacjach z innymi oraz godności możliwej do zachowania dzięki 
niezłomności moralnej, to wspomnienia zebrane w ostatniej nie mogą już pełnić 
funkcji pogodnego przewodnika. Pozostaje obraz dramatu czasu odchodzenia, 
poczucia kresu sił organizmu, a pogodne są tylko obrazy wywołane z pamięci.

294 Z. Starowieyska-Morstinowa, Jak być starym, Zakończenie: Jesienna pora, „Przekrój” nr 
526, 1955, s. 7.

295 Z. Starowieyska-Morstinowa, Patrzę i wspominam, Kraków 1982.
296 B. Mamoń, Cieszyć się, s. 110.
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Social and cultural Contexts of Old Age 
in Sophia Starowieyska-Morstinowa’s Press Articles

Summary

The article is an attempt to show cultural and social contexts of a series of 
articles by Sophia Starowieyska-Morstinowa, a journalist, essayist, and liter-
ary critic, that were published in ‘Przekrój’ in 1955. This series presents a posi-
tive conception of growing old and old age. It was intended to educate readers 
for cheerful and active living in old age. What matters is that it was a view of 
a woman that was boldly, without coquetry or being ashamed of the passing of 
youth, speaking of growing old. Women’s old age assigned them a new family 
role that required of them to devote their time and energy for taking care of 
their families and maintaining proper relations among their members. Due to 
her experience, wisdom and keen observation of life Starowieyska-Morstinowa 
managed to present a very real and serious – though not without humour – 
guide with considerations not being devoid of universal features.
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Józef Półturzycki
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Profesor Halina Szwarc – twórczyni uniwersytetów 
trzeciego wieku w Polsce

Profesor Halina Szwarc należy do najwybitniejszych polskich andragogów 
jako twórczyni koncepcji uniwersytetu trzeciego wieku w Polsce, który był trze-
cią instytucją edukacyjną tego typu na świecie. Z tego osiągnięcia jest najbar-
dziej znana i to utrwaliło ją w panteonie kultury i edukacji narodowej. Jest także 
wybitną uczestniczką konspiracji z czasów wojny i okupacji. Wielokrotnie od-
znaczona, została mianowana na stopień podporucznika w styczniu 1945 roku 
jako młodziutka uczestniczka działań w wywiadzie antyniemieckim. Za swoje 
czyny wojenne została odznaczona Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecz-
nych. Doświadczenia z czasów pracy w wywiadzie przedstawiała w opracowa-
niu pt. „Wspomnienia z pracy w wywiadzie antyhitlerowskim ZWZ-AK”, który 
wydała w 1999 roku, a wznowiono je w 2008 roku297.

Tekst ten stanowi dla mnie podstawowe źródło wiedzy o życiu i działalności 
profesor Haliny Szwarc, co przedstawiam dla upowszechnienia jej bohaterskich 
wyników wojennych i działań edukacyjnych.

Rodzina i szkoła

Halina Szwarc urodziła się 5 maja 1923 roku w Łodzi. Rodzice jej to Maria 
z domu Włodzimierska i Wincenty Kłąb, wywodzący się z uwiecznionej przez 
Władysława S. Reymonta wsi Lipce, obecnie Lipce Reymontowskie położone 
niedaleko Rogowa i Skierniewic. Rodzina Kłąbów mieszkała w Łodzi, począt-
kowo na Bałutach, a później przy ulicy św. Andrzeja. Halina była jedynaczką, 
a rodzice dbali o jej rozwój i wykształcenie. Uczyła się prywatnym gimnazjum 
Heleny Urklarewskiej mieszczącej się przy ulicy Narutowicza 59, a także roz-
poczęła naukę gry na pianinie. Często występowała jako pianistka na uroczy-
stościach szkolnych a koleżanki nadały jej pseudonim „Paderewski”. Planowała 
w przyszłości studia muzyczne i prawnicze, ale losy jej potoczyły się inaczej.

We wczesnej młodości lubiła jeździć na rowerze i podróżować z matką po 
kraju. Zwiedziła Gdynię, Hel, Nałęczów, Muszynę, Krynicę, Rabkę i Kraków 

297 H. Szwarc, Wspomnienia z pracy w wywiadzie antyhitlerowskim ZWZ-AK, wyd.2 Warsza-
wa 2008.
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oraz miejscowości w pobliżu Łodzi. Na obozie harcerskim była nad Dźwiną 
przy granicy z Łotwą i Związkiem Radzieckim. Chętnie uczęszczała do teatru, 
rzadziej do kina. Dużo uczyła się i byłą najlepszą uczennicą w gimnazjum oraz 
w nauce muzyki. Miała dobry słuch i z łatwością uczyła się języków i łaciny 
i francuskiego. Gdy skończyła 16 lat, to po czterech miesiącach wybuchła wojna 
po napaści Niemiec na Polskę, a wkrótce także najazdu Związku Radzieckiego.

Czas wojny – działalność konspiracyjna

Halina wstąpiła do konspiracji już w 1939 roku, została zaprzysiężona i pod-
jęła zadania łączniczki .Otrzymała polecenie nauki języka niemieckiego, co 
czyniła z dużym poświęceniem, mimo niechęci do tego języka i kultury nie-
mieckiej poznanej bezpośrednio z rzeczywistości okupacyjnej. Kolejne zadanie 
było jeszcze trudniejsze – musiała podpisać wraz z matką dokument wykazując 
niemieckie pochodzenie swojej babki Amandy Vogel. Otrzymała też zadania 
kolportażu wśród rodzin niemieckich gazetek propagandowych przygotowy-
wanych przez polskie podziemie. Przeniosła się do Skierniewic, a później do 
Kalisza, gdzie podjęła naukę w niemieckiej szkole i zamieszkała w Riwonicach 
przy rodzinie Beno Vigro jednego z okupacyjnych zarządców Ziemi Kaliskiej, 
gdzie pracowała po maturze jako nauczycielka.

Maturę zdała z odznaczeniem, a wcześniej uzyskała nagrodę (w dniu uro-
dzin Hitlera) jako wyróżniająca się uczennica, która dobrze wypadła w czasie 
wizytacji. Cały czas uczyła się aktywnie języka niemieckiego, nabywając nie 
tylko biegłości w posługiwaniu się słownictwem co także swobodnie używać 
codzienne użycia konstrukcji lingwistycznej.

Jako wyróżniona absolwentka szkoły średniej w Kaliszu przeniosła się do 
Wiednia, gdzie rozpoczęła studia w listopadzie 1942 roku. Początkowo na slawi-
styce, po semestrze przeniosła się na medycynę. Co dwa tygodnie przyjeżdżała 
do Łodzi przekazując informację o sytuacji w Austrii i zabierając do Wiednia 
paczki czasopism przeznaczonych dla Austriaków. Tę swoistą pracę konspi-
racyjną wykonywała także na terenie południowych Niemiec. Gdy zginął jej 
konspiracyjny szef „Jacek”. Przyjęła nowy pseudonim i w miejsce „Ryszarda” 
została „Jackiem II”. Na to imię dostawała konspiracyjne awanse i odznacze-
nia. Została odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Walecznych I klasy, a także podana do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari, 
który otrzymała dopiero w 1965 roku.

W maju 1943 roku przeszła krótkie przeszkolenie w zakresie wywiadu mar-
skiego i została skierowana do Hamburga, gdzie jednocześnie mogła konty-
nuować studia medyczne w Instytucie Medycyny Tropikalnej, co umożliwiało 
pobyt i zdobycie informacji o sposobach maskowania wcześniejszych obiektów 
wojskowych, produkcji wojennej w stoczniach, miejsc stacjonowania jednostek 
wojsk lądowych i marynarki wojennej, sytuacji ogólnej ludności.

Jej działalność wywiadowczą w Hamburgu poprzedziło słynne bombardo-
wanie, co wskazuje także na wnikliwość wykorzystania jej rozpoznań. Polecono 
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Halinie ponownie udać się do Hamburga i obserwować. Oglądała poważne 
zniszczenia.

W sierpniu 1943 roku udała się do Berlina i dotarła do Centralnego Archi-
wum Medycyny Wojskowej, gdzie zebrała informacje o stanie zdrowia żołnie-
rzy niemieckich na różnych frontach wojny i szczególnie niekorzystnych sytu-
acjach dla żołnierzy niemieckich.

Kolejnym etapem działalności konspiracyjnej stał się dla Haliny Kłąb Po-
znań , gdzie podjęła studia na niemieckim uniwersytecie. Wkrótce jednak wy-
jechała do Warszawy, ale wróciła do Łodzi, by ostrzec swoich szefów i kolegów. 
Wtedy została aresztowana wraz z matką 26 maja 1944 roku. Matkę wysłano 
do obozu koncentracyjnego, a Halina trafiła do więzienia w Łodzi przy ulicy 
Gdańskiej 13. Dzisiaj w tym gmachu mieści się muzeum. O metodach niemiec-
kiego śledztwa Halina Szwarc pisze :”Trzeciego dnia zaczęło się wielkie bicie : 
najpierw bito mnie deską dwóch na zmianę oprawców, potem skutą kajdankami 
od przodu kija umieszczonego pod kolanami, leżącą kopano i bito postronkiem, 
zwłaszcza po piętach.. zapadłam z bólu i odpływu krwi w błogi stan nieprzy-
tomności. Pierwszy raz w życiu zemdlałam”298

Halina Kłąb jak i inne więzione z nią ofiary zostały przeznaczone na śmierć, 
beż sądu i żadnego postępowania. Była to decyzja śledczych. Czekała na wy-
rok, ale losy wojny spowodowały, że Niemcy uciekali z Warszawy i Łodzi oraz 
innych miast. Więźniarki transportowano już na stracenie, ale wojsko zajęło 
samochody, kolumna chroniła się przed atakiem, Halina z koleżankami ucie-
kła i schowała się na przedmieściu Pabianic w nocy z 17 na 18 stycznia w cza-
sie przemarszu kolumny więźniarek. Kolumna doszła w okolice Łasku, gdzie 
Niemcy uciekli na zachód, a porzucone więźniarki rozproszyły się.

Halina Kłąb po wojnie

Halina po opuszczeniu terenu Polski przez okupanta niemieckiego nie czuła 
się wyzwolona, a wprost przeciwnie ukrywała się przed gniewem sąsiadów za 
pozorne sprzyjanie władzom okupacyjnym. Starała się o weryfikację i pełną re-
habilitację po ujawnieniu. Uzyskała w październiku odpowiednie dokumenty 
i podjęła studia medyczne, najpierw w Warszawie a później w Poznaniu. Ukoń-
czyła je w 1948 roku, ale nie mogła pracować jako asystent na uczelni. Wyszła 
w 1949 roku za mąż, a w 1951 urodziła syna Andrzeja 8 maja. W dwa tygodnie 
po uwolnieniu z aresztu w Poznaniu, gdzie służba bezpieczeństwa śledziła ją 
i kontrolowała jej formy aktywności. Dla ówczesnych władz była osobą niepew-
ną i podejrzaną. Została bowiem jeszcze w czasie więzienia przez Niemców 
zgłoszona do Orderu Virtuti Militari, a wkrótce 1 stycznia 1945 roku awanso-
wana do stopnia podporucznika Armii Krajowej. Jako oficer i członek AK nie 
mogła pracować na Uniwersytecie w Poznaniu i podlegała nadzorowi służb 
specjalnych aż do 1965 roku. Miała trudności z wyjazdami za granicę i kon-
taktami z cudzoziemcami. Starała się zachowywać spokojnie i nie prowokować 

298 Tamże, s.115.
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ówczesnych władz. Napisała i obroniła w Poznaniu prace doktorską, a później 
także kandydacką w Łodzi z zakresu endokrynologii, co umożliwiło jej uzyska-
nie w 1960 roku stanowiska etatowego docenta, ale nie w Uniwersytecie, tylko 
w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie została kierow-
nikiem Zakładu Medycyny Sportu a także prodziekanem.

W 1958 roku urodziła córkę Hanię, marzyła o spokojnym życiu i pracy dla 
dobra innych. Zaczęła działać w samorządzie lekarskim. Przeżyła wydarze-
nia poznańskie 1956 roku, niosąc pomoc medyczną poszkodowanym w wal-
kach z siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Kochanowskiego. Podjęła 
współpracę w ruchem lekarzy w Zbowidnie i zorganizowała II Krajowy Zjazd 
Lekarzy.

Życie osobiste Haliny Swarz nie rozwijało się korzystnie. Mąż chorował, 
nastąpił rozpad małżeństwa, rozwód i konieczność zmiany środowiska życia 
i pracy. Z dwójką dzieci przeniosła się do Warszawy, gdzie podjęła pracę w Aka-
demii Wychowania Fizycznego na Bielanach.

Już w 1968 roku została profesorem. Zajmowała się medycyną sportową i ge-
rontologiczną. Podjęła współpracę z Centrum Medycznym Kształcenia Pody-
plomowego, które znajduje się w pobliżu AWFu. Interesowało ją jako lekarza 
zdrowie ludzi w starszym wieku. Badała choroby starszego wieku, doszła do 
jakże ważnego stwierdzenia, że „zdrowie to nie tylko brak choroby, ale dobro-
stan fizyczny i psychiczny”. Zajęła się badaniem wpływu wysiłku fizycznego 
na starszych ludzi. W 1973 roku zorganizowała w Henrykowie pod Warszawą 
oddział rehabilitacji gerontologicznej z dwudziestoma łóżkami. Przyjmowała 
tam ludzi starszych na 6-tygodniowe turnusy. Zatrudniła psychologa, internistę 
i fizykoterapeutę. W Centrum Medycznym zorganizowała Zakład Gerontologii 
z Odziałem Rehabilitacji. Uzyskała specjalizację II stopnia w zakresie chorób 
wewnętrznych, Napisała rozprawę habilitacyjną i została profesorem zwyczaj-
nym w 1984 roku.

Zajmowała się opieką nad ludźmi starszymi, a także działalnością socjalną, 
tworząc podstawy medyczne dla tych ważnych dziedzin opieki i pomocy spo-
łecznej. W domu także opiekowała się członkami rodziny. Syn Andrzej zało-
żył swoją rodzinę i wyprowadził się. Halina została z córką Hanią i jej dziećmi 
oraz ojcem Wincentym Kłąbem, który cieszył się jej sukcesami i osiągnięciami, 
a pod jej opieką dożył do stu lat. Dzieci nie poszły śladem matki. Syn Andrzej 
został historykiem, jest dziś profesorem, córka Hanna podjęła studia prawnicze 
i została sędzią. Obydwoje są bardzo związani z matką i kultywują jej pamięć 
w czasie licznych spotkań z uczestnikami uniwersytetów trzeciego wieku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
Uniwersytety trzeciego wieku to nowa pasja i nowa dziedzina aktywności 

profesor Haliny Szwarc. W kwietniu 1975 roku wyjechała do Mediolanu na 
zjazd poświęcony pomocy społecznej. Tam spotkała francuskiego profesora 
Pierr’a Vellosa – założyciela pierwszego uniwersytetu trzeciego wieku w Tulu-
zie (Francja), który zachęcał Halinę do podobnego działania. Przejęła się tym 
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zadaniem i już 12 listopada tego roku przy pomocy i poparciu Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplomowego uruchomiła pierwszy w Polsce Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Warszawie. Polski UTW był trzecim na świecie po 
francuskim i kanadyjskim, ale szybko w Polsce zaczęły powstawać nowe tego 
typu uczelnie. Najpierw Wrocław a później Poznań zorganizowały Uniwersy-
tety Trzeciego Wieku.

Profesor Halina Szwarc wyznaczyła UTW następujące cele:
• włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego,
• aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy,
• prowadzenie obserwacji i badań naukowych,
• opracowanie metod dalszej edukacji osób starszych i wdrożenia profi-

laktyki gerontologicznej.
Szczególnie ważnym zadaniem stało się prowadzenie badań naukowych 

nad słuchaczami i procesem kształcenia oraz formy pomocy różnym środowi-
skom w organizacji podobnych placówek edukacyjnych. Głównym celem badań 
w założonym przez profesor Halinę Szwarc Uniwersytecie Trzeciego Wieku sta-
ło się poznawanie i analizowanie jakości życia, stanu zdrowia i sytuacji psycho-
społecznej słuchaczy. Badano także dyrektywność, poziom lęku, stany depre-
syjne w powiązaniu z sytuacją osób starszych. Prowadzono nie tylko wywiady 
i ankiety, ale też testy psychometryczne dla pozyskania diagnozy. Badano także 
motywy podejmowania studiów i oceny programów.

W UTW wypracowano swoisty system doświadczeń: wykłady, seminaria, 
lektoraty, prace zespołów twórczych. Zespoły pracowały w wielu dziedzinach. 
Powstawały sekcje literackie, malarskie, wokalno-muzyczne, podróżnicze, pa-
miętnikarskie, kluby rysunkowe, kursy fotograficzne i komputerowe. Szcze-
gólnie aktywny był i jest zespół literacki, który co rok publikuje tom wierszy 
słuchaczy a także pojedyncze tomiki autorskie. Bardzo aktywne są również pra-
ce pamiętnikarskie i wydawnictwa jubileuszowe z okazji XX-lecia, XXX-lecia 
i XXXV-lecia. Są to cenne publikacje, bo nie tyle ukazują systematyczny rozwój 
działalność członków UTW, ale stanowią utrwalenie tej działalności i praktyki 
dla kolejnych pokoleń słuchaczy oraz czytelników.

Członkowie Zespołu Pomocy Koleżeńskiej niosą pomoc potrzebującym, 
udzielają porad prawnych, odwiedzają chorych, pomagają w różnych sytuacjach 
życiowych. Zespół Gimnastyki i Turystyczno-Krajoznawczy troszczą się o ak-
tywność fizyczną, organizują wyjazdy wypoczynkowe i leczenia sanatoryjne, 
a także obozy górskie i wycieczki z ogniskami jako formą odpoczynku w czasie 
wolnym. Upowszechnia się także aktywność kulturalna poprzez zwiedzanie 
ekspozycji w muzeach, oglądanie przedstawień teatralnych, seansów w kinach, 
słuchanie koncertów filharmonii i poznawanie wystaw artystycznych.

Profesor Halina Szwarc nie tylko zainicjowała Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Warszawie, ale nadała mu bogate cele i zadania oraz formy działalności. 
Dbała o rozwój badań i doskonalenie form oraz metod działalności. Starania 
o rozwój pracy UTW łączyła z rozwijaniem badań gerontologicznych i opiekuń-
czych wobec starszych osób. Uczestniczyła w ruchu naukowym i wprowadza-
ła doświadczenia zagraniczne. Wyjeżdżała chętnie do Francji, Włoch, Szwecji. 
Unikała wyjazdów do Niemiec , bo bała się, że może spotkać swoich oprawców. 
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Po latach wyjechała do Hamburga i wróciły wspomnienia z czasów wojny. Zna-
ła dobrze kilka języków, uczestniczyła w konferencjach i w międzynarodowych 
organizacjach opiekuńczych i gerontologicznych, a także w zarządzie AJUTH.

W AWF była ceniona i awansowała, została wybrana na prodziekana, a w la-
tach 1969-1971 piastowała stanowisko prorektora. Była lubiana przez studentów 
i współpracowników. Prowadziła liczne prace doktorskie i recenzowała habili-
tacyjne oraz wnioski o profesurę.

Po latach nagrodzono ją i wyróżniono odznaczeniami. Odebrała Krzyż Ko-
mandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także wcześniej Krzyż Ka-
walerski i Oficerski tego orderu.

2012 Rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 
Rok 2012 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku specjalna uchwałą z dnia 1 lutego 2012 roku, 
którą podpisał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Senat RP uznał działal-
ność tych uniwersytetów za ważną dla Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzynarodowej oraz za dobry przykład pozarzą-
dowej organizacji samopomocowej. Wskazał na ich środowiskową działalność 
i współpracę z różnymi zakresami edukacji, ze szkołami i placówkami kultury. 
Zwrócił uwagę na społeczną i wychowawczą aktywność tego ruchu, co jest spo-
łeczną wartością tej działalności. Zwrócił się z zachętą do uczelni wyższych, 
by organizowały pomoc dla rozszerzenia tego ruchu społeczno- edukacyjne-
go. Uchwała wskazała też na liczbowe wartości działań UTW. Placówek jest już 
ponad 350, a liczba uczestników przekroczyła sto tysięcy. Jest to więc ważna 
działalność edukacyjna i społeczna. Oprócz tego Senat poparł przygotowany 
pierwszy Krajowy Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku i oferuje wsparcie 
dla skutecznej realizacji uchwał Kongresu.

Już w 2011 roku powołano Parlamentarny Zespół do spraw Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Liczy on 15 członków, przewodnicz mu poseł Marcin Szczer-
by. Zadaniem zespołu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy środowiskami 
tworzącymi Uniwersytety Trzeciego Wieku a władzą centralną samorządową 
oraz ośrodkami akademickimi. Ważnym celem jest działanie na rzecz rozwo-
ju ruchu poprzez propozycję rozwiązań legislacyjnych, instytucjonalnych oraz 
państwowych.

Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność 19 
marca 2012 roku w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie. Patronką obchodów 
Roku UTW została Anna Komorowska – małżonka Prezydenta Rzeczypospo-
litej, która otworzyła obrady Kongresu a jednocześnie obchody ustanowione-
go przez Senat Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gośćmi Kongresu byli 
Maria Pańczyk-Poździej wicemarszałek Senatu, premier Donald Tusk, Włady-
sław Kosiniak-Kamysz minister Pracy i Polityki Społecznej, Bartosz Arłukowicz 
minister Zdrowia, Jacek Michałowki minister, szef Kancelarii Prezydenta RP. 
Na Kongres przybyli goście z Wielkiej Brytanii, Rosji, Litwy, Ukrainy, Białoru-
si, Mołdawii. Serdecznie witani byli także członkowie rodziny Profesor Haliny 
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Szwarc ; córka Hanna, syn Andrzej i wnuki. Obok sesji plenarnej odbyły się 
także panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty i wystawa dorobku Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W dniach kongresu działało w Polsce 385 uniwersytetów trze-
ciego wieku z udziałem ponad stu tysięcy uczestników. Jedna z pierwszych ta-
blic wystawy przedstawiała osobę i działalność Profesor Haliny Szwarc. Drugi 
dzień obrad kongresu miał miejsce w Muzeum Galerii Porczyńskich, a wystawa 
była eksponowana w kolejnym dniu w gmachu Sejmu.

Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku nie był jedyną ważną impre-
zą w 2012 roku. Była to dziesiąta rocznica zgony Profesor Haliny Szwarc i dla 
uczczenia jej pamięci odsłonięto tablicę pamiątkową na gmachu Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie powstał i nadal działa założony 
przez nią w 1975 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku, który od 26 sierpnia 2003 
roku nosi jej imię. Tablicę odsłonięto w dziesiątą rocznicę zgonu 28 maja 2012 
roku.

Po Kongresie odbyły się liczne spotkania na rzecz Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Między innymi spotkanie Integracyjne Polskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Olsztynie, w Krynicy przy Forum Ekonomicznym imprezą towa-
rzyszącą było Forum III Wieku, nad którym patronat honorowy objęła małżon-
ka Prezydenta RP Anna Komorowska. W czasie Forum eksponowano tablicę 
biograficzną Profesor Haliny Szwarc i uczczono X rocznicę jej śmierci. W Zie-
lonej Górze odbyła się we wrześniu Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. W Sejmie Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku zorganizował w listopadzie Ogólnopolską Konferencję Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku , której zadaniem stało się przyjęcie Paktu na rzecz Seniorów. 
Obrady odbyły się z udziałem wicemarszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka. 
Ciekawe wydaje się, że w tej konferencji jak i na wcześniejszym Kongresie nie 
było przedstawicieli Ministerstwa Edukacji ani Ministerstwa Szkolnictwa Wyż-
szego. W czasie Kongresu przyjęto Deklarację Końcową, w której zawarto misję, 
strategię działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Próba podsumowania

Przedstawiłem garść informacji o życiu i działalności zawodowej oraz pa-
triotycznej Haliny Szwarc z domu Kłąb. Gdy miała zaledwie 16 lat wybuchła 
wojna. Włączyła się do konspiracji i podjęła zadania kolportera oraz agenta wy-
wiadowcy. Wykonała w tej działalności wiele zadań, z rozpoznaniem sytuacji 
obrony oraz sytuacji w berlińskim Centralnym Archiwum Medycyny Wojsko-
wej. Za te zadania otrzymała wysokie bojowe odznaczenia i 1 stycznia 1945 
roku została awansowana na stopień podporucznika, nie miała wtedy jeszcze 
ukończonych 22 lat. Jednocześnie była już więźniem w łódzkim więzieniu Ge-
stapo z wyrokiem śmierci i świadomością, że matka z jej przyczyny znalazła się 
w obozie koncentracyjnym. Szczęśliwie uniknęła kaźni, ale skutki tortur dawa-
ły o sobie znać przez całe jej życie.

Po wojnie zakończyła studia i została lekarzem. Nie mogła pracować na 
uczelni medycznej i prowadzić badań. Podjęła możliwe prace, uzyskała doktorat 
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oraz docenturę, by pracować w Akademii Wychowania Fizycznego w Pozna-
niu, a później w Warszawie. Tam rozwijała nowe kierunki medycyny: gerontolo-
gię, opiekę społeczną nad starszymi ludźmi, medycynę sportu i pracę socjalną. 

O jej przeszłości okupacyjnej nawet dzieci nie wiedziały i dopiero rozmowa 
z „Emmą” - majorem Bolesławem Jaworskim ujawniła działalność wojenną jego 
matki. Halina Szwac w swoich wspomnieniach przytacza przebieg rozmowy 
z jednym ze swoich dowódców „Gustawem”, który stwierdził: „o ile przeżyje-
my wojnę i doczekamy wolności w kraju, to w Wolnej Polsce będziemy musieli 
ukrywać naszą działalność, aby nas nie wykończono. Uważał, że to, iż wie się za 
dużo i było czynnym w wywiadzie, kryje w sobie niebezpieczeństwo, że można 
też zginąć z rąk swoich, że taki bywa często los żołnierzy wywiadu”299.

Namawiana przez syna i przyjaciół spisała swoje wspomnienia i wydała je 
w 1999 roku w Warszawie. Wcześniejszy rys pamiętnika został uzupełniony 
o wspomnienia z okresu przedwojennego i okres życia w PRLu. Są to cieka-
we i ważne teksty, które powinny być szerzej upowszechniane i udostępniane 
jako lektura dla młodzieży. Mniej pisze Halina Szwarc o swojej pracy lekarza 
i badacza problemów medycznych, natomiast o Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
zaledwie wspomina, ale to on ją uwiecznił w edukacji narodowej. W 1975 roku 
zorganizowała pierwszą placówkę, a dzisiaj jest ich już ponad 400 i obejmują po-
nad sto tysięcy uczestników. To ważne i trwałe dzieło Haliny Szwarc, ale także 
jej praca lekarska i opiekuńcza oraz działalność konspiracyjna w czasie okupacji 
tworzą trwałą wartość i zasługują na pamięć i uznanie.

Dobrze, że Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Kongres połączono z dzie-
sięcioleciem śmierci Haliny Szwarc, bo imię jej na trwałe łączy się z UTW.

Halina Szwarc jest wzorem nie tylko żołnierza i konspiratora, ale także opie-
kuna i lekarza. Dla mnie jest także pedagogiem, jako nauczyciel akademicki 
i organizator cennej placówki w dziedzinie edukacji dorosłych. Jest więc tak-
że Halina Szwarc cenionym andragogiem i znajduje się wśród takich osób jak 
profesor Elżbieta Zawadzka, dr Irena Drozdowicz- Jurgielewiczowa, profesor 
Aleksander Kamiński, którzy także działali w konspiracji, a po wojnie byli 
aresztowani i represjonowani, a Elżbieta Zawadzka została niesprawiedliwie 
zasądzona jako agent angielskiego wywiadu. Też podobnie jak Halina Szwarc 
jest damą Orderu Virtuti Militari. To przykre, że los najlepszych i oddanych wy-
chowawców i patriotów tak niesprawiedliwie i okrutnie układa się wbrew ich 
woli i zasługom.

Charakterystyczne, że Halina Szwarc kończy swoje wspomnienia apelem do 
młodych: „A teraz już od kilku lat przeżywam rozgoryczenie i zawód. Nie tak 
wyobrażałam sobie nadejście wolności. Ludzie, w których kręgu obracałam się, 
okazali się stanowić mniejszość w społeczeństwie. Do głosu doszli inni, niezna-
jący historii swojego narodu, naiwni, ale zadufani w sobie, niedorośli do stano-
wisk, które piastują. Jestem już stara i nigdy nie spotykałam tak wiele chamstwa, 
prymitywizmu i głupoty, co teraz. Chciałoby się powtarzać i wołać: ratujcie nasz 
kraj młodzi. Bądźcie świadomi odpowiedzialności przed społeczeństwem, nie 

299 Tamże, s.68.
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marnujcie historycznej szansy, wolności, na którą tak wielu z mojego pokolenia 
czekało nadaremnie”300.

My andragodzy i oświatowcy żywimy nadzieję, że lepsze nadejdzie i nasze 
ideały spełnią się po latach oczekiwań i udręki. Dobrze mieć w tym oczeki-
waniu gwiazdy przewodnie. Taką gwiazdą jest Halina Szwarc, zasługująca na 
trwałą pamięć i uznanie za czyny szlachetne i serce wielkie, chociaż kaleczone 
okrutnie.

Professor Halina Szwarc- the creator of the Universities 
of the Third Age in Poland

Summary

The text focuses on life and work of Halina Szwarc, the creator of the Uni-
versities of the Third Age in Poland. It is an attempt to show the extraordinary 
person in the context of her struggle with the difficult political reality, in which 
she lived and engaged in social assistance for the elderly. Her work for establish-
ment of the University of the Third Age is an excellent proof of her passion and 
commitment to the elderly people.

300 Tamże, 171.
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Roksolana Zozulak-Słuczyk
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina)

Ludzie w podeszłym wieku we współczesnym
ukraińskim społeczeństwie: 
aspekt socjokulturowy

Metody i formy pracy socjalnej z nastolatkami, młodzieżą, ludźmi w śred-
nim oraz podeszłym wieku znacznie się różnią. Ich dobór i dostosowanie jest 
zazwyczaj odpowiedzią na potrzeby każdej z tych grup wiekowych. W każdej 
z nich bowiem występuje inne postrzeganie zamożności, potrzeb i poziomu 
życia. Obecnie w każdym społeczeństwie znaczny odsetek stanowią ludzie 
starzy. Ich postrzeganie tych potrzeb jest zupełnie inne niż postrzeganie ludzi 
młodych. 

Z badań przeprowadzonych wśród seniorów ukraińskich wynika, że mate-
rialny poziom życia swojej rodziny ludzie w podeszłym wieku oceniają zazwy-
czaj niżej, niż młodzież i ludzie w średnim wieku. Tak, według monitoringu, 
w skali 10 stopniowej - 2,9 Ukraińców w podeszłym wieku ocenia swój mate-
rialny poziom życia jako średni. Bardzo duża grupa ludzi w podeszłym wieku 
- 33,9% zalicza siebie do ludzi biednych, 38,6% – do takich, którzy żyją nieco 
poniżej poziomu średniego, tylko 23,4% – do średniego. Ogółem swoje położe-
nie materialne 45,2% osób w podeszłym wieku określa jako położenie w którym 
wystarcza tylko na jedzenie, 33,8% – wystarcza ogółem na utrzymanie. Tylko 
18,1% ludzi tej kategorii wiekowej odniosło siebie do klasy średniej. Według mo-
nitoringu, ludziom starszym więcej, niż młodym i w średnim wieku, brakuje 
zdrowia (76,3%), niezbędnej opieki medycznej (65,9%), możliwości żywienia do-
stosowanego do wieku i ochoty na pewne produkty (56,9%), możliwości kupo-
wania najbardziej potrzebnych artykułów żywnościowych (41,3%). Większość 
Ukraińców w podeszłym wieku ogląda programy telewizyjne oraz słucha radia 
(89,5%); tylko 2,3% korzystają z Internetu w domu; podróże za granicę włączone 
do planów tylko dla 6,6%. (To chyba streszczenie)
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Ludzie starsi we współczesnym ukraińskim społeczeństwie: 
aspekt socjokulturowy

Jednym z głównych zadań ukraińskiego społeczeństwa jest stworzenie od-
powiednich warunków życia ludziom starszym, którzy stanowią piątą część od 
ogólnej liczby ludności Ukrainy. Właśnie przez to praca socjalna z ludźmi star-
szymi ma priorytet w systemie socjalnej obsługi Ukraińców.

Pojęcie „człowiek w wieku starszym”, „osoba starsza”, „osoba w wieku se-
nioralnym” na Ukrainie kojarzy się z odejściem na emeryturę (60 lat dla kobiet 
i 62 – dla mężczyzn). Często używa się tez terminu „ludzie w wieku podeszłym” 
(літні люди), w większości wypadków ma on to samo znaczenie, co i „ludzie 
starsi”.

Według klasyfikacji Światowej Organizacji Ochrony Zdrowia, osoby w wie-
ku od 60 do 74 lat należą do kategorii ludzi w wieku emerytalnym, od 75 do 89 
lat – do ludzi starych, a od 90 lat i powyżej – do seniorów. Niektórzy amerykań-
scy specjaliści proponują inną klasyfikację, według której ludzie starsi odnoszą 
do tzw „młodych starszych” – 65-74 lat, starych – w wieku 75-84 i seniorów – 85 
lat i powyżej.

Starzenie się jest nieodłącznym elementem rozwoju osobowości. W onto-
genezie człowieka rozróżniamy okres dzieciństwa, młodości, dojrzałości oraz 
starości (później dojrzałości). Okres między dojrzałością, a starością jest wyjąt-
kowo trudno wskazać, przez co określenie wieku, od którego zaczyna się sta-
rość bywa sprzeczne. Z biologicznego punktu widzenia starzenie się związane 
jest ze zmianami, które odbywają się na poziomie organizacji żywej materii – 
molekularnym, komórkowym, systemowym – całego organizmu. Starzenie się 
traktują jako proces zniszczenia, następujący wskutek destruktywnych oddzia-
ływań wewnętrznych oraz zewnętrznych czynników, prowadzący do niedosta-
teczności funkcjonowania organizmu.

Dla obiektywnego traktowania starzenie się można rozpatrywać jako proces, 
który składa się z trzech komponentów:

• biologiczne starzenie się – wzrost wrażliwości organizmu na niesprzyja-
jące warunki, podwyższone ryzyko ewentualnej śmierci;

• socjalne starzenie się – zmiana partnerów, zachowań, statusów, ról;
• psychologiczne starzenie się – wybór sposobu adaptacji do procesów 

starzenia się, nowych strategii pokonywania trudności.
Przedstawiciele holistycznego podejścia przy rozpatrywaniu procesu starze-

nia się proponują brać pod uwagę więcej aspektów, a mianowicie: kalendarzo-
wy (chronologiczny); biologiczny; seksualny; psychologiczny; socjalny; ducho-
wy. Tak więc jednoznacznego zdania co do wieku, z którego zaczyna się starość, 
nie ma, ponieważ starzenie się jest procesem, a właśnie w tym kontekście należy 
rozpatrywać jego fenomen.

W życiu osoby starej zazwyczaj zachodzą zmiany we wszystkich dziedzi-
nach życia: zawodowej, rodzinnej, społecznej, osobistej. Często różnorodne 
problemy ludzi w tym wieku odnoszą do trzech grup: 1) zdrowie i kuracje 
medyczne; 2) materialny poziom; 3) integracja w społeczeństwie. Starzenie się 
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związane jest z rozwojem patologii wiekowych, zmianą fizjologicznych funk-
cji, strat (które są często niezauważalne przez samego człowieka). Takie straty 
mogą dotyczyć fizjologicznych i biologicznych ograniczeń, pogorszenia zdro-
wia, obniżenia socjalnej aktywności, zmiany roli socjalnej oraz identyczności, 
braku bezpieczeństwa.

Jednocześnie z procesami starzenia się ludności następuje transformacja 
współczesnej rodziny i oddzielenia jej pokoleń według miejsca zamieszka-
nia. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej podaje statystykę, według której 
na Ukrainie z dziećmi nie mieszka ok. 2 mln. małżeństw w wieku 60 lat i wy-
żej, a ponad 2 mln. obywateli starszych mieszka samotnie. Wśród nich 754 tys. 
potrzebuje różnorodnej pomocy w życiu codziennym, w tym w wieku 75-80 
powyżej 300 tys. osób. Problemy ludzi starych, zwłaszcza samotnych, stają się 
ostrzejsze wobec niskich wypłat emerytalnych, deficytu tanich towarów, pod-
wyższenia cen na opłaty mieszkaniowe i produkcję żywnościową, nierozwi-
niętej sfery usług, nieodpowiedniego poziomu medycznej pomocy, braku „po-
czucia miłosierdzia” w społeczeństwie. Wskazane trudności dopełnia brak 
pieniężnych oszczędności, niemożność przeprowadzenia remontu mieszkania 
z powodów finansowych itd. Te trudności są nie do pokonania dla ludzi sta-
rych. Część z nich zmuszona jest przenieść się do specjalistycznych stacjonar-
nych zakładów albo potrzebuje stałej zewnętrznej pomocy domowej zapewnia-
jącej codzienną obsługę. 

Teraz ludzie starsi to heterogenna populacja kilku pokoleń, niewielu z nich 
prowadzi samodzielny i aktywny tryb życia, a w społeczeństwie wciąż domi-
nują stereotypy pojmowania starości jako „połistnienia”, a ludzi starszych jako 
„utrzymańców”.

Przejście na nowe zasady rozwoju, rewizja systemu wartości, właściwych dla 
współczesnego społeczeństwa wymusza dokonanie korekty w życiu wszyst-
kich pokoleń, również i starszego. Zmiana statusu socjalnego starego człowie-
ka, wywołana przede wszystkim zaprzestaniem lub ograniczeniem działalno-
ści w pracy, transformacją drogowskazów duchowych, samego trybu życia oraz 
komunikowania się, a także pojawienie się różnorodnych trudności socjalnej, 
bytowej oraz psychologicznej adaptacji do nowych warunków, wymusza ko-
nieczność wypracowania i realizacji specyficznych metodyk, form i mechani-
zmów pracy socjalnej z ludźmi starszymi301.

W strefie socjalnej pracy często rodzaj pomocy zależy od aspektu „gender” 
oraz wieku. Na podstawie wyników monitoringu Instytutu Socjologii PAN 
Ukrainy z 2010 roku podejmiemy próbę zaprezentowania niektórych socjokul-
turowych szczegółów wspólnoty ludzi starszych.

Poziom materialny życia w swojej rodziny ludzie starsi oceniają na ogół niżej, 
niż młodzież oraz ludzie w wieku średnim. Według wyników, w skali 10-punk-
towej średnia ocena materialnego poziomu życia starszych Ukraińców wynosi 
2,9, wśród ludzi w wieku średnim – 3,8, wśród młodzieży – 3,4. W skali dobro-
bytu rodziny 33,9% ludzi starych zaliczają siebie do biednych, 38,6% – do takich, 
które są powyżej średniego poziomu i tylko 23,4% – do średniego. Ogólnie swoje 

301 М. П. Лукашевич, Соціальна робота (теорія і практика): підручник, Kиiv 2011, с. 175-180.
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stanowisko materialne 45,2% osób starszych oceniło jako zaspokajające wyłącz-
nie potrzeby wyżywienia, 33,8% - na ogół wystarczające na życie. Tylko 18,1% 
ludzi tej wiekowej kategorii odnieśli siebie do klasy średniej.

Według monitoringu ludziom starszym więcej, niż młodym i ludziom 
w średnim wieku wystarcza zdrowia (76,3%), niezbędnej pomocy medycznej 
(65,9%), możliwości należytego wyżywienia odpowiednio do upodobań (56,9%), 
możliwości kupowania podstawowego wyżywienia (41,3%). Ewidentnie koło 
niezrealizowanych potrzeb życiowych jest charakterystyczne dla Ukraińców 
w wieku starszym, ale warto wskazać, że przedstawicielom tej kategorii wieko-
wej również nie wystarcza, w odróżnieniu od młodszych, pewności swoich sił 
(37,8%), umiejętności życia w nowych warunkach społecznych (43,9%). 

Obywatele starsi w różnych dziedzinach życia więcej znaczenia nadają, w 
odróżnieniu od młodszych grup wiekowych, zdrowiu (93,4%), warunkom eko-
logicznym (17,2%). Dochody materialne również są ważne (wskazuje to 77,9%), 
jednak ten wynik jest niższy, niż w innych kategoriach: 82,5% wśród ludzi 
w wieku średnim oraz 85,4% wśród młodzieży.

Jednym z ważniejszych aspektów, branym pod uwagę przy pracy z ludźmi 
starszymi jest organizacja interesującego spędzania czasu wolnego dla osób, od-
noszących się do tej kategorii wiekowej. Według monitoringu, większość oby-
wateli starszych spędza czas na oglądaniu programów telewizyjnych i słucha-
niu radia (89,5%); czas z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi oraz na odwiedzinach 
spędza 66,1%; czyta gazety i czasopisma około 30%. Na podstawie wyników 
można twierdzić, że w naszym państwie obywatele starsi interesują się polityką 
– częściowo – 63,2% i bardzo – 15,7%. 

Ogólnie wśród Ukraińców stosunkowo mało jest tych, nadążają za innowacją 
i postępem technologicznym. Z Internetu w domu korzysta 2,3%; 5,4% wskaza-
ło, że potrzebuje Internetu, ale nie mają możliwości z niego korzystania, a 90,5% 
oświadczyło, że nie korzysta i nie odczuwa potrzeby korzystania z niego.

Wśród planów na przyszłość starsi Ukraińcy najczęściej wskazywali takie: 
odejście od spraw zawodowych i publicznych, prowadzenie spokojnego życia 
(31,2%), poświęcenie całości czasu rodzinie 48,3%, więcej cieszyć się życiem 
chce 32,8%. Natomiast tylko 6,6,% obywateli Ukrainy wskazało na popularny 
wśród starszych Europejczyków sposób spędzania czasu wolnego – podróże 
zagraniczne302.

Wiadomo, że kwestia obsługi socjalnej osób starszych w Ukrainie jest regu-
lowana na podstawie aktów i artykułów prawnych, zwłaszcza Ustawą Ukrainy 
„O statusie weteranów wojny, gwarancji ich ochrony socjalnej” (1993r.), typo-
wym postanowieniem o terytorialnym centrum obsługi socjalnej emerytów 
oraz samotnych obywateli niezdolnych do pracy, postanowionym przez Ga-
binet Ministrów Ukrainy (1997r.) oraz Uchwałą Ministerstwa Pracy i Polityki 
Socjalnej Ukrainy „O przyjęciu typowych postanowień dotyczących budynków
-internatów (pensjonatów) dla obywateli starszych, niepełnosprawnych i dzie-
ci” (2001r.) etc.

302 В.С. Микольченко, Механізм соціальної допомоги особам похилого віку, в: Соціальна 
робота і сучасність: теорія та практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної 
конференції, 20–21 травня 2010 року, peд, Б.В. Новіков, Л.М. Димитрова, Kиiv 2011, c. 198.
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Przejście człowieka do grupy osób starszych znacznie zmienia ich stosun-
ki ze społeczeństwem oraz pojmowanie pojęć takich jak: cel i treść życia, do-
bro i szczęście. Przez to, że w dużej mierze zmienia się tryb życia tych ludzi 
(niedawno oni byli związani ze społeczeństwem, działalnością społeczną, za-
trudnieniem), jako emeryci zazwyczaj tracą kontakty ze sferą zatrudnienia, 
jako członkowie społeczeństwa pozostają włączeni w niektóre strefy działal-
ności życia socjalnego. Przejście na emeryturę wyjątkowo boleśnie przeżywają 
ci ludzie, których działalność zawodowa była wysoko ceniona. Doświadczenia 
praktyczne wskazują na to, że szybkie zakończenie działalności zawodowej ne-
gatywnie odbija się na stanie zdrowia, pozycji życiowej, psychice człowieka, 
co zresztą jest normalną reakcją na okoliczności, ponieważ właśnie praca jest 
źródłem długowieczności, jednym z najważniejszych warunków zachowania 
dobrego zdrowia.

Teraz usługi osobom starszym zapełniają następujące państwowe instytucje: 
• centra terytorialne z obsługiwania samotnych obywateli w wieku po-

deszłym oraz osób niepełnosprawnych (specjalistyczna instytucja 
państwowa, która świadczy ok. 40 rodzajów usług emerytom, osobom 
niepełnosprawnym, samotnie mieszkającym obywatelom oraz innym 
niezabezpieczonym obywatelom w domu, według miejsca zamieszka-
nia, w warunkach stacjonarnego, czasowego oraz dziennego przyby-
wania, skierowane na podtrzymanie socjalnych aktywności i poziomu 
życia), 

• domy-internaty ogólnie profilowane dla obywateli starszych oraz osób 
niepełnosprawnych (stacjonarny zakład socjalno-medyczny ogólnego 
profilu dla stałego zamieszkania obywateli starszych, weteranów dzia-
łań wojennych, weteranów pracy, oraz osób niepełnosprawnych, po-
trzebujących powszechnej i medycznej opieki);

• specjalistyczne domy-internaty dla obywateli starszych oraz osób nie-
pełnosprawnych (stacjonarny zakład socjalno-medyczny przeznaczony 
dla stałego zamieszkania obywateli starszych, przeważnie wyjątkowo 
niebezpiecznych recydywistów oraz innych osób, znajdujących się pod 
nadzorem administracyjnym zgodnie z prawodawstwem Ukrainy, osób 
niepełnosprawnych oraz obywateli starszych (byłych więźniów), po-
trzebujących nie tylko powszechnej i medycznej opieki, ale też wpływu 
wychowawczego, a także obywateli, których według decyzji kompe-
tentnych władz miejskich przenoszą z innych zakładów – internatów 
ogólnego typu wskutek ich zachowania, np. systemowe łamanie prawa 
użycie alkoholu oraz innych środków toksycznych, bójki itp.);

• pensjonaty geriatryczne (stacjonarny zakład socjalno-medyczny dla sta-
łego zamieszkania osób starszych z wyraźnie zaburzonymi wiekowymi 
chorobami psychicznymi, potwierdzonymi opinią komisji leczniczo
-konsultatywnej organów ochrony zdrowia);

• pensjonaty dla weteranów działań wojennych oraz weteranów pracy 
(zakłady typu internatów z podwyższonym komfortem).

Przy okazaniu pomocy socjalnej ludziom starszym niezbędne jest rozumie-
nie ich problemów, zwłaszcza:
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• straty (emocji związanych z różnego rodzaju stratami: fizycznymi - kon-
dycji, wzroku, słuchu, śmierć ludzi bliskich);

• zmiany psychiczne (wskutek rozczarowania, odpychania);
• zniżenie zdolności psychologicznych oraz możności na tle dynamicznie 

przebiegających chorób, chorób psychicznych, organicznych porażeń 
mózgu; przejawy natrętne (np. oszczędności, skąpstwa);

• problemy seksualne: impotencja, wdowieństwo, późna miłość, drugie 
małżeństwo;

• skutki nadużyć alkoholowych: naruszenie ogólnego stanu zdrowia, 
układu nerwowego, demencja, degradacja osobowości;

• negatywne traktowanie osób starszych: przemoc fizyczna i psycholo-
giczna, groźby, poniżenie, zaniedbanie, pozbawienie żywności i kom-
fortu, izolacja socjalna, domagania seksualne, finansowe nadużycia 
(wykorzystywanie oszczędności osoby starszej);

• niski poziom materialny: bieda, ubóstwo, obrazy, sprzeniewierzenie się, 
poniżenie, uczucie zbędności, próby odnowienia aktywności związa-
nych z pracą.

Na Ukrainie głównym kierunkiem pracy z obywatelami starszymi jest ad-
resowa pomoc socjalna mająca na celu pomoc w pokonaniu życiowych trud-
ności albo ulepszaniu życia. Stworzony współcześnie system pomocy socjalnej 
ludziom starszym często jest wzorowany na doświadczeniach państw z rynko-
wym systemem ekonomicznym. Jednak na Ukrainie główne elementy systemu 
pomocy są tworzone jako jednorazowe, na podstawie ustawodawstwa, więc po-
zostają w tyłu systemu pomocy socjalnej państw europejskich w strefie różno-
rodności form oraz źródeł ekonomicznych. 

Obecnie wprowadza się system adresowej pomocy socjalnej osobom star-
szym, cechują jego takie rysy jak skasowanie masowych „wyrównujących” ulg 
dla obywateli starszych z różnym poziomem dochodów; planowanie pomocy 
tylko dla socjalnie niezabezpieczonych grup ludności w wieku starszym z po-
ziomem dochodów poniżej wartości „koszyka wyżywienia” minimalnego bu-
dżetu spożywczego. Powoli zaczyna się zapewniać seniorom pomoc material-
ną, moralną, rodzinną. Metody wpływu na socjalne i ekonomiczne potrzeby 
oraz interesy są wykorzystywane w formie naturalnej i pieniężnej pomocy, wy-
znaczeniem ulg oraz wypłat jednorazowych zapomóg i rekompensat, patronatu 
i obsługi ogólnej.

Zmiany, które zachodzą w ukraińskim społeczeństwie potrzebują kardy-
nalnej przebudowy wszystkich podstawowych elementów stosunków społecz-
nych. Sukces radykalnej reformy pomocniczej, socjalna sytuacja społeczeństwa, 
jego stabilność w dużej mierze zależy od tego, w jakim stopniu współdziałają 
właściwe dla ekonomii rynkowej motywacje oraz bodźców do pracy, skala i wa-
runki swobodnej działalności przedsiębiorczej z efektywną pomocą mieszkań-
com i wsparciem materialnym najsłabszych społecznych warstw. 

Jednocześnie część badaczy negatywnie ocenia próby uogólnienia specyfi-
ki potrzeb osób starszych, ponieważ włączenie wszystkich osób do jednej gru-
py doprowadza nie tylko do ignorancji indywidualnych cech, ale też niwelu-
je ich stan zdrowia fizycznego, starzenie się, normatywne czynniki wiekowe. 
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Wywołuje to takie tendencje socjalne, kiedy wysoko jest oceniana młodość 
i dyskryminowana starość. 

Ważną rolę w wieku starym odgrywają wypracowane mechanizmy adapta-
cji do strat. Ludzi potrzebują czasu, żeby oswoić swoje straty fizyczne czy funk-
cjonalne. Wśród czynników, wywierających wpływ na zdolność do adaptacji, 
można wymienić następujące: osobiste cechy człowieka, doświadczenie życio-
we, sytuacja bieżąca. Jedni starsi dość dobrze znoszą straty, inni zaś o wiele go-
rzej. Szybkie zmiany w społeczeństwie – technologiczne, socjalne, kulturowe 
– utrudniają proces adaptacji ludzi starszych.

Socjalni pracownicy muszą uwzględniać, że klasyfikują kilka typów adapta-
cji do starości.  

1. Konstruktywne podejście – człowiek jest wewnętrznie stabilny, spokoj-
ny, zadowolony emocjonalnymi kontaktami z innymi, krytyczny wobec 
siebie, cierpliwy w stosunku do innych. Taka osoba traktuje starość jako 
fakt dokonany, który jest podsumowaniem kariery zawodowej, a śmierć 
pojmuje jako zjawisko naturalne, nie rozpaczając. Człowiek takiego 
typu ma zaufanie wobec otoczenia, pozytywnie przyjmuje pomoc.

2. Podejście uzależnienia - jest właściwe ludziom, który demonstrują pa-
sywność i skłonności do uzależnienia od innych. Nie posiadają oni 
wysokich życiowych pragnień, z łatwością pozostawiają działalność 
zawodową. Otoczenie rodzinne zapewnia im poczucie bezpieczeń-
stwa i harmonii wewnętrznej, co chroni ich od emocjonalnych zmian 
i stresów.

3. Podejście ochronne charakterystyczne jest dla osób, poświęcających się 
swojej działalności zawodowej. Tacy unikają rozmów o swoich proble-
mach, nie zdradzają swych opinii, często cierpią na strach przed śmier-
cią i maskują swoją bezradność i próbują jej unikać za pomocą aktywno-
ści zewnętrznych.

4. Podejście wrogości wobec innych - właściwe dla „zirytowanych sta-
rych”, którzy są agresywni, nieufni, mają pretensje do swojego otocze-
nia – bliskich, przyjaciół, społeczeństwa. Oni pojmują starość w sposób 
nieadekwatny, nie mogą pogodzić się z koniecznością zmian w starości, 
są zazdrosne o młodość innych, buntują przeciwko śmierci i boją się jej.

5.  Podejście wrogości wobec siebie jest charakterystyczne dla ludzi z ne-
gatywnym bilansem życiowym, którzy unikają wspomnień o trudno-
ściach i porażkach przeszłości. Te pasywnie przyjmują niedogodności 
w starości. Niespełniona potrzeba w miłości i współczuciu jest powo-
dem do depresji i żalu do siebie, śmierć jest traktowana jako uwolnienie 
od cierpienia.

Kwestionując starzenie się jako jedne z głównych wezwań XX wieku Orga-
nizacja Narodów Zjednoczonych 1991 roku przyjęła „Zasady wobec osób star-
szych”, zgodnie z którymi osobom starszym należy się: 

• niezależność (dostęp do odpowiadającego wymaganiom wyżywienia, 
wody, mieszkania, przedmiotów odzieży oraz opieki medycznej przez 
zapewnienie im dochodów, wsparcia ze strony rodziny, społeczeństwa 
i samopomocy; możliwość podejmowania pracy albo zajmowania się 
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innymi rodzajami działalności, przynoszącej dochody; możliwość życia 
w domu itp.);

• uczestnictwo, udział (ludzi starsi powinni być, jak wcześniej włączeni 
w życie społeczne, aktywnie brać udział w realizacji zasad polityki, któ-
ra bezpośrednio dotyczy ich dobrobytu, dzielić się wiedzą i doświad-
czeniami z przedstawicielami młodszych pokoleń; tworzyć zgromadze-
nia osób starszych itp.);

• opieka (ludzi starsi powinni mieć zapewnioną opiekę i ochronę ze stro-
ny rodziny i społeczeństwa; mieć dostęp do opieki medycznej, socjal-
nych i prawnych usług w celu poprawienia ich niezależności, wzmoc-
nienia ochrony i opieki; korzystać z usług zakładów pielęgnacyjnych, 
które zapewniają ochronę, rehabilitację, również socjalną i psycholo-
giczną stymulację w humanistycznych i bezpiecznych warunkach itp.);

• możliwości dla realizacji potencjału wewnętrznego (ludziom starszym 
należy zapewnić dostęp do samorealizacji w zakresie oświaty, nauki, 
kultury, duchowego życia i rekreacji itp.);

• traktowanie z godnością (ludziom starszym należy zapewnić możliwość 
prowadzenia należytego i bezpiecznego trybu życia bez eksploatacji, fi-
zycznej oraz psychicznej przemocy; oni mają prawo do sprawiedliwego 
traktowania bez względu na wiek, płeć, etniczną czy rasową przynależ-
ność, inwalidztwo albo inne stanowisko, ich rola powinna być oceniona 
niezależnie od ekonomicznego wkładu)303.

Tak wyglądają wybrane aspekty życia Ukraińca w wieku starszym. Przyto-
czone dane pozwalają poznać co jest najbardziej aktualne dla osób starszych, ja-
kie problemy wymagają pierwszorzędowego rozwiązania, a stąd, odpowiednio, 
wynika kwestia optymalnego podejścia dla pracownika socjalnego przy pracy 
z ludźmi tej grupy wiekowej.

Razem z tym, praca socjalna z ludźmi starszymi powinna być ukierunkowa-
na na realizację wymienionych zasad. W takim przypadku zadaniami socjalnej 
pracy z osobami starszymi jest:

• organizacja długotrwałej opieki dla tych, kto jej potrzebuje;
• okazanie osobom starszym możliwości do realizacji swoich zdolności, 

czynnego udziału w życiu społecznym;
• sprzyjanie adaptacji osobowości do nowych warunków poprzez poszu-

kiwanie niezastosowanych na poprzednich etapach życia resursów itp.

303 М.П. Лукашевич, Соціальна робота, c.184. 
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Elderly people in the modern Ukrainian society: social-cultural aspect

Summary

This article shows the problems faced by seniors in the modern Ukrainian 
society. This relatively large social group faces poverty and a lack of adequate 
medical care. Insufficient social protection, high costs of daily life and a lack 
of understanding of elderly problems shown by the younger generation, con-
tribute to deepening poverty and social isolation of the elderly. The solution to 
these problems is to create such social assistance that would be focused on the 
elimination of the most important problems of seniors.
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Hierarchia wartości i poczucie sensu życia 
deklarowane przez osoby w okresie późnej dorosłości – 
mieszkańców domów pomocy społecznej

 

Istotą pracy pedagoga jest wspieranie człowieka w procesie jego osobistego 
rozwoju. Gdzie są czasowe granice tego rozwoju, a tym samym konieczność 
realizowania oddziaływań pedagogicznych? Czy człowiek w okresie późnej 
dorosłości i starości ma do zrealizowania jakieś cele rozwojowe, czy i w jakim 
zakresie potrzebuje w związku z tym wsparcia ze strony pedagoga?

Zwolennicy koncepcji periodyzacji życia ludzkiego (np. Erikson, Havighurst 
i inni) charakteryzując okres późnej dorosłości i starości wyznaczają wspólne 
dla wszystkich osób w tym wieku zadania rozwojowe. E. Erikson304, „opisał 
osiem podstawowych kryzysów psychospołecznych, których korzenie tkwią 
w oczekiwaniu społeczeństwa i indywidualnych doświadczeniach jednostki 
w ciągu życia”. Na okres starości przypada ostatni ósmy konflikt „integralność 
ego” lub „rozpacz”. „Powodzenie w rozwiązaniu tego kryzysu prowadzi do po-
czucia sukcesu i spełnienia w życiu jednostki. Dorośli ze zintegrowanym ego są 
w stanie spojrzeć na swoją przeszłość i czuć się wartościowymi osobami. Poraż-
ka w rozwiązaniu tego kryzysu prowadzi do rozpaczy, poczucia niekompletno-
ści i niespełnionego życia”305. 

Zadania rozwojowe wg Havighursta306 przypadające na ostatni wyróżniony 
przez autora okres późnej dojrzałości można przedstawić jako: przystosowanie 
się do spadku sił fizycznych; przystosowanie się do emerytury oraz zmniejszo-
nych dochodów; pogodzenie się ze śmiercią współmałżonka; utrzymywanie 
stosunków towarzyskich z ludźmi w swoim wieku. 

Proces starzenia się osoby ludzkiej można rozpatrywać w czterech wymia-
rach: egzystencjalnym, kondycjonalnym, poznawczym, estetycznym307. Z punk-

304 M. H. Dembo, Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa 1997, s. 371.
305 Tamże, s. 376.
306 M. Przetacznik-Gierowska, Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, w: 

Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Warszawa 
2004, s. 69.

307 S. Kowalik, Dorosłość osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji strefy utraconego roz-
woju, w: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny, red. K. D. Rzedziecka, A. Koby-
lańska, Kraków 2003, s. 67.
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tu widzenia prezentowanych poniżej badań szczególnie istotny jest pierwszy 
z tych wymiarów i tylko on zostanie pokrótce scharakteryzowany. Starzejący 
się człowiek z każdym dniem coraz silniej uświadamia sobie, że ludzkie życie, 
a szczególnie jego życie ma kres. Świadomość nieuchronności własne śmierci 
towarzyszy osobie ludzkiej także we wcześniejszych latach jej życia ale w okre-
sie późnej dorosłości nabiera szczególnej wyrazistości i znaczenia. Zdecydowa-
nie zawęża się perspektywa tego co jeszcze do przeżycia a rozszerza przestrzeń 
tego co minęło. Skłania to osobę do rozliczenia się z dotychczasowym życiem, 
dokonania swoistego bilansu życia i odkrycia sensu lub bezsensu własnej 
egzystencji.

Potrzeba nadania sensu własnej egzystencji nie pojawia się dopiero w okre-
sie późnej dorosłości ale towarzyszy człowiekowi w biegu jego życia. Jest to 
złożony proces silnie warunkowany zmianami rozwojowymi zarówno w obrę-
bie doskonalących się procesów poznawczych, kształtowania się osobowości ale 
także charakterem doświadczeń społecznych oraz nacisków socjalizacyjnych. 
K. Obuchowski308 wyróżnił trzy główne sposoby zaspokojenia potrzeby sen-
su życia. Pierwszy z nich pojawiający się najwcześniej w biegu życia to proces 
identyfikacji polegający na przyjęciu gotowej odpowiedzi o sens życia od osób 
znaczących spotykanych w środowisku społecznym. Wiele osób zatrzymuje się 
na tym etapie na długie lata życia, a czasem trwa w nim aż do jego kresu, bloku-
jąc tym samym możność rozwoju osobowego. Kolejnym sposobem realizacji po-
trzeby sensu życia jest samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na to ważne eg-
zystencjalne pytanie. Sens życia ujmowany jest tu raczej nierealistycznie i zbyt 
ogólnikowo, można powiedzieć, że jednostka tworzy w tym okresie mgliste 
i „kosmiczne” koncepcje swojego życia. Brakuje jej umiejętności łączenia ogól-
nych prawideł na temat sensu życia z konkretnymi osobistymi doświadczenia-
mi. Dopiero w trzeciej fazie rozwoju, dzięki osiągnięciu dojrzałości psychicznej 
i samoświadomości możliwa staje się konkretyzacja i utrwalanie własnych, sta-
bilnych, opartych na realizacji uwewnętrznionych wartości sposobów zaspa-
kajania potrzeby sensu życia. Z biegiem lat człowiek coraz częściej dokonuje 
wartościowania własnego życia i jeśli jego życie przepełnione jest wartościami 
odnajduje sens własnej egzystencji co staje się ważnym źródłem spokoju i satys-
fakcji z dobrego życia. 

Niezwykle inspirującą dla pedagoga teorią łączącą problematykę sensu 
ludzkiego życia z realizowanymi przez niego wartościami jest koncepcja czło-
wieka V Frankla309. Zgodnie z poglądami tego autora człowiek traktowany jest 
jako fizyczno-psychiczno-duchowa jedność i całość. Szczególnie istotne z racji 
omawianego problemu są kwestie dotyczące duchowości człowieka. Przywoła-
ny autor uznaje, że to, co duchowe, stanowi o istocie człowieka, tylko urzeczy-
wistniając swoją duchową naturę, człowiek prowadzi autentyczną egzystencję. 
Dzięki tej właściwości jest w stanie wznieść się ponad swoje uwarunkowania 
- chorobę, cierpienie, przeciwstawić się swojemu organizmowi psychofizyczne-
mu. Na bazie rozważań teoretycznych – logoteorii oraz doświadczeń zdobytych 

308 K. Obuchowski, Przez galaktykę potrzeb, Poznań 1995.
309 V.E. Frankl, Homo Patiens, Warszawa 1984, s. 95.
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podczas wieloletniej praktyki psychoterapeutycznej V. Frankl stworzył orygi-
nalną metodę postępowania terapeutycznego.

Stworzona przez Viktora Frankla logoterapia ma na celu pomoc zagubione-
mu człowiekowi w odnalezieniu sensu własnej egzystencji. „Człowiek nie chce 
istnieć za wszelką cenę, ale to, czego naprawdę chce, to żyć z sensem. Dla egzy-
stencji miarodajne i decydujące nie jest trwanie, ale pełnia jej sensu”310. Zdaniem 
autora wypełnienie ludzkiego bytu sensem jest możliwe dzięki urzeczywist-
nianiu wartości. Autor wyróżnił trzy grupy wartości: „twórcze”, „przeżycio-
we”, „postawy”. Pierwsze z nich możemy realizować w trakcie działań, których 
celem jest kształtowanie świata. Drugie możliwe są do osiągnięcia w czasie 
wchłaniania i przyswajania sobie piękna i prawdy bytu, czyli w przeżywaniu 
świata. Ostatnie, najwyżej stojące w hierarchii, wartości postawy możemy reali-
zować wtedy gdy cierpimy, gdy przyjmujemy prawidłową postawę wobec losu. 
Zdaniem autora urzeczywistnianie tych wartości nadaje sens ludzkiemu życiu. 
W zaproponowanej przez V. Frankla hierarchii wartości najwyższą pozycję zaj-
mują wartości „postawy”. Jednak wartością absolutną jest Bóg „Przy każdym 
wartościowaniu przyjmujemy za podstawę zawsze, bezwiednie i nieświado-
mie, osobę o absolutnej wartości - Boskiego sędziego...”311.

Także w polskiej psychologii, coraz częściej przedmiotem badań i dyskusji 
staje się problematyka poszukiwania przez człowieka sensu własnego życia 
i odkrywania przez niego wartości dla których warto żyć312. Problematyka ta 
rozważana jest w oparciu o logoteorię V. Frankla oraz sformułowaną przez K. 
Popielskiego koncepcję „noetycznego wymiaru osobowości i egzystencji”. Ce-
lem poszukiwań psychologów tego nurtu jest znalezienie odpowiedzi na pyta-
nia o miejsce sensu i wartości w procesie rozwoju człowieka, zarówno w jego 
poznawaniu i diagnozowaniu jak i w prewencji oraz psychoterapii. 

Problematyka wartości podejmowana jest w naukach społecznych od ponad 
stu lat, w tym czasie opracowano wiele interesujących często sprzecznych wo-
bec siebie koncepcji. Z analizy prac licznych autorów wynika, że „wartości” to 
pojęcie bardzo nieostre, wieloznaczne i nawet w ramach tej samej dyscypliny 
traktowane wieloaspektowo. Dlatego bardzo ważne jest przy posługiwaniu się 
tym terminem, wskazać, jakie znaczenie mu się przypisuje i używać go konse-
kwentnie w tym znaczeniu. Na potrzeby prezentowanych w artykule badań, 
przyjęto koncepcję wartości M. Schellera w adaptacji Tischnera313. Nie ma tu 
miejsca na szczegółowe omówienie tej koncepcji, ograniczę się jedynie do za-
prezentowania zaproponowanej przez autora tej teorii typologii wartości i ich 
hierarchicznego uporządkowania. Zgodnie z poglądami M. Schelera porządek 
hierarchiczny wartości tkwi w nich samych, jest stały i nie wynika z przyjętych 
zewnętrznie, zmiennych reguł preferowania. Najwyższe miejsce zajmują warto-
ści święte, które Tischner zróżnicował na świętości religijne i świętości świeckie. 

310 Tamże, s. 82.
311 Tamże, s. 95.
312 K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, 

Lublin 1993; Człowiek – wartości – sens, red. K. Popielisk, Lublin 1996.
313 P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Lublin 

2007, s.296-298.
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Niższe miejsce przypada wartościom duchowym (moralnym, prawdy, estetycz-
nym), najmniej ważne są wartości witalne i wartości hedonistyczne.

Piotr Brzozowski314 poprzez analizę wyników badań własnych oraz bogate-
go przeglądu prac innych naukowców, prowadzących swoje badania w różnych 
częściach świata, poszukiwał potwierdzenia istnienia „uniwersalnej” hierarchii 
wartości. W swoich szczegółowych analizach badacz zredukował siedmiokate-
gorialną hierarchię do ogólniejszej hierarchii dwukategorialnej, tj. do wartości 
niższych (hedonistyczne, witalne, estetyczne) oraz wartości wyższych (prawdy, 
moralne, świętości religijne i świętości świeckie). Analiza danych empirycznych 
pozwoliła na stwierdzenie następującej prawidłowości - większość badanych 
nadaje istotnie większe znaczenie wartościom „wyższym” niż „niższym”. To 
stało się podstawą do sformułowania wniosku, że „istnieje dość powszechna, 
a być może uniwersalna hierarchia wartości, która ma przynajmniej dwa po-
ziomy (kategorie) wartości rangowane podobnie przez wszystkich lub prawie 
wszystkich ludzi”315.

„Dojrzewanie jednostek (-) powinno prowadzić do coraz pełniejszego od-
krywania czy poznawania naturalnej hierarchii wartości. Z kolei wszelkie for-
my patologii społecznej, które można traktować jak kryzysy wartości, winny 
wiązać się z zagubieniem omawianej hierarchii. Pozwala to oczekiwać, że indy-
widualne hierarchie wartości będą tym bardziej podobne do hierarchii natural-
nej (obiektywnej), z im starszymi, bardziej wykształconymi, dojrzałymi osobo-
wościowo i zsocjalizowanymi osobami mamy do czynienia”316.

Podstawy metodologiczne badań
 
W artykule zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych pod kierunkiem 

autor tekstu ramach seminarium magisterskiego. Celem badań było pozna-
nie hierarchii wartości oraz poczucia sensu życia deklarowanego przez osoby 
okresie późnej dorosłości w wieku. Poszukiwano także zależności między tymi 
dwoma zmiennymi. W badaniach wzięło udział 200 osób, byli to mieszkańcy 
domów pomocy społecznej z Kielc, Tarnowa, Tarnobrzegu i Trzemeśni. W bada-
niach zastosowano sondaż diagnostyczny, do zbadania deklarowanej hierarchii 
wartości zastosowano Skalę SWS autorstwa P. Brzozowskiego zaś do analizy 
poczucia sensu życia Test PIL (J.C. Crumbaugh, L.T. Maholick).

Poziom poczucia sensu życia deklarowany przez kobiety i mężczyzn w okresie 
późnej dorosłości i starości mieszkających w domach pomocy społecznej

 
Na podstawie danych uzyskanych podczas badań sondażowych z wykorzy-

staniem Testu PIL (J.C. Crumbaugh, L.T. Maholick) określono poziom poczucia 
314 Tamże.
315 Tamże, s. 297.
316 P. Brzozowski, Skala Wartości Schelerowskich – SWS: Podręcznik, Pracownia Testów Psy-

chologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1995, s. 8 - 9.
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sensu życia 200 osób317 w okresie późnej dorosłości i starości mieszkańców czte-
rech domów pomocy społecznej. Wyniki w postaci wyliczonej dla danej grupy 
średniej oraz najwyższego i najniższego uzyskanego wyniku zaprezentowano 
w tabeli 1.

Tabela 1. Poziom poczucia sensu życia badanych osób

Grupa I [60] II [60] III [40] IV [40] Razem 
[200] Norma*

Średnia dla grupy 100,7 88,5 86,1 80,5 89,1 121/118
Wynik najniższy 53 38 30 32 30 Mini. 20
Wynik najwyższy 128 130 123 120 130 Maks. 140

Źródło; na podstawie: 
Gr. I – DPS w Trzemeśni (M. Włodarczyk 2008)
Gr. II – DPS w Tarnowie (B. Grądalska 2007)
Gr. III – DPS w Tarnobrzegu (K. Bałata 2008)
Gr. IV – DPS/PZN w Kielcach (I. Żelichowska 2006
*Norma przyjęta dla populacji amerykańskiej – M = 121 dla kobiet; M =118 dla mężczyzn318 

Uzyskane wyniki wskazują na niski poziom poczucia sensu życia badanych 
mieszkańców domów pomocy społecznej. Średni wynik uzyskany w każdej 
z badanych grup jest zdecydowanie niższy od normy przyjętej dla populacji 
amerykańskiej – M = 121 dla kobiet; M =118 dla mężczyzn, ale także dla osób 
nerwicowych – M =102 dla kobiet i M = 97 dla mężczyzn319. W badanych grupach 
widoczne jest duże zróżnicowanie uzyskanych wyników, są wśród badanych 
osoby deklarujące bardzo niski poziom poczucia sensu życia (wyniki minimal-
ne dla kolejnych grup 53, 38, 30, 32) ale także osoby, które w badaniu uzyskały 
bardzo wysokie wyniki (dla kolejnych grup 128, 130, 123, 120) wskazujące na 
wysoki poziom poczucia sensu życia. Analiza danych zawartych w tabeli 2 po-
zwala stwierdzić istotne różnice w poziomie poczucia sensu życia deklarowa-
nego przez osoby różnej płci. 

317 M. Włodarczyk, Hierarchia wartości i poczucie sensu życia osób w podeszłym wieku, 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Niepublikowana praca magisterska 
UJK Kielce 2008; K. Bałata, Hierarchia wartości i poczucie sensu życia osób w podeszłym 
wieku, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, Niepublikowana praca magisterska UJK 
Kielce 2008; I. Żelichowska, Hierarchia wartości i poczucie sensu życia u osób niewidomych 
i słabowidzących w okresie późnej dorosłości i starości, Niepublikowana praca magisterska 
Akademia Świętokrzyska Kielce 2006; B. Grądalska, Poczucie sensu życia i hierarchia war-
tości osób w podeszłym wieku mieszkańców domu pomocy społecznej, Niepublikowana 
praca magisterska Akademia Świętokrzyska, Kielce 2007.

318 R. Klamut, Cel – czas – sens życia, Lublin 2002, s. 75.
319 Tamże. 
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Tabela 2. Poziom poczucia sensu życia badanych kobiet i mężczyzn

Grupa I [60] II [60] III [40] IV [40] Razem 
[200] Norma*

Średnia dla grupy 
kobiet 109,9 94,0 92,4 83,4 94,9 121

Średnia dla grupy 
mężczyzn 91,4 83,0 79,8 77,5 82,9 118

Gr. I – DPS w Trzemeśni
Gr. II – DPS w Tarnowie 
Gr. III – DPS w Tarnobrzegu
Gr. IV – DPS/PZN w Kielcach 
*Norma przyjęta dla populacji amerykańskiej – M = 121 dla kobiet; M =118 dla mężczyzn 

 
Kobiety we wszystkich badanych grupach przejawiają wyższy poziom po-

czucia sensu życia niż mężczyźni. Prawidłowości te ilustruje wykres 1

Wykres 1. Poczucie sensu życia a płeć badanych Gr. I, II, III, IV [200]

W dwóch z czterech prezentowanych w artykule procesów badawczych 
(w Gr. I i III) przyjęto za zmienną niezależną wiek respondentów. Dane z badań 
zaprezentowano w tabeli 3. Mimo nieco innej w obu grupach przyjętej granicy 
podziału na grupy wiekowe widoczna jest ta sama tendencja. Osoby młodsze 
z obu grup przejawiają wyższe poczucie sensu życia niż osoby starsze. 

Tabela 3. Poziom poczucia sensu życia a wiek badanych (Gr. I) i (Gr. III)
Grupa I [60] Poziom poczucia sensu życia

Średnia dla osób młodszych (55 – 75 r.ż.) [34] 109,1
Średnia dla osób starszych (76 – 95 r.ż.) [26] 87,1

Grupa III [40] Poziom poczucia sensu życia
Średnia dla osób młodszych (55 – 65 r.ż) [20] 92,8
Średnia dla osób starszych (66 – i więcej) [20] 80,3

Gr. I – DPS w Trzemeśni  Gr. III – DPS w Tarnobrzegu
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Omówione prawidłowości ilustruje wykres 2 

Wykres 2. Poczucie sensu życia, a wiek badanych Gr. I, III, [100]

Kolejną zmienną przyjętą w badaniach był poziom sprawności ruchowej (Gr. II)  
i sensorycznej (Gr. IV). Wyniki poziomu poczucia sensu życia dla osób o zróżni-
cowanej sprawności zapisano w tabeli 4. 

Tabela 4. Poziom poczucia sensu życia a poziom sprawności ruchowej (Gr. II) i senso-
rycznej (Gr. IV)

Grupa IV [40] Poziom poczucia sensu życia
Średnia dla osób niewidomych 80,3

Średnia dla osób niedowidzących 84,6
Gr. II – DPS w Tarnowie   Gr. IV – DPS/PZN w Kielcach 

 
Analiza uzyskanych wyników wskazuje na duże podobieństwo wartości 

poziomu poczucia sensu życia deklarowanego przez badanych o zróżnicowa-
nym stopniu sprawności. Widoczne jest to zwłaszcza w grupie II gdzie porów-
nywano wyniki osób o zróżnicowanej sprawności ruchowej ale także w grupie 
IV wśród osób niewidomych i niedowidzących. 

Z analizowanych zmiennych na deklarowany poziom poczucia sensu życia 
silniej wpływają płeć i wiek badanych, w mniejszym stopniu stopień ograniczeń 
ruchowych czy też ograniczeń sensorycznych (osoby niedowidzące i niewido-
me). Badane osoby doznały niepełnosprawności w różnych okresach swojego 
życia, część z nich prawdopodobnie przeszła z powodzeniem proces adaptacji 
do utraty sprawności. 

Jakościowa analiza wypowiedzi na temat poczucia sensu życia badanych osób
 
Druga i trzecia część skali Test PIL (Purpose in Life Test) dają możliwość 

analiz jakościowych. Stanowią ją 13 zdań niedokończonych, dotyczących pro-
blematyki sensu własnego życia. Trzecia część obejmuje wypowiedź dowol-
ną osoby badanej na temat swoich dążeń, ambicji i celów w życiu. Poniżej 
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przedstawiono zestawienie wypowiedzi badanych osób z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Trzemeśni320 

Analiza wypowiedzi badanych kobiet

W grupie kobiet na pytanie pierwsze, które brzmi „Moje życie jest...” do naj-
częściej powtarzających się stwierdzeń należały: bardzo dobre, dobre, mądre, 
wartościowe, normalne. Były także inne wypowiedzi, w których respondentki 
uznał: życie jako nudne, szare, ciężkie, trudne.

W zdaniu niedokończonym „Mam nadzieję, że potrafię ...”, do najczęstszych 
odpowiedzi należały: dobrze żyć, jakoś sobie radzić, coś ciekawego jeszcze zro-
bić, przezwyciężyć swoje trudności, być dobrym człowiekiem, pokonywać swo-
je trudności. 

W zdaniu „Więcej niż czegokolwiek w życiu pragnąłbym...” do większości 
należały odpowiedzi dotyczące poprawy stanu zdrowia, lepszego samopoczu-
cia. Dużą grupę stanowiły także stwierdzenia dotyczące potrzeby bycia zrozu-
mianym i ważnym dla innych, ucieczki przed samotnością. Kilka spośród pań 
nie potrafiło nic powiedzieć na ten temat

Na zdanie niedokończone „W życiu już osiągnąłem...” do najczęstszych 
stwierdzeń należały: wszystko, wiele, co mogłam, to co sobie postawiłam za cel, 
spokój, równowagę. 

Do najczęstszych stwierdzeń w pytaniu „Moją największą ambicją jest...” ko-
biety zaliczyły: odpowiedzi dotyczące poprawy stanu zdrowia, dobrego i god-
nego życia, bycia z rodziną. Pozostałe odpowiedzi związane były z potrzebą 
niesienia pomocy innym, i dobrą śmiercią. 

Za „najbardziej beznadziejną rzecz” panie w większości uznały: złe cechy 
ludzkie, do których zaliczały się: chamstwo, kłamstwo, egoizm, obojętność ob-
łuda, nienawiść, nieuczciwość. W dużej mierze krytykowały również: nudę, 
brak zajęcia, bezczynność, niemoc.

„Jedyny cel swojego życia” kobiety upatrywały w tym, aby: wykorzystać 
dobrze pozostały czas, żyć w zgodzie z ludźmi i Bogiem, doczekać spokojnej 
śmierci, pomagać innym, być potrzebną. Pozostałe odpowiedzi dotyczyły po-
wrotu do zdrowia i sprawności.

Na zdanie niedokończone „Przykrość sprawia mi...” panie udzieliły nastę-
pujących odpowiedzi, spośród których najczęściej powtarzały się: kiedy ktoś mi 
dokucza, krzywda ludzka, niesprawiedliwość, nienawiść, nieszczerość. Duża 
grupa kobiet uznała iż największą przykrość sprawia im brak zainteresowania 
ze strony rodziny i bliskich oraz samotność .

„Śmierć jest...” dla większości badanych kobiet: końcem życia, konieczno-
ścią, rzeczą nieuniknioną, jest także: wyzwoleniem dla człowieka, miłością, 
wybawieniem nadzieją, jak również ciężkim, trudnym i bolesnym przeżyciem.

320 M. Włodarczyk, Hierarchia wartości i poczucie sensu życia osób w podeszłym wieku, 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Niepublikowana praca magisterska 
UJK Kielce 2008.
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Większość spośród kobiet stwierdziło iż „choroba i cierpienie mogą być...” trudne  
do zniesienia, koszmarem, udręką, bolesnym doświadczeniem, bólem, udręką, 
karą za grzechy, dla pozostałych stanowią one: kolejne doświadczenie, wyba-
wienie, dar, pomoc w zbawieniu, wolę boską, pomoc dla duszy.

Sto procent badanych kobiet uznało, że „szukanie zapomnienia w alkoho-
lu, lub narkotykach jest...” beznadziejne, chore, głupie, bezsensowne, zgubne, 
grzeszne, bez sensu itp.

Na pytanie „życie jest dla mnie...” badane udzielały różnych odpowiedzi, 
w większości miały one jednak zabarwienie pozytywne. Do najczęstszych za-
liczały się: dobrem, drogą, wędrówką, drogą do zbawienia, ważne, wartością, 
darem od Boga. Mniej liczna grupa kobiet uznała swoje życie za: ciężar, udrękę, 
trudne doświadczenie

Badane były najbardziej oburzone pytaniem dotyczącym „myśli o samobój-
stwie...”, uznały samobójstwo, za coś złego i sprzecznego z tym, co na co dzień 
wyznają. Oto przykładowe odpowiedzi: dla mnie nie istnieje, nie myślę o takich 
rzeczach, to grzech, chore, nie myślę o takich bzdurach, co to w ogóle za pytanie?

Na pytanie, czym jest „pomoc innych ludzi...” zdecydowana większość ba-
danych kobiet uznała ją za: dar, który można ofiarować drugiemu człowiekowi 
niezbędną, konieczną, nieocenioną, potrzebną, dobrą, niezwykle ważną, miłą 
i dobrą. 

Analiza wypowiedzi badanych mężczyzn

W grupie mężczyzn, na pierwsze niedokończone zdanie, które brzmi „Moje 
życie jest...” większość respondentów określiło swoje dotychczasowe życie jako 
zwyczajne, normalne, poukładane, dobre, spokojne, całkiem niezłe. Mniejszą 
część badanych stanowiły osoby, których przykładowe odpowiedzi brzmiały: 
jest ciężkie, porażką, cierpieniem, zmorą. Zaledwie kilka osób uznało swoje ży-
cie za pasmo sukcesów i pełne wrażeń.

W zdaniu niedokończonym „Mam nadzieję, że potrafię...” stanowcza więk-
szość odpowiedziała: znaleźć sobie jakieś zajęcie, coś jeszcze ciekawego zrobić, 
pokonać swoje trudności i ograniczenia, być samodzielnym, dobrze żyć. Kilka 
osób liczyło, że jest możliwa poprawa stanu zdrowia i ogólnej kondycji. 

Na pytanie „Więcej niż czegokolwiek w życiu pragnąłbym...” mężczyźni 
udzielali różnych odpowiedzi, jednak większość stanowiły te dotyczące szczę-
ścia i spokoju, kilkoro z badanych za swój cel uznało poprawę stanu zdrowia, 
wyjście z choroby. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby mające trudność 
z bliższym określeniem swoich ambicji.

„W życiu już osiągnąłem...” oto najczęściej powtarzające się odpowiedzi: 
wiele, choć ciężką pracą, dużo, rodzinę, zawód, co trzeba było osiągnąć, to osią-
gnąłem, to co chciałem, pełnię życia, równowagę. Niewielu spośród badanych 
uważało, że w życiu nie osiągnęli nic, bądź bardzo niewiele.

„Moją największą ambicją jest...” za taką uznało: być szczęśliwym, zdrowym, 
wieść spokojne życie, mieć ciekawe zajęcie, kilkoro spośród badanych za naj-
większą ambicję uznało założenie rodziny. 
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Za „najbardziej beznadziejną rzecz...” mężczyźni uznali: fałsz, znieczulicę, 
chamstwo, samolubność samotność obłudę, chorobę, niemoc samorealizacji, 
bezczynność, nudę.

Jako „jedyny cel życia...” badani w głównej mierze uznawali: poprawę stanu 
zdrowia, chęć bycia potrzebnym, realizować się w jakichś ciekawych zajęciach

Na pytanie „Przykrość sprawia mi...” stanowcza większość uznała za nie 
ludzkie przywary, do których należą: złośliwość, kłamstwo, obłuda. plotkar-
stwo, niesprawiedliwość, znieczulica. Kilku badanych uznało, iż największą 
przykrość sprawia im sublokator.

„Śmierć jest...” dla stanowczej większości badanych mężczyzn: końcem, 
czymś naturalnym, koniecznością, czymś logicznym, oczywistym i nieunik-
nionym. Duża grupa uznała śmierć za: coś strasznego, traumę, ogromne cier-
pienie, samotność, przerażenie, ból. 

„Szukanie zapomnienia w alkoholu, lub narkotykach jest...” dla przewa-
żającej liczby badanych: ulgą, pomocą, ucieczką od szarej rzeczywistości, je-
dyną miłą rzeczą. Pozostała część uważa tego rodzaju rozrywki za: przywarę 
mężczyzn, chore, bezsensowne, dobre tylko na chwilę, zgubne, złe, niedobre 
działanie.

„Choroba i cierpienie mogą być...” wielu spośród badanych uznało je za coś: 
strasznego, nie do zniesienia, koszmarnego, okropność, ciężar, udrękę, prze-
kleństwo. Do mniejszości zaliczyły się osoby uznające chorobę i cierpienie za: 
doświadczenie, coś naturalnego w tym wieku, kolejny etap, dar od Boga.

Na pytanie, czym „Życie jest dla mnie...” do najczęściej powtarzających 
się odpowiedzi wśród mężczyzn należały: ważne, wspaniałe, pełne wyzwań, 
wśród badanych byli też tacy, którzy uznali swoje życie za: nudne, takie sobie, 
raczej szare, obojętne, niesprawiedliwe, bezsensowne, trudne, okropne.

„Myśl o samobójstwie...” większość uznała za: przesadę, grzech, głupotę coś 
złego, twierdząc tym samym, że nigdy nie pojawiały się w ich głowach tego 
rodzaju myśli. Pojawiły się również odpowiedzi typu: kiedyś tam, ale teraz nie, 
może raz, czasem o tym myślę, dawno, dawno temu. Kilkoro mężczyzn uznało 
to pytanie za nie na miejscu.

„Pomoc innych ludzi jest...” podobnie jak w opinii kobiet: ważna, konieczna, 
niezbędna, dobra, miła, cenna, sympatyczna. Do mniejszości zaliczały się odpo-
wiedzi: rzadka, niepotrzebna, niemiła.

Szczególną trudność sprawiało badanym napisanie kilku zdań dotyczących 
dążeń, celów i ambicji życiowych. Badani niechętnie udzielali odpowiedzi na 
tę część testu. Najczęściej jednak powtarzającymi się stwierdzeniami były: 
„dążenie do poprawy stanu zdrowia, spokojna śmierć oraz bycie potrzebnym 
i zaradnym”.

Analiza wypowiedzi badanych kobiet i mężczyzn ukazuje różne oblicza 
starości. Są wśród badanych osoby takie, które zaakceptowały wynikające ze 
starości zmiany, wykazują dumę i satysfakcję z życiowych osiągnięć; są zado-
wolone z aktualnego życia z ufnością czekają na kolejne lata. Jest także spora 
grupa osób niezadowolonych z dotychczasowego życia; z niechęcią wracające 
we wspomnieniach do przeszłości, narzekające na trudy aktualnego życia, oba-
wiające się przyszłości z dużym lękiem wypowiadające się o swojej śmierci. 
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Hierarchia wartości deklarowana przez kobiety i mężczyzn w okresie późnej 
dorosłości i starości mieszkających w domach pomocy społecznej

W celu poznania hierarchii wartości mieszkańców poproszono responden-
tów o dokonanie rankingu listy wartości zaproponowanych przez M. Schellera. 
W badaniach wykorzystano narzędzie autorstwa Piotra Brzozowskiego321. 

Skala Wartości Schelerowskich – SWS, jest narzędziem mającym na celu 
poznanie hierarchii wartości badanych osób. Składa się ona z instrukcji oraz 
pięćdziesięciu wartości uporządkowanych alfabetycznie. Stanowią je następu-
jące grupy wartości: hedonistyczne (8 pozycji: „dostatnie życie, miłość erotycz-
na, posiadanie, przyjemność, radość życia, wygoda, wypoczęcie, życie pełne 
wrażeń)”; witalne (6 pozycji: „odporność na zmęczenie, sprawność, sprężystość 
ciała, umiejętność znoszenia chłodu, umiejętność znoszenia głodu, uporządko-
wanie”); estetyczne (7 pozycji: „elegancja, gustowność, harmonia, ład rzeczy, 
proporcjonalność kształtów, regularność rysów”); prawdy (8 pozycji: „inteli-
gencja, logiczność, mądrość, obiektywność, otwarty umysł, rozumienie, szero-
kie horyzonty umysłowe, wiedza”); moralne (11 pozycji: „dobroć, honor, miłość 
bliźniego, pokój, pomaganie innym, prawdomówność, rzetelność, szczerość, 
uczciwość, uprzejmość, życzliwość”); święte (10 pozycji). Wśród wartości świę-
tych wyróżniono święte świeckie („kraj, naród, niepodległość, ojczyzna, pań-
stwo, patriotyzm”) oraz święte religijne („Bóg, wiara, zbawienie, życie wiecz-
ne”). Po zapoznaniu z wartościami badany przystępuje do ich oceny, używając 
skali punktowej. Na skali wartości zupełnie nieważne powinny otrzymać ocenę 
0 (zero), zaś najważniejsze ocenę 100 (sto). Pozostałe wartości badany ocenia sto-
sownie do ich wartości, większe od zera a mniejsze od stu. 

Tabela 5. Hierarchia wartości deklarowana przez kobiety i mężczyzn (razem Gr. I, II, 
III – 160 osób)
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Razem 
kobiety

M 32,1 45,5 27,4 36,4 30,9 48,0 67,3 77,4 68,1 88,5
S 3 5 4 4 3 3 4 6 5 6

Razem 
mężczyźni

M 47,4 57,9 34,9 45,1 26,3 37,5 50,8 72,3 62,5 83,9
S 4 5 4 5 3 2 3 6 5 6

Legenda: M – średnia dla grupy  S – wartość stenowa 
Zestawiono wyniki z Gr. I – DPS w Trzemeśni Gr. II – DPS w Tarnowie Gr. III 
– DPS w Tarnobrzegu

321 P. Brzozowski, Skala Wartości Schelerowskich – SWS: Podręcznik, Pracownia Testów Psy-
chologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1995.
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Analiza danych zawartych w tabeli 5 wskazuje, że badane kobiety uzyskały 
niższe niż przeciętne wyniki na skali wartości hedonistycznych (ich średni wy-
nik zmieścił się w przedziale 3 stenów), natomiast badani mężczyźni uzyskali 
niski wynik dla wartości moralnych (również 3 steny). Badani niezależnie od 
płci uzyskali niższe niż ogół populacji wyniki na skali wartości estetycznych (3 
steny dla kobiet i mężczyzn) oraz prawdy- jednak w przypadku tej skali męż-
czyźni uzyskali wyniki bardziej odbiegające od przeciętnej w dół niż kobiety 
(odpowiednio 3 steny dla kobiet oraz 2 steny dla mężczyzn). Równocześnie na-
leży podkreślić, że badani nie uzyskali wyników wyższych niż przeciętne na 
żadnej ze skali. Najwyższe wyniki uzyskane przez osoby badane obojga płci 
wynosiły 6 stenów dla skali wartości religijnych oraz podskali wartości religij-
nych świętych. Są to jednak wyniki przeciętne. 

Badane kobiety nieco wyżej niż mężczyźni oceniły wartości moralne oraz 
wartości prawdy. Mężczyźni nieco większą wagę niż kobiety nadają wartościom 
witalnym oraz wartościom hedonistycznym. Brak analizy statystycznej unie-
możliwia określenie stopnia istotności tych różnic.

Uzyskane w badaniach wyniki zaprezentowano na wykresie 3. 

Wykres 3. Hierarchia wartości deklarowana przez badane kobiety i mężczyzn

Porównując obie badane grupy widać, że kobiety nieco wyżej niż mężczyźni 
cenią wartości święte religijne i moralne. Mężczyźni z badanych grup wyżej niż 
kobiety ocenili 

Hierarchia wartości, a poziom poczucia sensu życia mieszkańców DPS
 
W badaniach zrealizowanych przez M. Włodarczyk322 dokonano próby po-

równania deklarowanej hierarchii wartości respondentów o różnym poziomie 
poczucia sensu życia. Autorka wyróżniła trzy grupy badanych, kierując się wy-
nikami liczbowymi uzyskanymi w Testu PIL J. C. Crumbaugh i L. T. Maholick.

322 M. Włodarczyk, Hierarchia wartości i poczucie sensu życia osób w podeszłym wieku, 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Niepublikowana praca magisterska 
UJK Kielce 2008
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Pierwszy przedział zawierał najniższe wyniki od 53 - 98, drugi mieścił wyniki od  
99 - 113, a ostatni najwyższe wyniki od 114- 128. Porównano hierarchię wartości 
deklarowaną przez osoby z dwóch skrajnych grup. 

W pierwszej grupie znalazły się 22 osoby, w drugiej 20. Są to mało liczne 
grupy, dlatego uzyskane wyniki należy traktować z pewną dozą ostrożności. 
Jednak zaobserwowane w nich tendencje są interesujące i dlatego warto zapre-
zentować uzyskane w badaniach wyniki.

Tabela 6. Hierarchia wartości osób o wysokim i niskim poziomie poczucia sensu życia
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Niski wynik 
[>98] 41,9 62,1 39,6 50,9 39,8 57,4 67,8 67,3 66,2 68,3

Źródło: M. Włodarczyk (2008)
 
Analiza danych zawartych w tabeli 6 wykazuje, że badani o wysokim pozio-

mie poczucia sensu życia wyżej niż osoby o niskim poziomie cenią sobie war-
tości moralne i święte religijne. Zależności te zostały zobrazowane za pomocą 
wykresu 4:

Wykres 4. Hierarchia wartości, a poziom poczucia sensu życia badanych



Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

127

W badaniach zrealizowanych przez K. Bałatę323 także dokonano próby po-
równania deklarowanej hierarchii wartości przez respondentów o różnym po-
ziomie poczucia sensu życia. Autorka wyróżniła aż pięć grupy badanych, kie-
rując się wynikami liczbowymi uzyskanymi w Testu PIL J. C. Crumbaugh i L. 
T. Maholick.

Porównano hierarchię wartości deklarowaną przez osoby z dwóch skrajnych 
grup. Pierwsza porównywana grupa zawierała 5 osób, których wynik mieścił 
się między 30 a 48,5. Druga grupa 9 osób wynik na poziomie 104 – 123. Są to bar-
do mało liczne grupy, dlatego uzyskane wyniki należy traktować z dużą dozą 
ostrożności. Jednak zaobserwowane w nich tendencje są interesujące i dlatego 
warto zaprezentować uzyskane w badaniach wyniki.

Poniższa tabela przedstawia porównanie wyników uzyskanych na Skali 
Wartości Schelerowskich u badanych seniorów z DPS w Tarnobrzegu (gr III) 
o wysokim i niskim poziomie poczucia sensu życia.

Analiza wyników zawartych w tabeli 7 wskazuje, że badani o niskim pozio-
mie poczucia sensu życia bardziej niż osoby o poziomie wysokim cenią sobie 
wartości hedonistyczne. Natomiast badani o wysokim poziomie poczucia sen-
su życia wyżej niż osoby o poziomie niskim cenią sobie wartości prawdy oraz 
święte religijne.

Tabela 7. Hierarchia wartości osób o wysokim i niskim poziomie poczucia sensu życia
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Wysoki 
wynik [>104] 16,8 28,5 13,7 21,1 12,9 41,8 59,8 77,2 65,6 88,7

Niski wynik 
[<49] 29,9 36,7 16,9 26,8 10,6 30,0 58,1 72,2 71,9 72,4

Źródło: K. Bałata (2008). 

323 K. Bałata, Hierarchia wartości i poczucie sensu życia osób w podeszłym wieku, mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecznej, Niepublikowana praca magisterska UJK Kielce 2008.
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Opisane powyżej zależności zostały zilustrowane za pomocą wykresu 5:

Wykres 5. Hierarchia wartości, a poziom poczucia sensu życia badanych

Podsumowanie

Celem prezentowanych w tekście badań była próba ukazania poziomu po-
czucia sensu życia oraz deklarowanej hierarchii wartości przez mieszkańców 
domów pomocy społecznej. Badaniami objęto łącznie 200 osób, dane pochodzą 
z czterech postępowań badawczych opisanych w pracach magisterskich realizo-
wanych pod kierunkiem autora artykułu. 

Dane pozyskano w czterech domach pomocy społecznej DPS w Trzeme-
śni, DPS w Tarnowie, DPS w Kielcach oraz DPS w Tarnobrzegu. Z danych tych 
wynika, że badani uzyskali raczej niskie wyniki w zakresie poziomu poczucia 
sensu życia, średni wynik dla wszystkich badanych wyniósł 89 na 140 (wynik 
maksymalny). Widać także duże zróżnicowanie rezultatów w obrębie badanych 
grup (uzyskany w badaniach wynik minimalny to 30 najwyższy wynik to 130). 
Płeć badanych i ich wiek różnicują badanych, wyższe wyniki w zakresie poczu-
cia sensu życia uzyskały kobiety i osoby młodsze. Nie stwierdzono różnic w za-
kresie zmiennych: sprawność ruchowa, sprawność sensoryczna. Mała liczeb-
ność badanych grup oraz brak analizy statystycznej nakazuje dużą ostrożność 
w formułowaniu wniosków. 

Analiza jakościowa pisemnych wypowiedzi badanych na temat sensu wła-
snej egzystencji ukazuje także na duże zróżnicowanie poglądów wśród respon-
dentów. Co prawda dominują wypowiedzi ukazujące „zgodę” badanych na 
własne życie, są jednak także dość częste wypowiedzi z których wynika brak 
poczucia sensu własnej egzystencji, poczucie osamotnienia i bezradności. 
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W badaniach analizowano także deklarowaną hierarchię wartości miesz-
kańców domów społecznych. Widać zróżnicowanie w tym zakresie wśród re-
spondentów. Badani wykazują przeciętne oraz niskie uznanie dla większości 
wartości. Nieco wyżej oceniane są przez badanych wartości święte religijne 
i moralne ale tylko na poziomie przeciętnym. 

W dwóch opisanych w artykule postępowaniach badawczych324 próbowano 
wykazać także związek między poziomem poczucia sensu własnego życia a de-
klarowaną hierarchią wartości. Wykazano interesującą tendencję. W obu bada-
niach wyższemu poziomi poczucia sensu życia towarzyszyło większe przywią-
zanie do wartości wyższych (święte i duchowe) a mniejsze znaczenie nadawane 
wartościom niższym (hedonistyczne i witalne). Warto w badaniach prowadzo-
nych na większej populacji poznać te zależności. W licznych badaniach wyka-
zano związek między poczuciem sensu życia a hierarchią wartości325. 

 Badania ukazujące znaczenie uznawanej i realizowanej hierarchii war-
tości dla poczucia sensu życia w okresie późnej dorosłości mają także liczne 
praktyczne implikacje. Wynika z nich między innymi, ważny postulat kiero-
wany do osób wspierających starzejących się ludzi, mówiący o konieczności 
zajęcia się nie tylko sferą fizyczną, psychiczną i społeczną tych osób ale także 
koncentracji na sferze duchowej. Wyznacznikiem ludzkiej duchowości są uzna-
wane i realizowane wartości oraz budowane na nich poczucie sensu własnej 
egzystencji. Stawia to przed pracownikami pracującymi z osobami starzejącymi 
się dodatkowe zadania. Osoby na co dzień zajmujące się mieszkańcami DPS, za 
ważny cel swojej pracy winny uznać: podnoszenie samopoczucia mieszkańców 
poprzez towarzyszenie, wspieranie, przeciwdziałanie bezradności i poczuciu 
beznadziejności; oswajanie problemu śmierci; stwarzanie okazji podopiecznym 
do czerpania satysfakcji ze zrealizowanych w życiu wartości, pomoc w od-
krywaniu i realizacji dostępnych mimo wieku wartości, wspieranie w tych 
sytuacjach, w których osoby tracą bezpowrotnie ważne dla siebie wartości. 
Realizacja tych zadań wymaga od personelu wielu dodatkowych kompetencji 
praktyczno-moralnych. Są to kompetencje interpretacyjne (rozumienie siebie 
i otaczającego świata), kompetencje moralne (refleksja nad moralną prawomoc-
nością własnych zachowań) oraz kompetencje komunikacyjne (zdolność do dia-
logowego sposobu bycia)326.

324 M. Włodarczyk, Hierarchia wartości i poczucie sensu życia osób w podeszłym wieku, 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Niepublikowana praca magisterska 
UJK Kielce 2008; K. Bałata, Hierarchia wartości i poczucie sensu życia osób w podeszłym 
wieku, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, Niepublikowana praca magisterska UJK 
Kielce 2008;

325 R. Klamut Cel – czas – sens życia, TN KUL, Lublin 2002.
326 R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, Pedagogika, red. Z. Kwieciński, B. 

Śliwerski, Warszawa 2008.
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The Hierarchy of Values   and the Meaning of Life as Declared   by Persons in Late 
Adulthood - Residents of Nursing Homes

Summary

The aging process of the human being may be considered in four dimen-
sions: the existential, the conditional, the cognitive and the aesthetic one. In 
view of the research results presented in this paper, the first one of these ambits 
seems to gain a particular importance. With each passing day, an aging human 
being becomes more and more intimately aware of the fact that human life, par-
ticularly his or her own, indeed will come to an end. Consequently, this inclines 
a person to account for their hitherto existence, to make something of a consol-
idated statement of their own life while discovering its meaning or meaning-
lessness. The aim of the studies presented in this paper was to show the level of 
life purposefulness and the hierarchy of values   declared by the residents of four 
nursing homes. The research described entailed the use of the SVS (Sheler’s Val-
ue Scale), as developed by Piotr Brzozowski, while the analysis of the meaning 
of life involved the PIL (Purpose in Life) test developed by J.C. Crumbaugh and 
L.T. Maholick.
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Uniwersytety Trzeciego Wieku we Włoszech

Proces szybkiego starzenia się społeczeństwa we Włoszech i obecnego stanu, 
który czyni Włochy krajem o najwyższym procencie ludzi starych w Europie 
i drugim po Japonii na świecie327 UTW stały się instytucjami o wzrastającym 
znaczeniu, godnymi badań i włączenia ich w krąg zainteresowań badaczy edu-
kacji dorosłych w Italii (2009 ). Dlatego badania uczestników UTW były pre-
zentowane w Adultita328, a ludzie starsi określeni zostali jako nowi uczestnicy 
edukacji dorosłych. Formułowano stwierdzenie; ludzie starsi wiecznie dorośli, 
nowi ludzie starsi. Trzeci wiek za częto określać jako wiek konsumpcji. O ile 
pierwszy łączył się z nauką, drugi z pracą, to trzeci po pracy, jeśli było się zdro-
wym okreś lał czas wolny nastawiony na konsumpcję, uczestnictwo, podróżo-
wanie, bycie w grupie rówieśniczej, korzystanie z życia jeśli miało się zabezpie-
czenie materialne i dobre zdrowie329. 

Procent ludzi starszych jest wyższy na Południu Włoch. Dobry klimat, ła-
godne zimy i mniej gorące lato czynią z tych terenów przy jazną krainę dla osób 
starszych. Dlatego Południe Włoch wybiera wielu cudzoziemców jako miej-
sce zamieszkania na starość. UTW na po łudniu Włoch mają wiele programów 
wprowadzających w kulturę, nasta wionych na zwiedzanie, poznawanie okoli-
cy, jej historii, zabytków i przyrody.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w różnych formach, jako Uniwersytet Cza-
su Wolnego, Czasu do Dyspozycji, Uniwersytet każdego Wieku, Uni wersytet 
Powszechny przedstawiony został w opracowaniu ogólnym Uniwersytety dla 
dorosłych we Włoszech. W opracowaniach dotyczących ilości uczących się do-
rosłych w społeczeństwie podaje się wskaźnik procentowy uczestników UTW 
wliczając go do wskaźników dorosłych ko rzystających z innych form edukacji 
- z kursów, wyższych uczelni, bibliotek publicznych, kształcenia na odległość, 
uczestników szkoleń organizowanych przez zakłady pracy czy związki zawo-
dowe lub inne organizacje społeczne.

W edukacji dorosłych dalej funkcjonuje prawo 150 godzin, które można 
wykorzystać na naukę i są to godziny odpłatne, urlopy na naukę W badaniach 
i opisie działalności UTW uwzględnia się ich historię. Początków Uniwersyte-
tów upatruje się w działaniach Luigi Molinari, który w Mantui w 1901 roku 

327 E. Pugliese, La terza età. Anziani e societa In Italia, Mediolan 2011. 

328 M. Castiglioni, I nuovi adulti, „Adultità” 2008, nr 23, s.245.
329 E. Puglese, La terza età. Anziani ... 
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zorganizował kursy, wykłady, które prze kształciły się w regularne zajęcia Uni-
wersytetu Powszechnego - Università Popolari. Instytucje te zostały zamknięte 
w okresie faszyzmu we Włoszech. Odrodziły się po II wojnie światowej. I tak 
w 194-7 roku powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku we Florencji. W tym samym 
roku w Rzymie, a w 1948 roku w Turynie i Wenecji330. Równocześnie zaczyna 
powstawać we Włoszech sieć Uniwersytetów Trze ciego Wieku wzorowanych 
na francuskich UTW zorganizowanych przez P. Vellas i zrzeszonych w AIUTA 
(Association Internationale Universite Troisieme Age) w 1975 roku.

I tak powstaje we Włoszech, w Turynie w 1975 roku UNITRE - Unione Na-
zionale Università Tertza Eta. Skupia ona 268 Uniwersytetów w tym 86 w Pie-
moncie. Założeniem stowarzyszenia to uczyć, kształcić, informować, zabezpie-
czać, chronić, prowadzić badania. UNITRE prowa dzi działalność kulturalną, 
społeczną, opiera się na wolontariacie profesorów i słuchaczy. Zajęcia odbywają 
się w szpitalach, w szko łach, na uczelni, w siedzibie związków zawodowych, 
w muzeach. Należy do AIUTA. Drugim stowarzyszeniem jest Cnupi (CNUPI) 
założone w 1982 roku - Conferenze Nazionale delle Università Popolari Italiane, 
na wiązuje do korzeni historycznych Uniwersytetów powszechnych, jest nasta-
wione na działalność prowadzoną dla uczestników w różnym wieku, na dzia-
łalność kulturalną. CNUPI oferuje poradnictwo w zakresie kształcenia zawodo-
wego, organizacji, przygotowywania kursów i pro gramów.

Kolejną organizacją jest AUSER, Associazione per autogestione dei sevizi e 
la solidarita. Powstało w 1989 roku z inicjatywy Związ ku Zawodowego eme-
rytów SPI-CGIL. Zadaniem tego stowarzyszenia jest kształcenie obywatelskie, 
tworzenie społeczeństwa aktywnego, podej mującego różne inicjatywy społecz-
ne. Tworzy także Uniwersytety Trze ciego Wieku UNiEda założone przez Fie-
pec w 2006 roku Federations Italiana d’Educazione Continua L Fipec założone 
w 1998 roku i skupiające stowarzyszenia i instytucje non profit zajmujące się 
edukacją dorosłych, kształceniem ustawicznym w tym UTW. UNiEda przejęła 
przy Uczelniach i Katedrach edukację dorosłych we Włoszech, wspiera edu-
kację dorosłych.

Federuni (Federazione Italiana tra le Università della Terza Eta) powstała 
w 1982 roku w Turynie. Działa w ramach Uniwersytetu państwowego. Obecnie 
250 UTW działa w ramach tej Federacji, pracuje w niej 250 profesorów. Ma na 
celu integrację społeczną ludzi starszych i ich rozwój. Inne formy to spotka-
nia z ekspertami (33,7%), zwiedzanie instytucji i zabytków z przewodnikiem 
(39,8%), wyjście i uczestniczenie w różnych imprezach w teatrze, zwiedzanie 
wystaw, udział w koncertach (26%). Udział w seminariach, spotkaniach, kon-
gresach (13,3% i 14%) w siedzibie Uniwersytetu prowadziło seminaria, kursy 
języków obcych w tym dla zaawansowanych.. 24% na 19,4% ogółu zapisanych 
na kursy w r. ak. 2001-2002 uczyło się języka angielskiego. Uczestniczyło w za-
jęciach 44-532 osoby, odbywało się 2897 zajęć. 70% uczestników mieściło się 
w przedziale 50+, w tym 12% nie miało wykształcenia podstawowego, 22,3% nie 
pracowało. Mały procent obco krajowców 1,49% uczestniczy w UTW. Ale tylko 
3,1% emigrantów uczest niczy w kursach organizowanych dla nich w ramach 

330 O. Czerniawska, Szkice z andragogiki i gerontologii, Łódź 2007, s.197.
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programu edukacji ustawicznej. Problem edukacji dla emigrantów jest we Wło-
szech trak towany bardzo poważnie. Prowadzone są kursy dla kobiet331. Kursy 
obejmowały naukę języka włoskiego, wizyty w instytucjach pomocy, porad-
niach, w sklepach, ale także warsztaty, w których emigrantki dzieliły się swoją 
wiedzą i umiejętnościami z zakresu gospodarstwa domowego i spędzania cza-
su wolnego (np. ta niec, śpiew). Wiele państw europejskich, w tym Holandia, 
nie prowadziły pracy na rzecz integracji emigrantów. Ta zła polityka społeczna 
wy wołała antagonizm emigrantów. Nie rozumieli Holendrów, ich obycza jów 
i kultury332. 

Znaczny procent UTW (15,6%) działa w regionie Piemontu i w Tos kanii (11,9%). 
Najmniej na Sycylii i w Kalabrii (1,8% i 1,8%). Naj więcej w Centrum (25%).

Badania Uniwersytetów dla dorosłych prowadzone były w latach 2000 - 2008. 
Polegały na wysłaniu pocztą elektroniczną do wszystkich gmin i regionów we 
Włoszech ankiet. 287 gmin w regionie Toskanii nadesłało odpowiedzi, stano-
wiło to 90%. Powstała także lista 53 Uniwersytetów z federacji (UniTre, Cnupi, 
Auser, Amptel). Dane otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej uzu-
pełniono i po twierdzono przez rozmowę telefoniczną. W ostateczności ustalono 
działania 46 uniwersytetów, określono daty ich powstania i przyna leżność do 
określonej federacji oraz siedzibę.

Najstarszy Uniwersytet działa w Pontadera, został założony w 1887 roku. 
Drugim jest Uniwersytet Senese założony w 1910 roku, Rosignano Marittino za-
łożony w 1945 roku działa przy Solvay.

Działalność Uniwersytetów jest zróżnicowana, choć można stwier dzić że 
przeważa tendencja działań o charakterze edukacji, uczenia, informowania, 
przekazywania określonych treści, badań. Służą temu wykłady jednogodzinne 
i cykliczne, monograficzne oraz warsztaty i seminaria. Długość zajęć jest zróż-
nicowana i trwa od kilku godzin do kilkunastu a nawet kilkudziesięciu jeśli jest 
to cykl trwający 40 - 50 godzin.

Tabela 1. Okres działania UTW
Liczba Czas działania %

7 1-10 17,1
21 10-20 51,2
10 20-30 24,4
3 30 i więcej 7,3

Razem 41 41 100,0

Kilka Uniwersytetów prowadzi badania oraz zajęcia o charakte rze organiza-
cyjnym. Tworzy ośrodki w parafiach czy centrach oświa towych. Działa na rzecz 
łączenia generacji, edukacji obywatelskiej, pomocy wykluczonym. Uczestniczy 
w manifestacjach i obchodach, w świętach regionalnych, narodowych i religij-
nych. W latach 2000 -2008 wystąpił w Uniwersytetach Trzeciego Wieku wzrost 

331 Tamże, s.197-203.
332 K. Pomian, Europa to nadal szansa, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 51, s.4-5.
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liczby wykła dów i zróżnicowanie tematyki. Funkcjonują, choć są nieliczne koła 
studyjne – 0.7% i kształcenie na odległość - 0,5%.

Tabela 2. Liczba kursów w latach
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba kursów 588 568 657 660 675 702 696 729 927
% - -3,5 +13,5 +0,4 +2,2 +3,8 -0,9 +4,5 +21,3

2000 – 2008 +36,6%

Tabela 3. Liczba zapisanych na kursy
Liczba zapisanych Liczba UTW %

1-100 18 42,9
100-200 11 26,2
200-300 4 9,5
300-400 2 4,8
400-500 3 7,1

500 i więcej 4 9,5
RAZEM 42 100

Badania

W 2003 roku ISTOL przeprowadził badania w projekcie „Oferty kształcenia 
ustawicznego we Włoszech”333. W ramach tego projektu badano uniwersytety 
powszechne w ankiecie przeprowadzonej drogą elektroniczną i telefoniczną, 
sformułowano następujące pytania:

6. Kto jest odpowiedzialny za instytucje edukacyjne, organ pań stwowy, 
samorząd czy osoby prywatne?

7. Czy uniwersytety tworzą trzeci sektor?
8. Czy stanowią placówki kulturalne?
9. Czy są innymi strukturami administracji państwowej ?

Na wysłanych 498 kwestionariuszy otrzymano 110 odpowiedzi. Dużo uni-
wersytetów powszechnych nie określało się jako element trzeciego sektora. Były 
samodzielne i niezależne. Wystąpiło zróż nicowanie nazewnictwa - Uniwersytet 
Powszechny, Trzeciego Wieku, Czasu Wolnego. Nie można było określić liczby 
uczestników, uczą cych, daty powstania, formy aktywności. Stwierdzono różno-
rodność Uniwersytetów dla dorosłych, trudności komunikacji, złożoność struk-
tur i form oferowanych dorosłym uczestnikom. Różnorodność polegała także 
na źródłach i sposobach finansowania działalności w strukturze nauczycieli 
i uczestników.

I tak z 2.688 wykładowców 96,5% pochodziło spoza Uniwersyte tów. Spo-
sób opłacania wykładowców był zróżnicowany. Większość wykła dowców re-
krutowała się z instytucji oświatowych, ze szkół i tam byli opłacani. Pozostali 

333 Le Universita per Adulti In Toscana, „Studi per il Consiglio” 2009, nr 4.
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wykłady prowadzili w ramach wolontariatu. Większość uniwersytetów - 77,8% , 
określających swoją działalność jako edukacyjną działała 5 lat. Ale 51,9% stwier-
dzało, że działa 10 lat.

Większość Uniwersytetów - 59%, określało: swoją działalność jako eduka-
cyjną, ale tyleż jako kulturalną, 35,2% określało jako edukacyjno - formacyj-
ną (educative-formative), 2% stwierdzało, że prowadzi zajęcia na odległość 
- korespondencyjnie.

Ciekawe informacje na temat edukacyjnej roli UTW dostarcza artykuł Silva-
ny Gallizioli334. Autorka ta przedstawia rezultaty pracy grupy 10 kobiet w wieku 
58 - 70 lat, działającej na uniwersy tecie w Bresci. Przez 6 popołudni kobiety 
te spotykały się w paź dzierniku i listopadzie 2000 roku i przedstawiały swoje 
historie życia. Mówiły o sobie. Było to seminarium biograficzne. Kobiety po-
strzegały siebie jako osoby jeszcze nie stare, ale i nie młode. Mówiły o doświad-
czeniach procesów starzenia się i odczuciach z tym związanych. Jedna z uczest-
niczek przytoczyła wypowiedź swojej 94-letniej kuzynki, która nie chciała kupić 
czarnego ubrania ponieważ uwa żała, że ją to postarzy, a nie jest jeszcze stara. 
Wiele osób mają cych 80 lat i więcej nie chciało przenieść się do domu opieki. 
Chciały jeszcze być samodzielne, żyć u siebie. Obok domów opieki społecznej 
oferowano opłacanie opiekunki, które przychodzą do domu i organizują życie 
codzienne w domu starszej osoby. Indywidualne opiekunki są tańsze od po-
bytu w domu opieki i przez niektóre osoby starsze są wybierane jako lepsze 
rozwiązanie życia na starość u siebie. Inne osoby starsze wybierają domy opie-
ki lub osiedla specjalnie przygotowane dla osób starszych organizujące opiekę 
i po moc w razie potrzeby. Osobom, które wolały pozostać u siebie ofero wano 
opiekunki domowe (assistenza domiciliare ed altro).

Uczestniczki seminarium mówiły o doświadczeniach powstałych przez 
udział w UTW. Czuły się bardziej świadome swoich zaintereso wań, dążeń, 
pragnień. Czuły się osobami ważnymi, które mogą jeszcze dużo osiągnąć, dać 
innym i zyskać, chcące się rozwijać, stawać bardziej świadomymi życia po sześć-
dziesiątce, jeśli jest się zdrowym uważały za ciekawy, ważny okres jako złoty 
wiek, gdy nie chodzi się do pracy. Dzieci są odchowane, wnuki nie wymagają 
pielęgnacji. Ma się czas dla siebie.

Przesunięcie się wieku kalendarzowego 60 lat jako granicy wkroczenia 
w starość na późniejsze lata jest dość typowe dla obec nego pokolenia osób star-
szych w tzw. trzecim wieku. Trzeci i czwarty wiek jako starość w subiektyw-
nym postrzeganiu zależy od stanu zdro wia i obrazu własnej osoby. Problem ten 
tzw. wieku kalendarzowego szeroko omawia E. Pugliese w książce „La terza età. 
Anziani e societá in Italia” poświęconej sytuacji osób w trzecim wieku we Wło-
szech. Wiek kalendarzowy staje się przedmiotem dyskusji, gdy powstają pro-
jekty przesunięcia wieku przechodzenia na emeryturę z 60 na 67 lat. Magiczne 
ramy 60 lat, 65 lat kruszą się na rzecz lat późniejszych. Wiek 67 lat jawi się jako 
nowy wiek emerytalny dla młodych dorosłych i osób późnej dorosłości. W dzia-
łalności Uniwersy tetów wyraźnie widać zmiany w podejściu do wieku. Wzrost 
wykształcenia populacji we Włoszech wpływa na rozwój potrzeb edukacyjnych 

334 S. Gallizioli, L’ete d’oro la terza eta al. Femminile, „Adultità” 2002, nr 16, s. 215-221.
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i tym samym procent uczących się, młodych dorosłych i osób będących już na 
emeryturze podnosi się.

W badaniach jakościowych mówi się o złotym wieku kobiet 50-i 60- letnich, 
które odnajdują swoją rolę i tożsamość, czy tworzą swoją tożsamość właśnie 
w tym okresie życia w Uniwersytecie335. Choć procent kształcących się emery-
tów 2,5% jest śla dowy, ale te osoby, które zdecydowały się na studia oceniają 
je bardzo wysoko. Stwierdzają, że pogłębiły swoją wiedzę, rozwinęły zainte-
resowania, poznały licznych rówieśników. Są aktywne, myślą optymistycznie, 
działają, spacerują, podróżują, cieszą się życiem.

Ciekawe są inicjatywy doradztwa telefonicznego, kursów zawodo wych, 
kształcenia na odległość. Należy rozwinąć informację o małym, procencie 
uczestnictwa przez emigrantów. Emigranci, liczni we Wło szech, których stara-
no się zintegrować z włoskim społeczeństwem, włączyć w projekty edukacyj-
ne okazali się, że są za mało zaintereso wani Uniwersytetami Trzeciego Wieku, 
które są instytucjami lokalnymi społecznymi, oferują lektoraty języków, w tym 
też języka włoskiego. Problem integracji emigrantów i trudności obserwowano 
w procesie integracji drugiego pokolenia336. Młodzi ludzie Urodzeni we Wło-
szech i uczący się w włoskich szkołach i na uczelniach nie wrastają w kulturę 
włoską, nie stają się patriotami. Cechuje, ich poczucie tymczasowości, obcość. 
Nieważne gdzie są, byle mieli pracę i tu i teraz żyli spokojnie, dostatnio. Oka-
zuje się, że także pierwsze pokolenie emigrantów, którzy przyjechali do Włoch 
i tam spędzili życie, a obecnie się zestarzeli, nie wrasta w system włos kich in-
stytucji społecznych. Są zmarginalizowani podwójnie, jako ludzie starsi i jako 
obcokrajowcy. Uniwersytety dla dorosłych nie pomagają im zintegrować się 
i pogodnie przeżywać starość.

Uczestników UTW w roku 2008-2009 było przeszło 11 tysięcy. Przeważały 
zdecydowanie kobiety. Stanowiły 70% populacji. Przy czynia się do tego nie tyl-
ko dłuższy okres życia kobiet w populacji ludzi starszych, ale także czy przede 
wszystkim większa potrzeba uczestniczenia w grupie rówieśniczej, odczuwa-
nie potrzeby rozwoju, uczenia się. Wyjątek stanowiły Uniwersytety w Porto 
Azzurroe Volterre, które funkcjonowały w więzieniach. Uczestnikami byli męż-
czyźni - więźniowie. W wieku 20 - 40 lat było 10% słuchaczy, od 4-1 - 50 było to 
wiele osób (19%).-Średnio co trzeci słuchacz był w wieku 51-60 lat, - 23%. Prawie 
połowa słuchaczy miała 60 lat i więcej (42%). Młodzi słuchacze mający 20 lat 
najczęściej uczestniczyli w kursie informatycznym i językowym. Obserwowa-
no wzrost liczby osób młodych do 35 lat korzystających z Uniwersytetów Po-
wszechnych jak i liczby najstarszych słuchaczy mających 60 lat i więcej, w tym 
grupę osób mających 70 - 75 lat.

Poziom wykształcenia słuchaczy był zróżnicowany, ale dość wyso ki w od-
niesieniu do poziomu wykształcenia całej populacji Włochów. Nawet najstarsi 
uczestnicy posiadali dość wysoki poziom wykształ cenia i ogólnie kultury. Tyl-
ko 2,5% słuchaczy nie miało świadectwa ukończenia szkoły. Większość star-
szych słuchaczy mających 60 lat i więcej była na emeryturze (53,6%), jedynie 
14,5% jeszcze praco wało. Najczęściej we własnych przedsiębiorstwach, 13% 

335 M. Castiglioni, I nuovi adulti, s.245.
336 Tamże. 
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słuchaczek kobiet określała siebie jako gospodynie domowe, średnio 3% słucha-
czy stanowili bezdomni.

Istotną rolę w organizowaniu Uniwersytetów odgrywały samorządy lokal-
ne. Najczęściej miejscem działalności były biblioteki. Średnio w co piątym Uni-
wersytecie gmina uczestniczyła w tworzeniu programu i monitorowała jego 
realizację. Innymi podmiotami sprawczymi były organizacje lokalne w tym 
religijne. Innymi podmiotami sprawczymi były 10,3% Uniwersytetów działało 
w szkołach, 7,6% na Uniwersyte tach i tyleż w Wyższych szkołach. Niektóre Uni-
wersytety działały przy związkach zawodowych.

Uniwersytety działające na Uniwersytetach to UTW w Pizie i w Sienie, a tak-
że w Trydencie. Kilka Uniwersytetów działało w Centri Territoridi Permanenti 
per l’instruzione e la formazione in eà adulte. Można je porównać do polskich 
Centrów Kształcenia Ustawicznego.

1032 wykładowców pracowało na Uniwersytetach. Średnio co trzeci (32,4%) 
wywodziło się ze szkoły średniej I i II stopnia. Co piąty (22,5%) z Uniwersytetu. 
Prawie tyleż samo (19,7%) z innych zawodów, byli to inżynierowie, prawnicy, 
lekarze. Większość UTW (98%) stwier dzało, że wykładowcy byli wolontaisiu-
szami, nie pobierali żadnych pieniędzy za pracę. Jedynie zwracano im koszty 
podróży.

Udział w zajęciach jest odpłatny. Średnio płaci się od 10 do 25 euro. Młodzi 
uczestnicy mają zniżkę 40%. Wyższe opłaty pobiera się od uczestników lekto-
ratów - 50 euro. Wyjątek stanowił trzyletni kurs Naturopatis, prowadzony na 
Uniwersytecie w Aruzzo. Uczestnicy płacili 2 tysiące euro. Musieli legitymować 
się wykształceniem średnim. Po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie mogli 
pracować w związkach zawo dowych jako doradcy i instruktorzy Naturopatis.

Formy poświadczenia uczestnictwa w UTW były zróżnicowane, w 4-5,7% 
nie określano formy uczestnictwa, w tym obecności na zajęciach, w 37% po-
twierdzano obecność. W niektórych uniwersytetach wydawano zaświadczenia 
(8,7%). W nielicznych tylko - w dwóch wydawano dyplo my (4,3%). Nie było eg-
zaminów potwierdzających opanowanie wiedzy.

Organizatorzy uniwersytetów oczekują większej pomocy w tworze niu pro-
gramów i szukaniu specjalistów. Uniwersytety postrzegają się jako instytucje 
organizujące środowisko lokalne- przez zwiedzanie z przewodnikiem, or-
ganizowanie obchodów, spotkań czy wystaw w regio nie. Uważają, że stano-
wią ważne narzędzie instytucji edukacji perma nentnej dla dorosłych. Zakres 
tematyki można określić jako kultura na poziomie szkoły średniej. Ale wśród 
propozycji były wyróżniające się, były także uniwersytety które podejmowały 
badania społeczne. Najczęściej starano się kształcić, podnosić kulturę, przeciw-
działać wykluczeniu i marginalizacji. Podejmowano także badania społeczne, 
demograficzne, statystyczne. 16 Uniwersytetów określało siebie jako ośrodki 
badań. Główne zadania to przeciwdziałanie marginalizacji ludzi starszych i po-
moc w przeżywaniu starości w okresie społeczeń stwa ponowoczesnego. Bada-
nia ukazały rolę UTW w procesie edukacji permanentnej. Ujawniły tendencję 
wzrostu uczestnictwa.

Uczestniczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przytaczały wypowie dzi 
osób siedemdziesięcioletnich i osiemdziesięcioletnich, które chciały mieszkać 
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w domach opieki wśród rówieśników, czy w dzielnicach przystosowanych do 
potrzeb osób starszych. Stwierdzały, że czułyby się tam bezpieczne, odciążyły-
by dzieci, krewnych i przyjaciół. Seminarium biograficzne potwierdziło zna-
czenie dydaktyki biograficznej, jej rolę w budowaniu własnej tożsamości, w roz-
budzaniu samopoznania i autoedukacji. Ukazało także złożoność procesów 
starzenia się i subiektywny wymiar życia, zróżnicowanie mapy życia w tym 
mapy sta rości.

UTW we Włoszech są zrzeszone w kilku federacjach. Są placówkami zwią-
zanymi z regionem, z miastem i dzielnicami, w których działają. Uczestnicy 
płacą za udział w zajęciach i pełnią różne funkcje w organizacji zajęć. Postrzega 
się je jako ważny element edukacji permanentnej, edukacji dorosłych., jako siły 
społeczne zbio rowe i jednostkowe zdolne do organizacji środowiska społeczne-
go, animujące owo śr0dowisko. Uczące jak można dobrze, ciekawie przeży wać 
starość i uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim.

Na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku Uniwersytet 
Trzeciego Wieku we Włoszech nie tylko umocnił się jako placówka edukacyj-
na ale także wrósł w rynek edukacji dorosłych. Jest obecnie postrzegany jako 
ważne, istotne jego ogniwo obok kur sów, centrów edukacji ustawicznej i bi-
blioteki. Kolejna instytucja, w której dorośli mogą kontynuować edukację jest 
właśnie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wspierany przez władze samorządowe, 
przez gminy, samorządy lokalne, wyższe uczelnie czy stowarzyszenia społecz-
ne w tym związki zawodowe.

Universities of the Third Age in Italy

Summary

Traditions of the Universities of the Third Age in Italy date back to the early 
twentieth century. This article presents their development and transformations 
over the last hundred years, and their current status. At the moment, UTAs 
in Italy can be created by various associations. However, irrespectively of the 
character, each offers a wide range of classes, which is constantly updated and 
adapted to their needs and interests of the beneficiaries
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Małgorzata Wolska-Długosz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przeobrażenia roli seniorów w zmieniającej się 
rzeczywistości społecznej 
XX- XXI wieku

Dziadkowie i babcie – jakże odmienne są obecne skojarzenia z nimi. Z jednej 
strony mamy nieśmiertelny obraz staruszków zaszytych w swoim przytulnym 
mieszkaniu w fotelu bujanym, z kotem i robótkami na drutach. Z drugiej osoby, 
które podczas emerytury próbują wykorzystać czas wolny aktywnie, podróżu-
jąc i ucząc się wciąż to nowych rzeczy. Jeszcze niedawno mówiąc „babcia” mie-
liśmy na myśli starszą panią z gołębim kokiem, dla której wnuczęta były całym 
światem. Jedynym jej zadaniem było gotowanie pysznych obiadków i czytanie 
książek na dobranoc. Dziadek natomiast nosił szelki i fajkę oraz świetnie grał 
z wnuczętami w warcaby. Dziś babcia to energiczna i elegancka kobieta, wciąż 
aktywna zawodowo. Ma swoje hobby, ulubione seriale oraz krąg absorbujących 
znajomych. Dziadek spędza czas na działce i na szachach z sąsiadem. Uczęszcza 
na zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku lub oddaje się swojemu ulubione-
mu hobby. Dziś zarówno babcie, jak i dziadkowie są asertywni. Nie zmieniają 
swoich planów tylko po to, by zająć się wnukami. Mają własne marzenia i wolny 
czas zarezerwowany tylko i wyłącznie dla nich, w którym mogą rozwijać własne 
zainteresowania. Zmiany jakie przyniosły kolejne lata spowodowały, iż starsze 
pokolenia inaczej patrzą na sprawę ich roli w wychowaniu i opiece nad wnu-
czętami. Bez względu na to, do której grupy zaliczają się dziadkowie naszych 
dzieci, wszystkich łączy jedno uczucie – miłość do swoich wnuków. Dziadko-
wie stanowią bowiem ogromny skarb dla całej rodziny, zwłaszcza następnych 
pokoleń. To oni bowiem kształtują młodego człowieka. Dbają również o trwa-
łości rodziny, pielęgnowanie więzi oraz kultywowanie tradycji. Najważniejsze 
jest jednak to, że przekazują swoim wnukom miłość, spokój, ciepło i troskę. Bez 
względu na to jak zmieniła się rola seniorów na przełomie lat, w toku przeobra-
żeń jakie miały miejsce na świecie, jedno jest niezmienne: miłość i szacunek dla 
pokolenia dziadków. 

Babcia i dziadek stanowią najstarsze pokolenie w rodzinie trzypokoleniowej. 
W kontekście globalny stanowią natomiast trzon społeczeństwa. Bowiem, jak 
pokazują badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, w ostat-
nich latach w Polsce można zaobserwować nasilenie się procesu starzenia demo-
graficznego ludności. Na przełomie lat 1988 – 2010 odnotowano spadek liczby 
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dzieci przy jednoczesnym wzroście liczby osób w starszym wieku. Taki stan 
rzeczy spowodowany był nagłym spadkiem liczby urodzeń na terenie kraju. 
Dane statystyczne pokazują, iż zbiorowość ludzi po 65 roku życia nadal rośnie. 
W końcu 2010 roku liczyła ona 5184,6 tyś. osób, co oznacza, że od 2002 r. Zwięk-
szyła się o 296,9 tyś. osób. W wyniku tego procesu stale powiększa się udział 
ludności w wieku poproduktywnym w ogólnej populacji mieszkańców337. Dane 
przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Przyrost, ubytek liczby ludności według biologicznych grup wieku w Polsce 
w latach 1988-2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dzięki temu, że zmniejsza się umieralność osób starszych, coraz częściej mo-
żemy spotkać rodziny wielopokoleniowe. Często zamieszkują oni to samo go-
spodarstwo domowe. Dzięki temu coraz więcej dzieci ma szanse poznać i poko-
chać swoich dziadków. Dziadkowie stają się tuż po rodzicach najważniejszymi 
osobami w życiu dzieci. Darzą je miłością, poświęcają swój czas i uwagę338. Stają 
się podporą i pomocą dla swoich najbliższych. Zdecydowanym atutem dziad-
ków jest to, że mają oni zazwyczaj więcej czasu niż rodzice. Dlatego między 
dziadkami i wnukami wytwarza się coś w rodzaju więzi, która pomimo dużej 
różnicy wiekowej nie przeszkadza w nawiązywaniu pozytywnych i trwałych 
relacji. Dość istotną cechą charakteryzującą dziadków jest cierpliwość, któ-
rej często brakuje rodzicom. To zazwyczaj na dziadkach spoczywa niepisane 
prawo przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie. Wspomniana wiedza 
może dotyczyć między innymi opowieści o przodkach, dbania o pamiątki (np. 
zdjęcia) i kultywowania tradycji rodzinnych339.

Pojawienie się w domu małego dziecka jest dla dziadków momentem rado-
snym, pełnym wzruszeń. Na nowo przeżywają moment swojego rodzicielstwa. 
W swoje role dziadkowie wchodzą stopniowo. Babcia zaczyna ją pełnić wcze-
śniej niż dziadek, wykorzystując doświadczenia z własnego macierzyństwa. 

337 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf
338 P. Szukalski, Dziadkowie, wnuki i pradziadkowie, „Problemy Rodziny” 2001, nr 3, s. 18
339 B. Małecka, Więzi uczuciowe miedzy dziadkami i wnukami, „Problemy Opiekuńczo-Wy-

chowawcze” 1993, nr 10, s. 8
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Pojawienie się wnuka jest dla niej możliwością na odnowienie własnej roli ro-
dzicielskiej, bogatszej w doświadczenia i świadomość błędów wychowawczych 
popełnionych w wychowaniu własnych dzieci. Babcia wprowadza wnuki 
w historie rodziny, opowiada o krewnych, dba o przekazywanie zwyczajów 
rodzinnych, podtrzymuje kult rodziny jako rodu340. Zachęca do pracy, gospo-
darności oraz przestrzegania zasad moralno-etycznych. Pomaga w zorganizo-
waniu rodzinnych świąt, uroczystości czy wakacji. Jednak Jej rola nie kończy 
się tylko na tym. Jako seniorka rodu i kobieta z bogatym doświadczeniem ży-
ciowym przekazuje swoim potomkom wiedzę na temat roli kobiety w rodzi-
nie i społeczeństwie341. Rola dziadka nie jest wyraźnie określona, pojawia się 
w momencie przyjścia na świat wnuka, a często jeszcze przed jego narodze-
niem. Wchodzenie w tę rolę, jej uczenie się, odbywa się w sposób stopniowy 
i naturalny. Dziadek staje się historykiem i kronikarzem rodziny, przyjacielem 
dla starszego wnuka, a bohaterem dla młodszego. Jest dla wnuków nauczycie-
lem, który w pełni akceptuje swego młodszego partnera i na nim koncentruje 
całą swoją uwagę342. W kontaktach dziadków i wnuków ważne miejsce przypi-
suje się wspólnemu wykonywaniu czynności, a więc zabawom, spacerom itp. 
Wtedy to dziadkowie niepostrzeżenie przekazują dzieciom wiedzę i umiejęt-
ności. W sposób łatwy i zabawny, często wynikający z własnego doświadcze-
nia kształtują światopogląd u młodego człowieka. swoją postawą zachęcają do 
odpowiedniego, zgodnego z normami zachowania343. 

 Bardzo często rolę dziadków w wychowywaniu wnuków określa się po-
tocznie jako rozpieszczanie. Wynika to z faktu, że seniorzy chcą we wszystkim 
zastępować i wyręczać swoje wnuki. Jest to dla nich forma opieki i dbania o naj-
młodsze pokolenie. Dziadkowie wychodzą również z założenia, że ich style 
i kompetencje wychowawcze, będące wynikiem wieloletniego doświadczenia, 
są większe, niż te prezentowane przez ich dzieci. Toteż często podważają ich 
kompetencje i wprowadzają własne zasady. Wchodzenie w kompetencje rodzi-
ców, często nieświadome, było praktykowane przez seniorów przez wiele ty-
siącleci. Obecnie praktyka ta powoli odchodzi, a zastępuje ją świadome i odpo-
wiedzialne wychowanie młodzieży344. 

W obecnych czasach rodzice potrzebują pomocy dziadków. Potrzebują jej 
także wnuki, których rodzice są zaaferowani sprawami zawodowymi i troską 
o dobry byt mają mało czasu na spokojne rozmowy, wspólne zabawy czy wy-
cieczki i długie spacery. Emerytowani dziadkowie takim czasem dysponują. 
Dzięki temu mogą ze swoimi wnukami rozmawiać, pouczać ich, a jednocześnie 
z uwagą wysłuchiwać tego, co ma do powiedzenia dziecko. Z drugiej strony 
dziadkowie włączeni w miarę swoich możliwości w codzienne życie rodzinne 

340 M. Tyszkowa, Społeczna rola dziadków i babć w rodzinie, „Problemy Rodziny” 1991, nr 1, 
s. 11-22,

341 J. Falkowska, Rola babci i dziadka w opinii młodzieży, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 5, s. 46,
342 A. Tokaj, Babcia i dziadek w życiu dziecka, w: Dziecko: edukacyjne i pomocowe oferty ma-

łych ojczyzn, red. T. Frąckowiak, Poznań - Wągrowiec 2005, s. 147-154,
343 M. Chmielewska, Rola dziadków w procesie socjalizacji, „Wychowanie Na Co Dzień” 2002, 

nr 7/8, s. 17-19
344 D. Terakowska, J. Bomba, Być rodziną czyli jak budować dobre życie swoje i swoich dzieci, 

Kraków 2003, s. 70,
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nie odczuwają swojego wieku jak czegoś złego. Dzięki temu czują się jeszcze 
potrzebni, a to motywuje ich do dalszej aktywności. Mądrość życiowa i do-
świadczenie dziadków, ich wyrozumiałość, cierpliwość w kontaktach z dziec-
kiem sprawiają, że wnuki obdarzają swoich dziadków niekłamaną miłością 
i autorytetem345. 

Wolny czas, którym dysponują dziadkowie, zaangażowanie w życie rodzi-
ny i doświadczenie życiowe sprzyjają przełamywaniu barier komunikacyjnych, 
wyciszają lęki dzieci po porażkach, stwarzają atmosferę wzajemnego zrozumie-
nia, tolerancji, solidarności i lojalności346. W kontaktach dziadków z wnukami 
realizują się przyjaźnie, partnerstwo i dialog. Mądrość życiowa i doświadczenie 
dziadków, ich wyrozumiałość, cierpliwość w kontaktach z dzieckiem sprawia-
ją, że wnuki obdarzają swoich dziadków niekłamaną miłością i autorytetem. 
Najważniejsze jest jednak to, że dzięki stałym kontaktom dziadków z wnukami 
przełamywane są bariery pokoleniowe i konflikt z nimi związany. 

W literaturze przedmiotu można spotkać się z opisem kilku typów babć 
i dziadków z uwzględnieniem rodzaju relacji, jaką nawiązują z wnukami:

a) „dziadkowie – dalecy krewni” – rzadko kontaktują się ze swoimi wnuka-
mi, mają do nich chłodny stosunek. Nie interesują się ich osiągnięciami szkolny-
mi czy innymi sukcesami. Skupiają się na własnym życiu i nie chcą z niego re-
zygnować na rzecz opieki nad wnukami. Ograniczają się jedynie do kontaktów 
telefonicznych. Uważają iż opieka nad dziećmi spoczywa tylko i wyłącznie na 
rodzicach, oni natomiast z racji tego, że wychowali już swoje dzieci są zwolnieni 
z tej odpowiedzialności. Nie pomagają więc rodzicom w wychowaniu i opiece 
nad dziećmi i nie chcą mieć z nimi zbyt częstych kontaktów.

b) „dziadkowie – opiekunowie” – bardzo mocno angażują się w opiekę nad 
wnukami, zastępując tym samym rodziców, przejmują większość ich obowiąz-
ków. Często odwiedzają lub zabierają wnuki do siebie. Mają z nimi bardzo bliski 
kontakt emocjonalny, stwarzają im prawdziwy, ciepły, pełen miłości dom. Wnu-
ki są dla nich całym światem, to wokół nich kręci się całe ich życie. Dzieci są 
źródłem ich trosk i radości. Babcie mają częstsze i bliższe kontakty z wnukami 
niż dziadkowie, co oznacza, że przejmują rolę matki. 

c) „dziadkowie – towarzysze” – kochają swoje wnuki i poświęcają im dużo 
czasu. Regularnie je odwiedzają i często z nimi rozmawiają. Jest to szczegól-
nie ważne w trudnych dla dziecka momentach. Maja z wnukami bliski kontakt 
emocjonalny i interesują się ich sprawami. Pomimo bliskich i ciepłych relacji 
dziadków z wnukami ich dom nie zastępuje dzieciom domu rodzinnego. To 
rodzice podejmują decyzje i zajmują się wychowaniem, dziadkowie natomiast 
towarzysza im i wspierają347. 

W zależności od tego, jaką formę kontaktów z wnukami preferują dziadko-
wie takie uczucia i emocje wzbudzają w najmłodszym pokoleniu. Młodzi od-
płacają się dziadkom takimi samymi uczuciami jakimi zostali przez nich ob-
darzeni. Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że w porównaniu 

345 T. Kukołowicz, Wartości wnoszone do rodziny przez dziadków, w: Rodzina: źródło życia 
i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2000, s. 65.

346 B. Małecka, Dziadkowie w rodzinie, „Edukacja i Dialog” 1997, nr 10, s.14-15.
347 Tamże, s. 14-15.
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z minionymi latami rola dziadków w życiu ich wnuków znacząco wzrasta. Zde-
cydowanie więcej badanych deklaruje, że odczuwa wobec nich wdzięczność. 
Najczęściej wypływa ona z uznania roli, jaką dziadkowie odegrali w wychowa-
niu i opiece nad nimi (65 proc.) oraz z otaczania ich miłością (64 proc.). Ponad 
połowa zawdzięcza im znajomość dziejów rodziny (57 proc.), wpojenie zasad 
moralnych (57 proc.) i wiarę religijną (54 proc.). Blisko trzy czwarte dorosłych 
Polaków ma poczucie, że coś zawdzięcza swojej babci lub dziadkowi. Badania 
pokazują, że dziadkowie to znaczące postacie w życiu większości z nas. Co pią-
ty dorosły Polak żyje w rodzinie wielopokoleniowej składającej się z rodziców, 
dzieci i dziadków. Ponad połowa badanych twierdzi, iż widywała swoich dziad-
ków bardzo często, a co czwarty dość często. Co ósmy dorosły Polak przyznaje, 
że w dzieciństwie rzadko spotykał się ze swoimi dziadkami, a niewielka gru-
pa w ogóle ich nie widywała lub nie znała. Zdecydowana większość badanych, 
którzy znali swoich dziadków (86 proc.), określiła stosunki z nimi jako bliskie 
a tylko 12 proc. jako niezbyt bliskie lub całkowicie pozbawione bliskości348. 

Wykres 2. Częstotliwość spotkań dziadków i wnucząt w okresie ich dzieciństwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CBOS

Role dziadków, podobnie jak i wcześniej podejmowane role rodzinne, zmie-
niają się wraz z przemianami struktury i funkcji rodziny. Zmiany te obejmują 
w mniejszym lub większym stopniu zarówno czynności konstytuujące płasz-
czyznę behawioralną tych ról jak i dotyczące ich oczekiwania, samych aktorów 
oraz osób, wśród których i wobec których są one pełnione. Dzisiejsi dziadko-
wie i babcie są trochę inni niż ci sprzed 20 czy 30 lat. Aktywniejsi, sprawniejsi, 
głodni wiedzy i nierzadko wspierający dzieci i wnuki finansowo. Przy obec-
nym wieku zakładania rodziny dziadkowie mogą mieć 45-55 lat. Gdy nawią-
zują pierwsze kontakty z wnukami, są zatem jeszcze w pełni sił fizycznych 
i duchowych. Dobrze utrzymana higiena życia i pielęgnacji ciała pozwalają im 
zwykle zachować korzystny wygląd zewnętrzny i spowalniać proces starzenia 
się. Co ważniejsze większość młodych babć i dziadków jest aktywna zawodowo 

348 K. Kowalczuk, Rola dziadków w naszym życiu, komunikat CBOS, styczeń 2012, s. 1 –6.
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– liczne obowiązki oraz życie osobiste sprawiają, że mają oni coraz mniej czasu 
dla swojej rodziny zwłaszcza dla wnucząt349. 

Ogromny wpływ na relacje między dziadkami a wnukami ma rozluźnienie 
więzów rodzinnych. Współcześnie coraz mniej popularne są wielopokolenio-
we domy. Większość młodych małżeństw mieszka osobno. W domach zostają 
więc dziadkowie, którzy zwykle mają własne życie i nie interesują się wyłącz-
nie sprawami swoich dzieci. Dawniej to często babcie zajmowały się maluchem, 
gdy jego mama wracała do pracy; do dziadków jeździło się na wakacje i ferie; 
z dziadkami spędzało się sporo czasu. Teraz sytuacja wygląda nieco inaczej. 
Ewoluują nie tylko młodzi, ale też starsze pokolenie. Rola przysypiającego w fo-
telu staruszka coraz częściej nie zaspokaja ambicji dziadków. Najlepszym tego 
dowodem jest notowany od paru lat boom uniwersytetów trzeciego wieku, czyli 
organizowanych przez wyższe uczelnie wykładów – od historii literatury przez 
naukę języków obcych po obsługę komputera – dla osób w wieku emerytal-
nym. W Polsce działa już 90 takich uniwersytetów, z których niejeden ostatniej 
jesieni przeżył oblężenie, bo liczba chętnych przekraczała tysiąc. Jak grzyby po 
deszczu wyrastają także Ośrodki Terapii Ruchowej III Wieku. Jest ich na terenie 
kraju co najmniej 20. Dofinansowywane z pieniędzy budżetowych zapewniają 
starszym ludziom zajęcia w salach gimnastycznych i na basenach, gdzie babcie 
i dziadkowie czasem po raz pierwszy w życiu uczą się pływać. Dziadkowie chcą 
już nie tylko opowiadać bajki i gotować przysmaki dla swych wnucząt. Coraz 
częściej pragną dzielić z nimi zainteresowania i mają ambicję bycia partnerami 
intelektualnymi, na co pozwala coraz lepsze wykształcenie ludzi wchodzących 
w wiek babć i dziadków350.

Współcześnie nawet ludzie po sześćdziesiątce i starsi na co dzień korzysta-
ją z Internetu, uczestniczą w życiu kulturalnym, podróżują. Ewolucja roli bab-
ci i dziadka to także efekt przyśpieszenia cywilizacyjnego: olbrzymiej dawki 
informacji bombardujących człowieka każdego dnia i galopującego postępu 
technicznego. Nowocześni dziadkowie nie chcą pozostawać z tyłu, są ciekawi 
świata. Według ubiegłorocznego badania CBOS ludzie w wieku 55–64 lata sta-
nowili aż 13 procent wszystkich Polaków korzystających z Internetu351. Dziad-
kowie bywają coraz mniej odlegli dla dzieci, bo podobnie jak młodsi, tak i oni 
coraz częściej włączają się w życie kulturalne i wirtualne. Blogi pisane przez 
babcie dzielenie się w Sieci swoim życiem, aktywność na Facebooku – to tylko 
kilka przykładów. Wydaje się więc, że przepaść pokoleniowa w pewnym sensie 
staje się coraz mniejsza. Stereotyp tęgawej babci piekącej ciasto i zanurzonego 
w fotelu dziadka wyciągającego z kieszeni cukierka przetrwał głównie w rekla-
mach. Dzisiejsi dziadkowie coraz chętniej zapełniają sale aerobiku i siłownie. 
Aktywnie spędzają czas i potrafią tym zarazić swoje wnuki. Część dziadków, 

349 M. Sendyk, Osoby starsze w roli dziadków, w: Wybrane problemy osób starszych, red. A. 
Nowicka, Kraków 2006, s. 151-159.

350 A. Brzezińska, K. Appelt, Dziadkowie dobrzy na wszystko, „Charaktery” 2006, nr 1, s. 31-33. 
351 K. Kowalczuk, Rola dziadków w naszym, s. 1 –6. 
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wciąż młodych duchem i bardzo sprawnych, szaleje z maluchami na placu za-
baw i towarzyszy w dziecięcych szaleństwach352.

Role dziadków, podobnie jak i wcześniej podejmowane role rodzinne, zmie-
niają się wraz z przemianami struktury i funkcji rodziny. Coraz częściej mamy 
do czynienia z ograniczenie udziału rodziców w opiece i wychowaniu dzie-
ci. Zwiększa się zatem zapotrzebowanie na działania pielęgnacyjno-opiekuń-
cze i wychowawcze dziadków. Skarbem dla rodziny są zatem seniorzy, którzy 
pomimo prowadzenia aktywnego życia są w stanie zaoferować pomoc swoim 
dzieciom i podjąć się opieki nad wnukami w miarę własnych możliwości. Po-
mimo, że coraz bardziej wydłuża się wiek podejmowania pierwszego rodziciel-
stwa, poprawia się jednocześnie stan zdrowia osób starszych. Dziadkowie za-
tem mają na tyle dobrą kondycji, że mogą takie działania oferować. Ponadto ze 
względu na wiek i doświadczenia życiowe zmienia się ich hierarchia wartości. 
Zmniejsza się znaczenie przypisywane wartościom materialnym, prestiżowi 
społecznemu, karierze zawodowej, rośnie natomiast ranga wartości rodzin-
nych. Seniorzy, którzy często niewiele czasu mieli dla własnych dzieci, teraz 
łatwiej znajdują go dla wnuków, nawet kosztem rezygnacji z realizowania siebie 
poprzez jeszcze dostępną dla wielu z nich pracę zawodową Współcześni dziad-
kowie stają się w polskim systemie wychowania swoistą instytucją kompensu-
jącą ograniczenia w realizacji ról rodzicielskich. Dzisiejsi dziadkowie, bardziej 
sprawni i wykształceni niż kiedyś, z dojrzałą filozofią życiową, mają swoim 
wnukom bardzo wiele do zaoferowania, w tym doświadczenie i mądrość. Do-
świadczenie i mądrość to niewątpliwe atuty późnej dorosłości stanowiące zaso-
by, z którymi człowiek podejmuje nowe role w strukturach społecznych, w tym 
role dziadków w swoich rodzinach. Zasoby te mogą być wykorzystane w inte-
rakcjach z wnukami, w wpływach socjalizacyjnych wspierających wychowaw-
cze funkcje rodziców353. Kiedyś rola dziadków w wychowaniu wnuków ogra-
niczała się wyłącznie do opieki i pielęgnacji. Dziś jest zupełnie inaczej, gdyż 
seniorzy pełnią wobec wnuków znacznie ważniejsze role:

• są dla wnuków skarbnicą mądrości i tradycji,
• są łącznikiem między dniem dzisiejszym a historią, tą rodzinną, ale też 

szerszą,
• są dla wnuków towarzyszami i powiernikami,
• stanowią wzór do naśladowania.

W związku z tym, że współcześni seniorzy na co dzień prowadzą własne 
życie (zawodowe, rozrywkowe). Nie zastępują rodziców, nawet ich nie wyręcza-
ją. Budowanie silnych więzów między dziećmi a ich dziadkami wymaga więc 
sporo pracy od każdej ze stron. Nie jest to jednak niemożliwe. Podstawą pozy-
tywnych relacji pomiędzy pokoleniami osób starszych i dzieci jest wspólny dia-
log. Młodzi zaczynają wówczas postrzegać dziadków jako osoby bliskie, człon-
ków rodziny, nawet jeśli nie spędzają oni ze sobą zbyt dużo czasu. Rozmowy 

352 M. Braun-Gałkowska, Nowe role społeczne ludzi starych, w: Starzenie się a satysfakcja 
z życia, red. S. Stenden, M. Marczuk, Lublin 2006, s. 45-47. 

353 M. Tkacz – Kuta, Rola dziadków w procesie wychowania wnuków, w:, Dziadkowie, rodzi-
ce, dzieci, Transmisja międzypokoleniowa, t.1 serii: Rodzina – pokolenia- przekazy, red. E. 
Lisowska, K. Gąsior, K. Linowski Kielce 2007, s. 97 – 100. 
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z dziadkami i babciami rozszerzają w młodych krąg relacji społecznych, kształ-
tują pozytywne postawy oraz pomagają w rozwoju tożsamości osób młodych. 
Bardzo często dziadkowie są dla młodzieży źródłem wsparcia i partnerami 
w rozmowie354. Słuchają problemów, doradzają. Bywa, że stają się łącznikami 
między dziećmi a ich rodzicami. Dzieje się tak dzięki niezwykłej dojrzałości 
osób starszych i ich doświadczeniu, pewnego dystansu, a przede wszystkim 
dzięki poczuciu bliskości z najmłodszym pokoleniem. Seniorzy bowiem dzię-
ki postępowi cywilizacyjnemu i ich dążeniu do rozwoju stają się o wiele bliżsi 
młodym niż ich rodzice.

Badania przeprowadzone przez CBOS wśród osób starszych pokazuje, iż po-
nad 40% z nich opiekuje się wnukami, a prawie 50% pomaga własnym dzieciom 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ci sami emeryci rezygnują, bądź też 
znacząco ograniczają własną aktywność na rzecz opieki nad wnukami. Tylko 
2% spośród obecnych emerytów uczestniczy w interesujących ich zajęciach słu-
żących rozwojowi własnemu, np. w ramach Uniwersytetów III Wieku. Kolej-
ne 3% to osoby rozwijające własne kwalifikacje. Po kraju podróżuje 15% a po 
świecie o połowę mniej (7%). Z drugiej jednak strony badania przeprowadzo-
ne wśród seniorów pokazały, iż myślą oni również o rozwoju osobistym i chcą 
inwestować w siebie. O rozwijaniu własnych zainteresowań poprzez ciekawe 
zajęcia czy warsztaty myśli 31%, a o doskonaleniu własnych kwalifikacji – 17%. 
Znacznie więcej dorosłych Polaków chciałoby po przejściu na emeryturę podró-
żować, przy czym częściej po kraju niż po świecie (odpowiednio 57 i 67%), co 
niewątpliwie jest tańsze a tym samym i bardziej dostępne355. 

 Pomimo przeobrażeń cywilizacyjnych i większej aktywności społecznej 
osób starszych udział dziadków w wychowaniu wnuków nie zmniejsza się, 
a przeciwnie, rośnie, pomimo, że model rodziny trójpokoleniowej wykazuje 
wyraźne tendencje zanikania. Współcześni dziadkowie bardzo często decydują 
się pomagać w opiece nad wnukami, jednocześnie nie rezygnując z prowadze-
nia własnego, odrębnego gospodarstwa domowego. Wchodząc w role dziad-
ków są jeszcze w pełni sprawni, często aktywni zawodowo. Nie tylko przejmują 
część obowiązków opieki nad wnukami, ale również część odpowiedzialności 
za ich zabezpieczenie ekonomiczne, wspierając także finansowo dzieci i wnuki. 
Taki udział w realizacji funkcji rodziny sprzyja utrzymywaniu przez dziadków 
znaczącej pozycji i prestiżu, tak w rodzinie jak i w społeczeństwie. W obecnych 
szybkich przemianach rodziny można dopatrywać się jej kryzysu. W rzeczywi-
stości jednak przemiany te są naturalną konsekwencją procesów rozwojowych 
zachodzących w makrostrukturze. Inaczej mówiąc, rodziny zmieniają się ade-
kwatnie do współczesnych przemian cywilizacyjnych. Dotyczy to również ról 
dziadków. Są z całą pewnością pełnione inaczej, ale zasadniczą ich strukturę 
tworzy nadal to, co zawsze było dla niej najważniejsze: miłość do wnuków, ra-
dość czerpana z przebywania z nimi, gotowość do wyrzeczeń na rzecz kolej-
nych pokoleń zapewniających ciągłość biologiczną i kulturową rodziny, nabie-
rającą szczególnego znaczenia właśnie w obliczu starzenia się. Inaczej mówiąc, 

354 M. Wojtkowiak, B. Łyżwa, Zmieniająca się rola dziadków w zmieniającej się rzeczywistości 
społecznej, w: Dziadkowie, rodzice, dzieci, Transmisja międzypokoleniowa, s.107.

355 K. Kowalczuk, Rola dziadków w naszym, s. 1–6. 
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to właśnie w rolach dziadków przetrwało najwięcej elementów tradycyjnej pol-
skiej rodziny, takich jak tendencje do utrzymania wspólnotowości oraz goto-
wość do wyrzeczeń, podporządkowania osobistych interesów dobru wspólne-
mu całej rodziny356.

Kiedyś mówiąc o babci i dziadku przychodził na myśl obraz spokojnych 
staruszków epatujących miłością, wrażliwością i troską. Sensem ich życia była 
troska i pielęgnacja wnuków. Poświęcali całych siebie aby uszczęśliwić dzieci 
i sprawić im odrobinę radości. Ich głównym zadaniem było rozpieszczanie i za-
spokajanie wszystkich zachcianek małych pociech. Zapach ciasta i bajki czytane 
na dobranoc to tylko niektóre ze wspomnień dzieciństwa. Dziś po wielu latach 
zmian cywilizacyjnych obraz te znacznie ewoluował. Dzisiejsi dziadkowie to 
już nie kochani staruszkowie, którzy tylko czekali na to aby móc zaopiekować 
się wnukami. Są to przede wszystkim ludzie, którzy na pierwszym miejscu sta-
wiają samych siebie. A ich podejście do wnuków jest o wiele zdrowsze i bardziej 
odpowiedzialne. Świat idzie naprzód – dojrzałe pokolenia także. Dlatego coraz 
częściej możemy zobaczyć dziadków, którzy równie dobrze jak ich wnuki po-
sługują się komputerem i wolny czas spędzają w sieci. Babcia prowadząca blo-
ga czy dziadek przeglądający wirtualne strony z wiadomościami to już norma. 
Seniorzy chcą się nadal rozwijać, poszerzać swoją wiedzę i korzystać z życia 
uczęszczają zatem na zajęcia na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, zajęcia spor-
towe, podróżują po świecie i robią to, na co nigdy nie mieli czasu. Większość 
babć i dziadków w obecnych czasach to osoby aktywne zawodowo, prowadzą-
ce bujne rzycie towarzyskie, toteż ich czas, który mogą poświęcić wnukom jest 
znacznie ograniczony. Nie oznacza to jednak, że kochają swoje wnuki mniej niż 
to czyniły babcie przed laty. Ich kontakt z najmłodszym pokolenia opiera się na 
zupełnie innych zasadach, a ich podstawą jest wzajemny dialog, zrozumienie 
i zaufanie. Dzięki dziadkom dzieci uczą się akceptacji, rozwijają swoje zaintere-
sowania, kształtują poczucie trwałości rodziny. Dość istotny jest wpływ dziad-
ków na wychowanie dzieci, co przejawia się poprzez opiekę, a także wsparcie 
dla rodziców dziecka. Dziadkowie winni brać udział w wychowywaniu, nie 
powinni jednak zastępować rodziców, a jedynie towarzyszyć im w tej niezwy-
kle trudnej i odpowiedzialnej roli. Ich obecność powinna kojarzyć się dziecku 
z przyjemnościami. Podsumowując rola babci i dziadka powinna był pełniona 
z radością i miłością, a przede wszystkim w mądry sposób.

356 M. Tyszkowa, Rola dziadków w rozwoju wnuków, „Psychologia Wychowawcza” 1990, nr 5, 
s. 300-315. 



150

Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

Change in roles of seniors in the social reality of the 20th- 21st centuries

Summary

The text emphasises the role of grandparents in children education, who are 
as important as parents. Being a grandmother or a grandfather means playing 
a social role, showing behaviors and attitudes expected by the particular social 
group.
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Andrzej Jopkiewicz, Arletta Adamiak 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Próba oceny sytuacji życiowej
osób starszych zamieszkałych w mieście

Wstęp

Starość jest „naturalną fazą życia, następującą po młodości i dojrzałości, 
wieńczącą dynamiczny proces starzenia się”357. E. Trafiałek podkreśla, że „sta-
rość sama w sobie jest wartością, tak jak jest nią w istocie życie ludzkie. Wno-
si wartości, których zrozumienie i głęboka internalizacja wymagają lat, wielu 
doświadczeń i ustawicznej weryfikacji”358. Osoby starsze od zarania dziejów, 
mimo, iż historia ukazuje różne obrazy ich traktowania, stanowiły dla młodzie-
ży skarbnicę wiedzy, co było kształtowane przez kulturę, religię czy też tradycje 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mimo to, że „starych ludzi cechuje 
odmienne niż młodych doznawanie upływającego czasu i otaczającej przestrze-
ni”359, młodzi ludzie ich wskazówki traktują jak pewnego rodzaju drogowskaz 
życiowy. Badania prowadzone przez M. Brzezińską360 wykazują, że mądrość 
życiowa osób starszych jest przyjmowana jako jedna z najważniejszych cech 
przypisywanych osobom w podeszłym wieku. Wielu autorów podkreśla, że 
„społeczeństwo zawdzięcza wiele starzejącym się ludziom ze względu na ich 
osiągnięcia, ciężką pracę, podatki, miłość i troskliwość, jaką okazali w minio-
nych latach”361. 

Starość w literaturze jest określana niekiedy jako „jesień życia ludzkiego. Po-
wszechnie podkreśla się, że tylko 25% życia ludzkiego zajmuje rozwój i wzrost, 
natomiast starzenie się stanowi jego kolejne okresy. Stąd też „interdyscyplinar-
nym rozważaniom nad starzeniem i starością przyświeca jeden cel – uczynić 

357 E. Trafiałek, Starość, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t.5, Warszawa 
2005, s. 945.

358 E. Trafiałek, Priorytety życiowe ludzi starych w przekazie międzypokoleniowym, „Geron-
tologia Polska” 1997, nr 2, s. 30.

359 H. Balicka-Kozłowska H. Konfrontacja wiedzy gerontologicznej z obserwacją własnej sta-
rości, w: Przygotowanie do starości. Materiały z konferencji gerontologicznej Łódź, 18-19 
października 1996,red. M. Dzięgielewska, Łódź 1997, s. 99.

360 M. Brzezińska, Licealiści o osobach starszych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 
2011, nr 2, s.29.

361 N. Coni, W. Davisom, S. Webster, Starzenie się, Warszawa 1994, s. 20-21. 
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wszystko, aby starość stanowiła dla ludzi ważny, wartościowy i godny okres 
życia”362.

O ile koniec etapu starości jesteśmy w stanie bez zwątpienia wyznaczyć, 
gdyż jest nią śmierć, problemem staje się określenie jej początku. M. Rusiecki 
podkreśla, że „patrząc na starszy wiek, zauważamy, że starość oznacza schył-
kowy okres ludzkiego życia, nieuchronnie zmierzający do śmierci. Wcześniej-
sze fazy starości dają się wyraźnie odczytać, choć granica pomiędzy nimi nie 
jest łatwa do określenia”363. Pomimo bogatej literatury, charakteryzującej starość 
i starzenie się człowieka widoczne są różnice w określeniu progu starości. We-
dług zaleceń ONZ granicą tą jest 65. rok życia”364, choć granicą demograficzną 
starości, przyjmowaną jeszcze dość często, jest 60. rok życia. J. Rembowski 365 
przytacza w tym względzie klasyfikację określoną przez prastarą cywilizację, 
według której za początek starości uważa się wiek 70 lat.

 Starzenie się społeczeństwa polskiego sprawia, że z większą ostrością ujaw-
niają się różne cechy psychospołeczne starości. Dlatego celem tej pracy jest 
ocena niektórych aspektów sytuacji życiowej osób starszych zamieszkałych na 
terenie dużego osiedla w odniesieniu do wieku, płci, charakteru pracy zawodo-
wej i samooceny sytuacji materialnej.

Metodyka badań

Badania, z zastosowaniem techniki wywiadu skategoryzowanego, prze-
prowadzono w okresie jesiennym 2011 roku na terenie dużego osiedla jakim 
są Starachowice, położone na terenie województwa świętokrzyskiego. Na pod-
stawie doboru celowo-losowego badaniami objęto 123 osoby, w tym 83 kobiety 
i 40 mężczyzn w wieku powyżej 60 roku życia, które podzielono, ze względu 
na małą liczebność, na dwie grupy wiekowe: 60-69 lat – 65 osób (52,8%) i 70 lat 
i więcej – 58 osób (42,2%). Średnia wieku osób biorących udział w badaniach 
wynosiła 69,3 lat, przy czym w grupie młodszej 64,3, a starszej 74,9 lat. Odsetki 
badanych osób odzwierciedlają sytuację demograficzną osób starszych w Pol-
sce, związaną z nadumieralnością mężczyzn, ale umożliwiają porównania tych 
cech u kobiet i mężczyzn.

 Biorąc pod uwagę charakter pracy zawodowej wyróżniono grupę pracowni-
ków fizycznych – 67 osób (54,5%) i osoby niepracujące fizycznie – 51 osób (41,5%). 
Natomiast w odniesieniu do samooceny sytuacji materialnej, która w odniesie-
niu do osób starszych umożliwia uzyskanie wiarygodnych danych, przyjęto 
trzy kategorie: dobra – 33 osoby (26,8%), przeciętna – 78 osób (63,4%) i zła – 9 
osób (7,3%).

362 A. Chabor, Kierunki działalności kulturalno-oświatowej z ludźmi starszymi, w: Demogra-
ficzne i indywidualne starzenie się, red. A. Zych, Kielce 2001, s. 91.

363 M. Rusiecki, Etyczno-religijne aspekty starszego wieku, w: Demograficzne i indywidualne 
starzenie się, red. A. Zych, Kielce 2001, s. 56.

364 W. Kołodziej, Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych, w: Wybrane problemy 
osób starszych, red. A. Nowicka, Kraków 2010, s.56.

365 J. Rembowski, Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Warszawa-Poznań 1984, s 41.
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Zebrany materiał został opracowany statystycznie z zastosowaniem danych 
liczbowych i procentowych, a do określenia związków i zależności między 
zmiennymi wykorzystano test nieparametryczny chi – kwadrat, przyjmując po-
ziom istotności p> 0,05.

Wyniki badań 

Przeprowadzone badania wykazały, że kontakty badanych osób były naj-
częściej utrzymywane ze znajomymi i sąsiadami - ponad 70% wypowiedzi, 
a dopiero w następnej kolejności z rodziną i dziećmi. Ich głównym źródłem 
utrzymania była przede wszystkim emerytura lub renta (90%), przy czym więk-
szość z nich nie pracowała już zarobkowo (87%), a tylko niewiele ponad 10% 
kontynuowało w różnej postaci pracę zawodową.

 Starość niesie za sobą wiele zmian nie tylko w wyglądzie i zachowaniu się 
człowieka. W wyniku procesu starzenia zachodzą zmiany w sferze biologicz-
no-fizycznej, których osoby będące w okresie „jesieni życia” mogą się obawiać. 
Jak wynika z odpowiedzi, największe obawy dotyczą zniedołężnienia, co de-
klarowało ponad 51% badanych oraz utrata sił i niepodołanie przeciwnościom 
życiowym - ponad 34% , przy czym ilość odpowiedzi nie sumuje się do 100 %, 
ponieważ mieli oni możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi (ryc.1 ). 

Ryc.1 Stany biologiczno – fizyczne powstające w wyniku procesu starzenia się, których 
osoby starsze obawiają się najbardziej (%)

 Biorąc pod uwagę szacunek ze strony otoczenia, to 55% mężczyzn i niespeł-
na 52 % kobiet oceniało go jako duży, natomiast jako przeciętny 42,5% mężczyzn 
i 48,1% kobiet, przy czym 2,5% mężczyzn stwierdziło zupełny brak szacunku 
(ryc.2).
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Ryc.2 Płeć a odczuwanie szacunku ze strony otoczenia przez osoby starsze (%)

Swoją zaradność życiową lepiej oceniały kobiety niż mężczyźni. 38,5% męż-
czyzn deklarowało dobrą zaradność życiową, 40% - niezłą, a 20,5% niewielką, 
podczas gdy kobiety odpowiednio - 46,9% i 42%, a zaradność „niewielką” dekla-
rowało tylko 11,1% kobiet. Spełnianie się planów życiowych i życzeń w większo-
ści zostało ocenione jako częściowe, zarówno przez kobiety (62,8%), jak i przez 
mężczyzn (53,8%). Nieco większe zróżnicowanie można stwierdzić w ocenie sa-
mopoczucia po zaprzestaniu pracy zarobkowej (ryc.3), przy czym test chi- kwa-
drat nie wykazał tutaj żadnego związku nie tylko z płcią, ale także z wiekiem. 

Ryc.3 Samopoczucie po zaprzestaniu pracy zarobkowej a płeć osób starszych (%)

Ryc. 4 Wiek a odczuwanie szacunku ze strony otoczenia przez osoby starsze (%)
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Osoby powyżej 70. roku życia w większości deklarowały niezłą zaradność 
życiową (40,4%), natomiast dobrą niewiele mniej, gdyż - 38,6% badanych, a nie-
wielką - 21,1% . Wśród osób wieku 60-69 lat dobrą zaradność życiową deklaro-
wało więcej osób, gdyż - 49,2%, niezłą - 42,9%, a tylko 7,9% respondentów oce-
niało swoją zaradność życiową jako niewielką. Plany życiowe w obu grupach 
wiekowych spełniły się podobnie, tzn. w zdecydowanej większości tylko czę-
ściowo, zaś w niewielkim stopniu lub wcale u 12,5% badanych, przy czym nie 
stwierdzono w tym względzie żadnego związku nie tylko z wiekiem (tab.1), ale 
także z płcią (tab.2).

Samopoczucie po zaprzestaniu pracy zarobkowej w grupie 60-69-latków de-
klarowane było w większości jako bez zmian (43,9%) lub dobre (35,1%), a tylko 
21,1% określało je jako złe. Natomiast osoby powyżej 70. roku życia oceniały 
swoje samopoczucie nieco lepiej, gdyż 39,8% oceniało je jako dobre, a 26,4% jako 
złe, i nie zmieniło się ono po zaprzestaniu pracy zarobkowej u ogółem 34% ba-
danych. Przy czym test chi- kwadrat nie wykazał tutaj żadnej zależności nie 
tylko z wiekiem i płcią, ale i charakterem pracy zawodowej (tab.1). 

Tabela 1. Wyniki testu chi- kwadrat dla różnych aspektów sytuacji życiowej osób star-
szych oraz wieku, płci i charakteru pracy zawodowej (χ2

0,05; 2 = 5,991)

Cecha χ2 dla wieku χ2 dla płci
χ2 dla cha-

rakteru pracy 
zawodowej

Szacunek ze strony otoczenia 1,045 2,260 4,394
Zaradność życiowa 4,442 2,074 11,383

Spełnianie się planów i życzeń 4,026 0,641 3,947
Samopoczucie po zaprzestaniu 

pracy zarobkowej 1,174 0,542 5,043

Istotne statystycznie zależności wytłuszczono – dotyczy tab.1 i 2

54,5% osób starszych pracujących fizycznie odczuwało duży szacunek ze stro-
ny otoczenia, a tylko niewielki odsetek (1,5%), stanowiły osoby, które spotkały się 
z brakiem szacunku ze strony otoczenia, a zwłaszcza młodego pokolenia. Wy-
konujący pracę fizyczną swoją zaradność życiową określali na ogół jako niezłą 
(43,8%), lub dobrą - 34,4%, a jako niewielką - 21,9%. Plany życiowe i życzenia speł-
niły się tym osobom najczęściej tylko częściowo ( 58,5%), bądź nie spełniły się 
wcale, lub w niewielkim stopniu (24,6%), a tylko 16,9% udawało się je realizować 
dobrze. Ich samopoczucie po zaprzestaniu pracy zawodowej nie wykazywało 
większego zróżnicowania, gdyż było ono określane przez respondentów w po-
dobnej mierze jako dobre ( 30%) i złe ( 31,7%), lub bez większych zmian (38,3). 

Osoby starsze niepracujące fizycznie określały szacunek ze strony otoczenia 
w większości jako duży - 64% , a 36% określało go jako przeciętny i żadna z tych 
osób nie odczuwała braku szacunku ze strony otoczenia. Zaradność życiowa 
została w większości w tej grupie określana jako dobra - 54,9%. Złą zaradność 
zadeklarowało 43,1%, a niewielką jedynie 2%. Plany i życzenia spełniły się w tej 
grupie zawodowej w większości tylko częściowo (59,2%). Przy czym 28,6% osób 
starszych niepracujących fizycznie oceniało dobrze spełnianie się ich planów 
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i życzeń, a 12,2% udawało się je realizować tylko w niewielkim stopniu. Także 
samopoczucie po zaprzestaniu pracy zarobkowej u tych osób było na ogół dobre 
- 46,8% i znaczny odsetek stanowiły osoby, które nie zauważyły zmian w swoim 
samopoczuciu (38,3%).

Odczuwanie szacunku ze strony otoczenia częściej wyrażały osoby posia-
dające dobrą sytuację materialną, zwłaszcza w porównaniu do osób posiadają-
cych złą sytuację w tym względzie (ryc.4). Przy czym warto podkreślić, że żad-
na z osób cechujących się dobrą lub przeciętną sytuacją materialną nie odczuła 
braku szacunku ze strony otoczenia.

Ryc.5 Odczuwalnie szacunku ze strony otoczenia a sytuacja materialna osób starszych (%)

 
Osoby posiadające dobrą sytuację materialną, oceniały swoją zaradność ży-

ciową w większości jako dobrą - 72,7% i niezłą - 24,2%. Zaradność niewielką, 
wymagającą pomocy zadeklarowało jedynie 3% badanych. Przeciętna sytuacja 
materialna wiązała się w większości z niezłą zaradnością życiową - 48,7%, przy 
czym zwiększało się określanie jej jako niewielkiej (15,8%), a malało jako dobrej 
(35,5%). Zła sytuacja materialna wiązała się na ogół - 44,4% ze złą lub przeciętną 
zaradnością życiową. Podobny obraz sytuacji życiowej osób starszych ukształ-
tował się w odniesieniu sytuacji materialnej, a zwłaszcza w odniesieniu do speł-
niania się planów i życzeń (ryc.6).

Ryc. 6 Spełnianie się planów i życzeń a sytuacja materialna osób starszych (%)
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Samopoczucie po zaprzestaniu pracy zarobkowej, w odniesieniu do osób 
posiadających złą sytuację materialną, oceniane było na ogół jako złe (55,6%).
Natomiast osoby posiadające przeciętną sytuację materialną na ogół swoje sa-
mopoczucie oceniali w kategoriach „bez zmian”( 44,9%), lub jako dobre (30,4%), 
a 24,6% tych respondentów oceniało je jako złe. Dobra sytuacja materialna osób 
starszych wiązała się na ogół z lepszym samopoczuciem po zaprzestaniu pracy 
zawodowej i każdy z rozpatrywanych tu aspektów sytuacji życiowej wykazy-
wał związek istotny statystycznie (tab.2). 

Tabela 2. Wyniki testu chi- kwadrat dla różnych aspektów sytuacji życiowej osób star-
szych i ich sytuacji materialnej (χ2

0,05; 4 = 9,488)
Cecha χ2

Szacunek ze strony otoczenia 33,097
Zaradność życiowa 21,659

Spełnianie się planów i życzeń 44,960
Samopoczucie po zaprzestaniu pracy zarobkowej 13,739

Dyskusja

Jak wiadomo styl życia jednostki odgrywa ważną rolę w modyfikowaniu 
elementów składających się na sprawność funkcjonalną, a więc i jej sytuację ży-
ciową366, w ocenie której bierze się pod uwagę różne aspekty, które w znacznej 
mierze determinują jakość życia człowieka. Z kolei „poczucie jakości życia osób 
w starszym wieku może się stać predykatorem ich aktywności, tak pod wzglę-
dem poziomu, jak i niezależności w jej podejmowaniu. Im wyższe jest poczucie 
jakości życia, tym bardziej aktywna będzie ta osoba”367. Jak pisze E. Trafiałek „im 
niższy status społeczny, gorsze warunki bytu materialnego, większe problemy 
zdrowotne i rodzinne - tym mniejsze zadowolenie z życia, skłonność do konte-
stacji, rozżalenie, niskie wartościowanie wszystkich cech i niska samoocena”368.

B. Bień i W. Pędich369 podkreślają, że „kryzys ekonomiczny i transformacja 
społeczno-polityczna trwająca od wielu lat w Polsce wywołały głęboki wpływ 
na jakość życia ludzi starych”370. Z jednej strony zmiany te przyczyniły się do 
poprawy warunków mieszkaniowych i ogólnego standardu życiowego ludzi 
starszych, czego pozytywnym skutkiem wydaje się być poprawa aktywności 
społecznej i towarzyskiej tych osób. Z drugiej strony uległ skróceniu okres pra-
cy zawodowej, co niesie ze sobą określone straty nie tylko społeczne i ekono-
miczne, ale zapewne także psycho-fizyczne, spowodowane odejściem znacznej 

366 A. Jopkiewicz, J. Merski, G. Lis, Zróżnicowanie społeczne stanu zdrowia, aktywności i za-
radności życiowej osób starszych, „Zeszyty Naukowe Almamer” 2012, nr 1, s. 59.

367 J. Śmigiel, Poczucie jakości życia a aktywność osób w starszym wieku, „Gerontologia Pol-
ska” 1997, nr 2, s.28. 

368 E. Trafiałek, Zalety i wady podeszłego wieku, „Gerontologia Polska” 1997, nr 4, s. 57.
369 B. Bień, W. Pędich, Wpływ transformacji społeczno-politycznej w Polsce na jakość życia 

ludzi starych, „Gerontologia Polska” 1995, nr 3-4, s.32.
370 Tamże, s. 32.
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części osób ze sfery pracy i życia zawodowego. Stąd osoby starsze, zwłaszcza po 
przejściu na wcześniejszą emeryturę, odczuwają w tym czasie pogorszenie się 
stanu zdrowia, co niewątpliwie jest negatywną stroną tej sytuacji. 

Oceniając różne aspekty sytuacji życiowej osób starszych bierze się pod uwa-
gę zarówno wiek kalendarzowy, jak i wiele innych czynników, takich jak miej-
sce zamieszkania, poziom wykształcenia, charakter pracy zawodowej, sytuacja 
materialna, itp. W odniesieniu do każdego z tych czynników stosuje się różne 
wskaźniki i klasyfikacje, uwzględniające zarówno obiektywne jak i subiektyw-
ne przesłanki. Badania prowadzone w tym względzie wskazują, że „do życia 
na emeryturze lepiej są przygotowane kobiety niż mężczyźni, a także osoby 
o wyższym poziomie wykształcenia, charakteryzujące się na ogół lepszą sytu-
acją materialną. 371 

Nieodzownym elementem życia ludzi w każdym wieku jest ich akceptacja 
i postrzeganie ze strony społeczeństwa. Przeprowadzone badania wykazały, 
że w większości osoby w podeszłym wieku obdarzone są dużym szacunkiem 
i poważaniem w swoim otoczeniu. Niezwykle ważne jest utrzymywanie kon-
taktów z rodziną, sąsiadami i znajomymi, gdyż na poczucie osamotnienia osób 
starszych, wpływ ma nie tylko forma życia rodzinnego, ale i środowisko spo-
łeczne, które w odniesieniu do średniej wielkości osiedli miejskich, takich m.in. 
jak Starachowice, może być bardziej korzystne w porównaniu do środowiska 
wiejskiego czy wielkomiejskiego. Jest to ważne, gdyż jak pisze B. Szatur-Jawor-
ska „ (…) im większe jest zadowolenie z życia rodzinnego, tym mniejsze ryzyko 
osamotnienia” 372.

Znaczny wpływ na sytuację życiową osób starszych mają kreowane przez 
media obrazy starości, a także samo jej przeżywanie przez osoby w wieku star-
szym, którzy będąc na emeryturze sami tworzą własny wizerunek w otocze-
niu. Jak pisze B. Zięba – Kołodziej „katastroficzny sposób postrzegania starości 
spowodowany jest funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami i mitami 
na temat człowieka starego oraz obrazem starości doświadczanej przez najbliż-
szych ,czy też osoby z sąsiedztwa”373. A. Litwiejko podkreśla, że „starość jest 
syntezą życia, nadaniem sensu i znaczenia dotychczasowym wysiłkom i do-
konaniom. Jest etapem życia, który mimo licznych ograniczeń można przeżyć 
satysfakcjonująco”374.

371 A. Jopkiewicz, Samoocena zdrowia, zaradności życiowej i planów na przyszłość osób 
w wieku przedemerytalnym, „Annales UMCS” 2006,Vol.LX,Supl.XVI,s. 92.

372 B. Szatur-Jaworska, Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu 
starości, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się 
ludzi w Polsce, Poznań 2012, s.447.

373 B. Zięba-Kołodziej, Starość-refleksje i oczekiwania ludzi młodych, Pedagogika społeczna 
wobec problemów współczesnej młodzieży: polska pedagogika społeczna na początku XXI 
wieku, Toruń 2010, s.65.

374 A. Litwiejko, Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno społecznym, Wrocław 
2010, s.51.
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Wnioski

Przeprowadzone badania umożliwiają sformułowanie następujących 
wniosków:

1. Różne aspekty sytuacji życiowej osób starszych, zamieszkałych w śro-
dowisku miejskim, takie jak: szacunek ze strony otoczenia, zaradność 
życiowa, spełnianie się planów i życzeń, czy samopoczucie po zaprze-
staniu pracy zarobkowej, nie wykazują zróżnicowania ze względu na 
wiek i płeć. Może to być spowodowane dychotomicznym podziałem 
wieku kalendarzowego, w którym wyróżniono jedynie osoby w wieku 
60-69 lat oraz 70 lat i więcej, a także niedużą liczebnością badanych osób, 
zwłaszcza mężczyzn. Ponadto zgromadzone wyniki dotyczą samopo-
czucia, co w przypadku badań ankietowych ma charakter samooceny 
respondenta, rzadko popartej danymi obiektywnymi. 

2. Charakter pracy zawodowej jest czynnikiem w nieznacznym stopniu 
różnicującym różne aspekty sytuacji życiowej osób starszych. Osoby 
niepracujące fizycznie, zwłaszcza wyżej oceniają swoją zaradność życio-
wą i cechuje ich nieco lepsza sytuacja życiowa, w odniesieniu do osób 
które wykonywały pracę fizyczną. 

3. Ważnym elementem życia osób starszych jest ich sytuacja materialna, któ-
rej to odbicie widoczne jest w różnych jej aspektach. Zarówno odczuwanie 
większego szacunku ze strony otoczenia, a także lepsze samopoczucie po 
zaprzestaniu pracy zawodowej, większa zaradność życiowa oraz spełnianie 
się planów i życzeń wiąże się z lepszą sytuacją materialną osób starszych.

The attempt to assess the living conditions of the elderly people living in the city

Summary

The aging of the population reveals different psychosocial characteristics of 
old age. Therefore the aim of this study is to evaluate certain aspects of the lives 
of older people living in a large estate, with respect to age, sex, nature of the 
professional work and self-esteem. The study, based on categorized interview 
techniques, was conducted in the autumn of 2011 in Starachowice. The study in-
volved 123 people, including 83 women and 40 men aged over 60 years, divided 
into two age groups: 60-69 years-65 patients (52.8%), and 70 years and over - 58 
people (42,2%). Due to the nature of the profession, the participants were sep-
arated into two groups – (1) of manual workers and (2) not working physically. 
The financial situation, self-assessed by the participants, led to distinguishing 
of three categories: good, average and bad situation. The study showed that var-
ious aspects of the lives of the elderly are the most diversified by the nature of 
work and financial situation.
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Seniorzy wobec wyzwań współczesności. 
Rozumienie zdrowia - perspektywa osobista i zawodowa

Wprowadzenie

Prognozując demograficzną przyszłość Polski, Europy czy Ziemi można 
wskazać na postępujące starzenie się społeczeństw. W dzisiejszych czasach, 
dzięki lepszym warunkom egzystencji, możliwe stało się to, iż zdecydowanie 
więcej ludzi ma szansę doczekać sędziwego wieku. Wcześniej, a w niektórych 
częściach świata nadal, ludzie umierali stosunkowo wcześnie: od ran, chorób 
czy niedożywienia. Obecnie raczej zawodzą układy i narządy, tępieją zmysły 
oraz umysł. W krajach rozwiniętych, tzw. oczekiwana długość życia wzrasta 
o około dwa lata na dziesięciolecie, a tendencja ta jest trwała. Można byłoby 
powiedzieć, iż starość to raczej podejście do życia i do samego siebie, a wyzwa-
niem stojącym przed nami jest „oswojenie starości”. Jak powiedział minister 
pracy Władysław Kosiniak-Kamysz „jesteśmy społeczeństwem, które w niedłu-
gim czasie dość mocno posiwieje. Nie dość, że Europejczycy stanowią obecnie 
mniej niż 10 proc. ludności świata, to wszystkie prognozy demograficzne po-
kazują, że jako społeczeństwo będziemy się starzeć w błyskawicznym tempie. 
Chcę, żeby starość przestała być smutna”375. 

Pomimo starzenia się społeczeństw, tzw. cywilizacji Zachodu, podejmowa-
nie towarzyskich rozmów dotyczących starości należy do rzadkości. Starość 
bowiem wciąż pozostaje obszarem tabu, wstydliwym, wobec którego wolimy 
zachować dystans lub obronne milczenie. Jednak nie tylko na gruncie codzien-
ności ludzie unikają wszystkiego co w jakikolwiek sposób kojarzy im się ze sta-
rością. Podobnie rzecz się ma na gruncie nauki. Śledząc literaturę przedmiotu 
ma się wrażenie, że badacze niechętnie podejmują tę tematykę. A przecież sta-
rość stanowi naturalną fazę życia człowieka. W psychologii, rozwijany obecnie 
nurt, psychologii całożyciowego rozwoju jest potwierdzeniem tej tezy. Starość 
i starzenie się, to pojęcia, które nie zostały jednoznacznie zdefiniowane, zarów-
no na gruncie nauk biologicznych, jak i społecznych. Starość traktowana jest 
jako zjawisko, faza życiowa raczej o charakterze statycznym, (choć nie stałym, 
bo przecież mimo wszystko podlegającym zmianom), starzenie się natomiast 

375 J. Ćwiek, Polacy muszą nauczyć się oswajać starość, „Rzeczpospolita” 2012, http://www.
rp.pl/artykul/965298.html?print=tak&p=0 [dostęp: 12.05.2013]
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jest procesem rozwojowym, a w związku z tym traktowane jest dynamicznie. 
Starzenie się jako naturalne zjawisko, zachodzi wcześniej czy później, w obrębie 
każdego gatunku jest jednym ze stadiów życiowych, którego nie można cofnąć, 
ani odwrócić376.

Ze względu na wiek, rozróżnia się 4 okresy starości: młodą (65 – 74 lat), śred-
nią (ok. 75 lat), późną (po 80 r. ż.) i sędziwą (po 90 r. ż.). Starość przeciętnie obej-
muje okres ponad dwudziestu lat. Wzrastająca liczba osób w wieku około stu 
lub więcej lat budzi zarówno fascynację, jak i obawy. Według danych Eurostatu, 
w 2007 roku odsetek osób w wieku 80 lat i więcej stanowił w Polsce 3% ogółu 
ludności, a w 2035 roku może wynosić prawie 8% (Eurostat 2010). Zmiany te 
z kolei wpłyną na wskaźnik obciążenia demograficznego (liczony jako liczba 
osób w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 15-64 lata). Zgodnie z progno-
zami, zwiększy się ono z 19 osób w 2010 roku do 38 osób w 2035. Tak znaczące 
zmiany w strukturze demograficznej Polski z pewnością wpłyną zarówno na 
rzeczywiste położenie osób starszych w społeczeństwie, jak i na ich percepcję 
społeczną oraz relacje międzypokoleniowe377. W Polsce w przeciągu ostatnich 
lat podwoiła się liczba stulatków, których jest obecnie 2150. Generuje to nowe 
i coraz wyższe koszty dla ZUS-u gdyż każdy z nich dostaje specjalną emeryturę 
w wysokości trzech tysięcy złotych. Dla prognozowania, ile i komu ZUS będzie 
wypłacał emerytury, wprowadzono nową grupę wiekową: 100-110 lat. Dłużej 
żyjemy, bo lepiej się odżywiamy, mniej palimy, uprawiamy sport czyli popra-
wiamy nasze zachowania zdrowotne378.

Jednakże starość nie jest stanem jednakowym dla wszystkich, zależnym wy-
łącznie od wieku. Zarówno starzenie się, jak i starość są procesami zindywidu-
alizowanymi, choć można wyróżnić pewne prawidłowości. Wg J.W Rowe’a i R.l 
Kahn’a379 starzenie się może przebiegać na trzy sposoby: starzenie pomyślne 
(successful), starzenie zwyczajne (usual)), i starzenie patologiczne (impaired). 
W Polsce ponad połowa seniorów podlega starzeniu patologicznemu, dla któ-
rego charakterystyczne jest występowanie szeregu chorób (zwłaszcza przewle-
kłych, takich jak choroby układów: krążenia, oddechowego, kostno-stawowe-
go czy choroby metaboliczne) i niepełnosprawności utrudniających, a czasem 
uniemożliwiających normalne funkcjonowanie.380 Starość zwyczajna (występu-
jąca u około 30 % osób w wieku senioralnym) przejawia pewne deficyty, ale 
brak tu występowania patologii, zaś pomyślne starzenie się wolne od chorób 

376 R. Wróblewski, Teorie starzenia się, „Zeszyty Problemowe Kosmosu” 1956, nr 4, s. 9.
377 R. Murkowski, Ocena obciążenia demograficznego ludności Polski na lata 2010-2025, (2012); 
 http://zif.wzr.pl/pim/2011_4_8_35.pdf, [dostęp: 04.05.2013]; Eurostat (2010); 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistics/

pl, [dostęp: 04.05.2013].
378 L. Kostrzewski, P. Miączyński, Praca po siedemdziesiątce? Budżet nie wytrzyma wzra-

stającej długości życia, „Wyborcza” 2013, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,13663437,.ht-
ml#ixzz2WSmXSkYL, [dostęp: 04.05.2013].

379 J. W. Rowe, R. L. Kahn, Human aging: usual and successful, „ Science” 1987, nr 237(4811), 
143-149.

 Rowe, J.W., & Kahn, R.L. Successful aging, „The Gerontologist” 1997, 37(4), 433−440.
380 B. Bień, Sytuacja zdrowotna osób w podeszłym wieku, w: Geriatria z elementami geronto-

logii ogólnej, red. T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska, Warszawa 2006, s. 42-46.
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i deficytów jest przywilejem co 5-10 osoby381. Potwierdzeniem wskazanej za-
leżności w Polsce jest obecny w myśleniu potocznym brak wiary w możliwości 
rozwojowe ludzi starszych (negatywny stereotyp starości). Starość najczęściej 
utożsamia się z obrazem człowieka ubogiego, zrzędliwego, próżnego, naiwne-
go, podatnego na choroby, niepełnosprawnego, bezradnego, a stale pouczające-
go młodszych od siebie, niedbającego o higienę, z konserwatywnymi pogląda-
mi i nawykami. Jakie czynniki wchodzą w grę, gdy mamy określić społeczny 
status starego człowieka? Czy jest to fizyczna słabość, wiedza i doświadczenie, 
wynikające z długości istnienia, czy może degradacja cech fizycznych? Każde 
społeczeństwo chce przetrwać; dzisiejsze czasy sprzyjają wysławianiu tężyzny 
fizycznej, piękna i seksualności, nieodłącznych atrybutów młodości. To starzy 
ludzie mają żałować utraconej młodości, a ludzie młodzi obawiać się nadejścia 
starości. Odwrotnie niż ludzie w okresie prehistorycznym, kiedy do zjawisk 
wyjątkowych odnoszono się jak do nadprzyrodzonych, stąd przypisywanie 
długowieczności opiece sił wyższych albo częściowo boskiej naturze starości382. 
Można skonstatować, iż mała liczba starców powoduje otaczanie ich czcią i sza-
cunkiem, natomiast sytuacja odwrotna oznacza traktowanie ich z niechęcią, np. 
jako konkurencja dla młodszych. Współcześnie wielu gerontologów wskazuje, 
iż poprzez gwałtowny wzrost liczby seniorów, co skutkuje wzrostem procen-
towego udziału w ogólnej liczbie ludności, ludzie starzy stali się zbiorowością, 
z której potrzebami należy się liczyć383.

Negatywny stereotyp starości można zilustrować wyróżnionymi przez R. 
Bartela384 siedmioma mitami: mit opuszczenia i osamotnienia, mit pogarszania 
się stanu zdrowia, mit utraty zdolności podejmowania decyzji i rozwiązywa-
nia problemów, mit umocnienia się poglądów i postaw konserwatywnych, mit 
spadku możliwości dokonywania osiągnięć, mit zahamowania możliwości roz-
wojowych (również intelektualnych), mit aseksualności.

Na całym świecie do roku 2050 nastąpi wzrost liczby ludzi po 60 roku ży-
cia z obecnych 600 milionów do ponad 2 miliardów. W wielu krajach do roku 
2020 seniorzy będą stanowić co najmniej jedną trzecią ludności. Zmiany demo-
graficzne powodują, że zmienia się również definiowanie wieku podeszłego 
(sześćdziesięciolatek obecnie nie jest już uznawany za starca, choć w Polsce do 
niedawna był to wiek kiedy osoby nierzadko były już na emeryturze). Ekono-
miści wskazują potrzebę wydłużenia okresu produkcyjnego w związku z wy-
dłużaniem się życia. Podążając za takim rozumowaniem powinniśmy dłużej 
pracować i później przechodzić na emeryturę – tak właśnie uznał rząd PO-PSL 
i zaproponował, a następnie wdrożył wydłużenie wieku emerytalnego, (od 1 
stycznia 2013 r. okres aktywności zawodowej będzie się stopniowo wydłużał, aż 
do osiągnięcia wieku 67 lat przez osobę przechodzącą w stan poprodukcyjny. 
Docelowo Polacy (od 2020 r.) i Polki (od 2040 r.) mają pracować do 67 lat)385. 

381 B. Bień, Nie wolno ignorować starości, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2001, nr 1, s.10-11.
382 G. Minos, Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa 1995, s. 19. 
383  B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000, s. 32. 
384 Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004, s. 50.
385 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 637, Ustawa o zmianie ustawy o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw1. 
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Według norm ONZ starość demograficzna wyznaczona jest granicą stałą dla 
obu płci, tj. 65 lat. Próg starości demograficznej dla danego społeczeństwa wy-
znaczany jest stosunkiem procentowego udziału osób w wieku 65 lat i więcej 
w ogólnej strukturze ludności i wynosi on 7%. Podniesienie się wskaźnika do 
10% świadczy o zaawansowanej starości demograficznej. Polskie normy demo-
graficzne jako dolną granicę starości ustaliły wiek 60 lat. Stąd wskaźnik prze-
kraczający 12% oznacza starzenie się społeczne, zaś przekroczenie 15% wska-
zuje na zaawansowaną starość. W 1992 roku dla Polski osiągnięty został pułap 
10,5% jeśli chodzi o udział ludzi w wieku 65 lat i więcej w ogólnej strukturze 
społecznej, co daje Polsce 17. miejsce w Europie i 20. na świecie. Można więc 
stwierdzić, iż społeczeństwo nasze przekroczyło próg zaawansowanej starości 
demograficznej386. Tabela 1 przedstawia sytuację Polski przez pryzmat kilku da-
nych statystycznych obrazujących podział ludności według wieku, współczyn-
nik rodzeń i zgonów oraz oczekiwaną długość życia.

Tabela 1. Statystyki demograficzne
Polska 2008

Liczba ludności 38 518 241
Ludność według wieku

0 – 14 lat 15,5% (mężczyzn 3 070 176; kobiet 2 906 121)
15 – 64 lat 71,1% (mężczyzn 13 639 012; kobiet 13 761 154)

ponad 64 lata 13,3% (mężczyzn 1 964 429; kobiet 3 177 137)
Współczynnik urodzeń 9,94 urodzeń/1000 mieszkańców

Rozrodczość 1,26 urodzeń/kobietę
Współczynnik zgonów 9,94 zgonów/1000 mieszkańców

Oczekiwana długość życia
W całej populacji 75,19 lat

Mężczyzn 71,18 lat
Kobiet 79,44 lat

Źródło: opracowano na podstawie: „Rocznik Demograficzny GUS” 2009, w:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rocznik_demograficzny_2009.pdf , [do-
stęp: 04.05.2013]

 
 
Można postawić pytanie : Kiedy człowiek zaczyna być stary? Gdy ma sześć-

dziesiąt pięć lat? Siedemdziesiąty lat? Nie ma nic bardziej płynnego niż gra-
nice starości, a wiązanie jej jedynie z wiekiem metrykalnym człowieka jest 
nadużyciem.387

W takim razie kiedy, tak naprawdę, zaczyna się starość, a kiedy człowiek 
przestaje się już starzeć, stając się osobą starszą? Rzeczywistość pokazuje, iż de-
finicja bywa płynna i zależy w dużej mierze od wieku osoby, udzielającej od-
powiedzi. Jak można dowiedzieć się z „Growing Old in America: Expectations 

386 G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 2001, s. 13.
387 G. Minos, Historia starości, s. 11.
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vs. Realisty”388 badacze z Pew Research Center postawili pytanie o próg starości 
trzem tysiącom osób w wieku 18 - 65 lat. Po uśrednieniu otrzymanych wyników, 
odpowiedź o próg starości brzmi następująco: wiek starszy zaczyna się od ukoń-
czenia 68 roku życia. Jednak, jak już wspomniano wcześniej, wiek to nie jedyne 
kryterium definicyjne. Można posiłkować się definicją określającą starość jako 
taki okres w życiu ustroju, który następuje po wieku dojrzałym i charakteryzuje 
się obniżeniem funkcji życiowych i szeregiem zmian w systemach i organach.389 
Kolejna definicja ujmuje starość w kontekście psychospołecznym, jako etap w ży-
ciu, w którym procesy psychiczne i społeczne objawią się rezygnacją, poczuciem 
braku szans czy odrzuceniem. Prowadzi to do naruszenia homeostazy najczęściej 
bez szans na powrót do stanu poprzedniego390. Można również rozważać różne 
kategorie wieku czy różne rodzaje starości, co zostało ujęte w tabeli 2. 

Tabela 2. Zestawienie dwóch podejść do starości391 392 393 394

Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski 
i Małgorzata Dzięgelewska podają sześć 
kategorii wieku: wiek biologiczny, demo-
graficzny psychiczny, społeczny, ekono-
miczny i socjalny391

Maria Susułowska wymienia trzy rodzaje 
starości: starość biologiczna, starość psy-
chologiczna, starość społeczna 392

• Wiek biologiczny określa ogólną spraw-
ność i żywotność człowieka, jest zin-
dywidualizowany. Określa się go za 
pomocą różnych wskaźników, między 
innymi: biologicznych, biochemicznych, 
czy antropologicznych.

• Wiek demograficzny (inaczej chronolo-
giczny) stanowi liczbę przeżytych lat. 
60 lub 65 rok życia dla obu płci zdecydo-
wana większość badaczy uznaje za próg 
starości. Według klasyfikacji Światowej 
Organizacji Zdrowia przyjmuje się trzy 
podokresy starości: wiek podeszły od 
65 do 75 lat, wiek starczy od 75 do 90 lat 
i wiek sędziwy powyżej 90 roku życia. 

• Starość biologiczną można „rozpatrywać 
jako spowolnienie biomorfozy (...) jako 
obniżenie sprawności fizjologicznych 
mechanizmów adaptacyjnych ustroju, 
bieg czasu biologicznego, który uzależ-
niony jest od czynników genetycznych 
również przyrodniczych, kulturowych, 
warunków pracy”393

• „Starość psychologiczna to etap ży-
cia, w którym procesy psychiczne, ob-
jawiające się rezygnacją i poczuciem 
braku szans, oraz społeczne, polegają-
ce na odrzuceniu zgodnie z rytuałem 
kulturowym, oddziałują synergicznie 
z procesami biologicznymi, prowa-
dząc do naruszenia homeostazy, a tym 
samym do ograniczenia możliwości 
przeciwdziałania na powrót do stanu 
poprzedniego”394

388 Growing Old in America: Expectations vs. Reality, www.pewsocialtrends.org/2009/06/29/
growing-old-in-america-expectations-vs-reality/ [dostęp: 15.04.2013].

389 S. Fudel-Osipowa, za E. Rosset, Ludzie starzy. Studium demograficzne, Warszawa 1967, s.12.
390 J. Staręga-Piasek, A. Lisowski, J. Suchecka, Starość psychospołeczna i potrzeby opieki me-

dycznej ludzi starych, Warszawa 1985, s.43.
391 B. Szatur- Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgelewska, Podstawy gerontologii społecznej, 

Warszawa 2006, s. 45-48.
392 Tamże, s. 45-48.
393 Tamże, s. 34.
394 Tamże, s. 38.
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• Wiek psychiczny określa się na podsta-
wie starzenia się funkcjonowania zmy-
słów, funkcji intelektualnych, spraw-
ności psychomotorycznej, czy zmian 
osobowościowych itp.

• Wiek ekonomiczny dotyczy miejsca czło-
wieka w społecznym podziale pracy, 
obejmuje on podział na będących w tzw. 
wieku produkcyjnym i nieprodukcyj-
nym. Wiek ekonomiczny określa star-
szego człowieka jako będącego w wieku 
poprodukcyjnym.

• Wiek społeczny określany jest przez 
analizę pełnionych przez człowieka ról 
społecznych. Symptomem starzenia się 
człowieka jest zanik, ograniczenie i po-
jawienie się odmiennych ról pełnionych 
przez niego.

• Wiek socjalny to okres otrzymania 
praw do świadczeń zabezpieczenia 
społecznego.

• Starość społeczna, mówiąc o tej starości 
„rozpatruje się takie czynniki, jak: utrata 
ról społecznych, znaczenie środowiska, 
rola rodziny i postawy społeczeństwa 
wobec ludzi starych.”395

Ponadto na starość można spoglądać przez pryzmat różnych teorii. Do pod-
stawowych teorii należą:395

1. Teoria wyłączania (disengagement theory) Cumminga i Henrego przed-
stawiona w 1961 roku396;

2. Teoria aktywności (activity theory) Cavana, Burgessa i Havighursta 
przedstawiona w 1949 roku397;

3. Teoria naznaczania społecznego stworzona przez Kuypersa i Bengston-
na jako „model społecznej rekonstrukcji398;

4. Teoria wymiany (m.in. Martin, Down) wskazująca na konsekwencje 
uszczuplania społecznych zasobów seniorów, (ważnym aspektem jest 
tutaj dynamiczne i procesualne ujęcie całego cyklu życia)399;

5. Teoria kompetencyjna, określająca kompetencje jako zasób osobisty uru-
chamiany w kontaktach z innymi400;

6. Teoria stresu starości (age-stress theory) przedstawiona w 1968 roku 
przez Neugartena, Havighursta i Tobina401.

395 Tamże, s. 39.
396 J. Rembowski, Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Warszawa-Poznań 1984, 

s.34-35.
397 Tamże, s.33-34.
398 B. Synek, Ludzie starzy, w: Encyklopedia Socjologii, Warszawa 1999, t.2, s.146.
399 Tamże, s.146.
400 J. Halicki, Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-po-

równawcze, Białystok 2000, s.9-13.
401 M. Staś-Romanowska, Późna dorosłość. Wiek starzenia się, w: Psychologia rozwoju czło-

wieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała , 
Warszawa 2000, t. 2, s.269.
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Różnorodność i wielość teorii starzenia się, jak i definicji starości pokazuje, 
iż tzw. „trzeci wiek” jest pojęciem bardzo szerokim i nie zawsze kompatybil-
nym z biologicznym okresem starzenia się organizmu. Tak czy inaczej starość 
oraz towarzysząca jej emerytura zawsze oznaczają poważną zmianę w ży-
ciu człowieka. Może pojawić się obniżenie dochodów przy wzroście kosztów 
codziennego życia np. pojawienie się konieczności zakupu większej ilości le-
karstw. Może pojawić się nowy typ interakcji interpersonalnych i społecznych, 
a czasem wykluczenie czy izolacja społeczna. Może dochodzić do aktów agresji 
i przemocy wobec ludzi starych - zarówno fizycznych, jak i symbolicznych (np.. 
poprzez zawłaszczanie przestrzeni zajmowanej przez takie osoby). Starość nie 
jest bowiem zjawiskiem pozytywnie wartościowanym w współczesnej kulturze 
młodości, (wręcz przeciwnie, należy ona do obszarów wstydliwych, lękotwór-
czych, takich, co do których wolimy zachować dystans lub obronne milczenie). 
Jaka zatem jest współczesna mentalność i jakie stawia wyzwania przed człowie-
kiem w wieku senioralnym?

Mentalność w kulturze Zachodu XXI wieku

Człowiek, jako istota społeczna402, osadzony jest w określonym społeczeń-
stwie, kreującym charakterystyczne dla niego wzorce kulturowe w danym 
czasie historycznym. Związek jednostki ze środowiskiem zewnętrznym (spo-
łecznym, geograficznym, itp.) jest tak silny, ze praktycznie nierozerwalny. 
Wzajemne oddziaływanie na siebie aspektów społeczno-kulturowych i pod-
miotowych określane bywa mianem mentalności403. Koralewicz i Ziółkow-
ski404 definiują mentalność jako „zgeneralizowaną tendencję do postrzegania, 
wartościowania, odczuwania i reagowania na rzeczywistość społeczną”, zaś 
Dymkowski405 mówi o „utrwalonych sposobach i nawykach myślenia o własnej 
osobie, o świecie zewnętrznym i o relacjach Ja-świat”. Dzięki niej i poprzez nią 
człowiek odnajduje się w danej jednostkowej, intraindywidualnej rzeczywisto-
ści, w świecie zewnętrznym, nawiązuje relacje interpersonalne, tworzy i uznaje 
określone prawa rządzące społeczeństwem, wytycza granice normy i patologii, 
wartościuje i wyznacza cele życiowe406. 

To, co niezwykle ważne to: odmienność mentalności w aspekcie szeroko 
pojętej kulturowości oraz jej zmienność w czasie. Jaka zatem jest mentalność 
współczesnego człowieka żyjącego na przełomie XX i XXI wieku w kulturze Za-
chodu? Analiza literatury pokazuje, że u podłoża mentalności współczesnego 
człowieka leżą: indywidualizm, racjonalność, technologizacja, komercjalizacja 

402 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 2012.
403 T. Sikora, Komodyfikacja cielesności w erze późno nowoczesnej, w: Ciało w dobie współcze-

sności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała, red. A. Brytek-Matera, 
Warszawa 2010.

404 J. Koralewicz, M. Ziółkowski, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodar-
ce i życiu społecznym 1988-2000. Warszawa 2013.

405 M. Dymkowski, Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003.
406 Tamże.
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i hedonizm. Indywidualizm kieruje osobę w stronę koncentracji na sobie, wła-
snej wartości, pozycji społecznej, wyjątkowości, odpowiedzialności wobec sie-
bie lub innych. Człowiek dąży do korzystania z prawa „nieograniczonego” wy-
boru, decydowania o sobie, podkreślania własnego punktu widzenia, sposobu 
odczuwania i domaga się, by jego indywidualność była chroniona prawem407. 
Innym aspektem współczesnej mentalności jest racjonalność, (w zasadzie okre-
ślenie „nieracjonalny” ma obecnie pejoratywny wydźwięk). Racjonalność, opar-
ta na logicznym myśleniu, procesach analizy i syntezy danych, pozwala odna-
leźć się w rzeczywistości, w której jednostka powinna planować, kalkulować, 
kontrolować, decydować, etc. praktycznie w każdej dziedzinie życia.408 Kolejną 
bazą współczesnej mentalności jest technologizacja. Powszechność technologii 
sprawia, że życie staje się prostsze i uciążliwsze jednocześnie. Wiele rzeczy moż-
na zrobić jednocześnie oszczędzając czas i siły organizmu. Dzięki nowoczesnej 
technologii, wykorzystywanej w życiu codziennym można, np. jednocześnie 
gotować, prać, zmywać, sprzątać i rozmawiać ze znajomym. Rozwój i wykorzy-
stanie biotechnologii wspomaga, m.in. ochronę zdrowia i terapię medyczną, 
pozwalając na sprawniejsze i bardziej efektywne diagnozowanie oraz leczenie 
chorób (tzw. czerwona biotechnologia).409 To pozytywny aspekt technologizacji. 
Niestety, istnieje też jej negatywna strona. Szeroki dostęp do informacji, prawie 
nieograniczone możliwości komunikowania się na duże odległości, które za-
pewnia Internet i telefonia komórkowa powodują alienację jednostki ze społe-
czeństwa, dystans w bezpośrednich relacjach interpersonalnych, poczucie osa-
motnienia, zagubienie się i bezradność w gąszczu, często ze sobą sprzecznych, 
informacji, (Tadeusiewicz pisze o smogu, dymie, mgle informacyjnej). Pojawia 
się przymus bycia w sieci, narażenie na destrukcyjne kontakty z innymi, zagro-
żenie zdrowia fizycznego i psychicznego410. 

Mentalność współczesnego człowieka opiera się jeszcze o dwa ważne filary 
komercjalizację i hedonizm. Ritzer twierdzi, ze konsumpcja stanowi centrum, 
wokół którego toczy się życie człowieka, zaś Sandel wskazuje, że obszary wol-
ne od gier rynkowych, kupna i sprzedaży znacząco się skurczyły. Nawet takie 
dziedziny jak zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo czy opieka socjalna, (w tym 
opieka instytucjonalna kierowana do osób starszych) podlegają regułom wol-
norynkowym. Wreszcie hedonizm, uznający, iż najwyższym celem człowieka 
jest osiągnięcie przyjemności i zadowolenia. Zgodnie z tą zasadą życie powinno 
być bezwzględnie szczęśliwe, a negatywne emocje spowodowane przykrymi 
wydarzeniami, (takimi na przykład jak śmierć bliskiej osoby czy utrata pracy, 
etc.) należy jak najszybciej zredukować, skracając dystans czasowy, który jest 
tolerowany przez społeczeństwo lub sięgając po środki farmaceutyczne411. 

407 Z. Bokszański, Indywidualizm a zmiana społeczna, Warszawa 2007; M. Jacyno, Kultura 
indywidualizmu, Warszawa 2007. 

408 C. Kaufmann, Ego. Socjologia jednostki, Warszawa 2004.
409 Podstawy biotechnologii, red. C. Ratledge, B. Kristiansen, Warszawa 2011.
410 N. Postman, W. Babik, Ekologia informacji-wyzwanie XXI wieku, (2001) http://bilon.miks.

uj.edu.pl/kadra/babik.html [dostep; 5.06.2012], N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad 
kulturą, Warszawa 1995; N. Postman, W stronę XVII stulecia, Warszawa 2001.

411 A. Maturo, Medicalization: Current concept and future directions in a Bionic Society, „So-
ciology and Biomedicine” 2012, nr 10, 122–133.
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Wymienione aspekty związane z mentalnością człowieka XXI wieku żyjące-
go w kulturze zachodniej przejawiają się na każdym etapie życia jednostki. Do-
tykają zarówno młodych, jak i starszych, widoczne są w obszarach związanych 
z wychowaniem, edukacją, zdrowiem, pracą, a także opieką nad ludźmi, którzy 
z różnych powodów nie są w stanie zatroszczyć się o siebie. Jednakże nie sposób 
skoncentrować się na wszystkich sferach, w których widoczna jest współczesna 
mentalność, ani wskazać wszystkie wyzwania, wobec których staje człowiek, 
dlatego też w niniejszym artykule skoncentrowano się na dwóch dziedzinach 
życia – zdrowiu i pracy z perspektywy seniorów w pryzmacie współczesnej 
mentalności.

Zdrowie jako wyzwanie współczesności

Rozwój technologii i nauk medycznych oraz powszechne zastosowanie wy-
soko zaawansowanej aparatury medycznej, z której korzysta się na każdym eta-
pie działań medyczno-rehabilitacyjnych, (począwszy od profilaktyki i prewencji 
zdrowotnej, poprzez diagnozowanie, leczenie, po rehabilitację), przyczynił się 
do lepszej, szybszej, trafniejszej diagnostyki chorób, sprawniejszego działania 
terapeutycznego, ograniczenia bólu i niedogodności związanych z leczeniem, 
skrócenia czasu hospitalizacji, wydłużenia ludzkiego życia, itp. Wydawałoby 
się zatem, że człowiek w zakresie własnego zdrowia jest potencjalnie zaopieko-
wany i nie ma się czego obawiać. Niestety, doniesienia wielu autorów wskazują, 
że liczba chorych z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi stale wzra-
sta, a co dodatkowo niepokojące dotyka coraz częściej młodzież i dzieci412. 

Czym zatem jest zdrowie i dlaczego ludzie są względem niego pełni obaw? 
Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. 
Zdrowie bowiem ma charakter relatywny i jest kategorią multidymensjonalną, 
odnoszącą się zarówno do płaszczyzny fizycznej, psychicznej, społecznej-kultu-
rowej i duchowej. Zdrowie można definiować w ujęciu negatywnym – jako brak 
choroby, dolegliwości, cierpienia (por. Heszen, Sęk)413 lub pozytywnym, jako 
dobrostan, (definicja WHO), wartość, (Tomaszewski)414 podmiotowa dyspozycja 

412 P. Tyrer, S. Cooper, M. Crawford, S. Dupont, J. Green, D. Murphy, P. Salkovskis, G. Smith, 
D. Wang, S. Bhogal, M. Keeling, G. Loebenberg, R. Seivewright, G. Walker, F. Cooper, R. 
Evered, S. Kings, K. Kramo, A. McNulty, J. Nagar, S. Reid, R. Sanatinia, J. Sinclair, D. Trev-
or, C. Watson, H. Tyrer, Prevalence of health anxiety problems in medical clinics, „Journal 
of Psychosomatic Research” 2011, nr 6, 392–394; B. Vanaelst, T. De Vriendt, W. Ahrens, K. 
Bammann, C. Hadjigeorgiou, K. Konstabel, L. Lissner, N. Michels, D. Molnar, L. A. Moreno, 
L. Reisch, A. Siani, I. Sioen, S. De Henauw, Prevalence of psychosomatic and emotional 
symptoms in European school-aged children and its relationship with childhood adver-
sities: results from the IDEFICS study, „European Child and Adolescent Psychiatry” 2012, 
21(5), 253–265; H. U. Wittchen, F. Jacobi, Size and burden of mental disorders in Europe. 
A critical review and appraisal of 27 studies, „European Neuropsychopharmacology” 2005, 
nr 15, 357-376. 

413 I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Warszawa 2007.
414 T. Tomaszewski , Człowiek w sytuacji, w: Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 

1975, s.17-36.
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do rozwoju i adaptacji do warunków środowiska (Słońska, Misiuna)415 proces 
zmian na kontinuum zdrowie-choroba, (Antonovsky)416.

W ostatnich latach można zauważyć kilka tendencji związanych z podej-
ściem do zdrowia. Jedną z nich jest poszerzanie się zakresu pojęciowego zdro-
wia, (obejmuje ono już nie tylko sferę somatyczną człowieka, ale także sferę 
psychiczną, obszar pracy, wypoczynku, stylu życia, etc.). Drugi trend podkreśla 
zmienność zdrowia, zarówno w czasie, jak i w odniesieniu do zmian dokonu-
jących się w jednostce i jej otoczeniu. Widać to szczególnie w koncepcjach pod-
kreślających procesualność zdrowia, jego dynamikę w cyklu życia człowieka. 

 Kolejną tendencją jest rozpatrywanie zdrowia w kategoriach potencjału czy 
zasobu sprzyjającemu wzrostowi i adaptacji do ograniczeń i wymagań środo-
wiska. Wreszcie widoczny jest nurt, w którym odpowiedzialność za własne 
zdrowie leży przede wszystkim w rękach podmiotu. Zdrowie często bywa też 
odnoszone do szczęścia lub wiązane jest z wysoką jakością życia417.

Zdrowie można więc rozpatrywać z różnych punktów widzenia podkreśla-
jąc wybrane aspekty rzeczywistości podmiotowej i społecznej. Pojawia się zatem 
pytanie: Jak współczesna mentalność przejawia się w obszarze zdrowia? Odnie-
sienie kategorii zdrowia do hedonistycznego aspektu współczesnej mentalności 
wydaje się klarowne w sytuacji, w której utożsamiane jest ono ze szczęściem, 
przyjemnością czy brakiem trosk. Podkreślanie odpowiedzialności za własne 
zdrowie, a także zachęcanie do podejmowania szeregu decyzji mających na celu 
wspieranie zdrowia, (liczne działania profilaktyczne, udział w badaniach prze-
siewowych, prowadzenie zdrowego stylu życia – zwłaszcza w zakresie odpo-
wiedniej diety, aktywności fizycznej, dbałości o bezpieczeństwo, radzenia sobie 
ze stresem i obciążeniem, rezygnacji z używek, itp.)418 dotyka indywidualizmu 
i racjonalności wymaganych przez współczesną kulturę. Szeroka gama moż-
liwości dbania o swoje zdrowie może prowadzić jednak do wystąpienia żalu 
antycypacyjnego lub podecyzyjnego oraz nasilać myślenie kontrfaktyczne419. 

Pojawiają się bowiem liczne dylematy typu: którą z opcji powinienem wy-
brać? Która jest dla mnie najwłaściwsza? A może należy zrezygnować z dzia-
łania, (np. badań profilaktycznych) bo przecież nic mi nie dolega, po co więc 
szukać „dziury w całym”? Czy gdybym wybrał inną opcję byłoby lepiej? Sta-
ny te nie wpływają korzystnie na jakość życia człowieka. Przeciwnie, rodzą 

415 Z. Słońska, M. Misiuna, Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Warszawa 
1993.

416 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachoro-
wać, Warszawa 1995.

417 Z. Słońska, Promocja zdrowia- zarys problematyki, „Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne 
i Medycyna” 1994, nr 1-2, 37-52; K. Wrześniewski, Wybrane zagadnienia teoretyczne i me-
todologiczne pojęcia jakości życia, w: Psychologia zdrowia. Teoria, metodologia i empiria, 
red. T. Pasikowski, H. Sęk, Poznań 2006, s.61-72.

418 C. Sheridan, S. Radmacher, Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu 
zdrowia, Warszawa 1998. 

419 B. Schwartz, A. Ward, Mieć się lepiej, ale czuć się gorzej: paradoks wyboru, w: Psychologia 
pozytywna w praktyce, red. P.A. Linley, S. Joseph Warszawa 2007, s.59-86; O. Gilbar, A. 
Hevroni, Counterfactuals, coping strategies and psychological distress among breast can-
cer patients, „Anxiety Stress and Coping” 2007, nr 20, s. 383-92; T. Connolly, Reb J., Regret in 
cancer-related decision, „Health Psychology” 2005, nr 24,supl., s. 529-534.
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dodatkowy dyskomfort przyczyniając się tym samym do osłabienia zdrowia. 
Poza indywidualizmem, racjonalizmem i hedonizmem niezwykle widoczna 
w odniesieniu do zagadnień zdrowia jest komercjalizacja i technologizacja. 
Dbałość o zdrowie kosztuje i to nie mało. Firmy kosmetyczne i farmaceutyczne 
prześcigają się w wachlarzach propozycji wspierania zdrowia i urody jednostki, 
oferując liczne suplementy diety, kosmetyki, zabiegi korygujące, usprawniające, 
upiększające, itp. często wykorzystujące zaawansowane technologie, bądź do 
produkcji specyfików bądź też do implantacji lub przeprowadzania ingerencji 
chirurgicznych. Szczególnie chętnie wybierane są te, które mają zapewnić nam 
„wieczną młodość”, lub opóźnić proces starzenia się420, a nie koniecznie popra-
wić lub wspomóc zdrowie. Innymi zjawiskami budzącymi szereg wątpliwości 
są: medykalizacja i biomedykalizacja. Pierwsza odnosi się do ujmowania na-
turalnych (fizjologicznych) procesów życiowych, (takich jak np. ciąża czy sta-
rzenie się) jako dysfunkcji czy wręcz choroby, wymagających specjalistycznej 
interwencji medycznej421. Druga natomiast dotyczy produkcji i wykorzystania 
leków mających na celu poprawę sprawności organizmu, (a nie leczenia) w sy-
tuacji braku jakichkolwiek zaburzeń422.

Nie można zaprzeczyć, że człowiek żyje coraz dłużej, rodzi się coraz mniej 
dzieci, a konsekwencją tego jest starzenie się społeczeństwa. Jednocześnie wraz 
z podnoszeniem się wieku ludności wzrasta zachorowalność na szereg chorób, 
zwłaszcza schorzeń układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowych oraz 
psychicznych, tj. otępienie towarzyszące chorobie Alzheimera. Być może to wła-
śnie jest powodem, dla którego badania z udziałem seniorów koncentrują się 
na zaburzeniach i opiece zdrowotnej oraz pielęgnacyjnej. Mało natomiast jest 
doniesień ukazujących zdrowie w sensie pozytywnym. Jednym z takich badań 
były poszukiwania Heleny Sęk, która poprosiła reprezentatywną grupę 297 
osób, w wieku 16-78 lat, o dokończenie zdania „Zdrowie jest jak…”. W wyniku 
analiz wyróżniła siedem kategorii, które nazwała odpowiednio: wartość nie-
zbędna do życia (I), dobro wymagające pielęgnacji (II), przyjemność (III), cenna 
rzecz (IV), obiekt zmienny i ulotny (V), źródło energii (VI) oraz czas, dusza, nie-
skończoność (inne) (VII). Respondenci najczęściej definiowali zdrowie jako cen-
ną rzecz (19,76%) oraz źródło energii (19,35%), potem jako przyjemność (15,32%) 
oraz dobro wymagające pielęgnacji (14,11%), następnie jako obiekt zmienny 
i ulotny (10,48%), najrzadziej zaś jako wartość niezbędną do życia (tylko 8,27%). 
Kategoria VII, zawierająca wszystkie inne sposoby rozumienia zdrowia, obej-
mowała 12,71% wypowiedzi. Warto w tym miejscu dodać, iż 16% badanych nie 
potrafiło podać pozytywnych skojarzeń, co autorka tłumaczy tym, że być może 
dla części badanych zdrowie jest kategorią pustą – oznaczającą brak choroby423.

420 T. Kinnunen, ‘A second youth’: pursuing happiness and respectability through cosmetic 
surgery in Finland, „Sociology of Health and Illness” 2010, nr 32, s. 258–271.

421 P. Conrad, The medicalization of society. On the transformation of human conditions into 
treatable disorders, Baltimore 2007.

422 A. Maturo, Medicalization: Current concept, s. 122–133.
423 H. Sęk, Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne 

i promocja zdrowia, w: Promocja Zdrowia. Psychologiczne podstawy wdrożeń, pod red. 
Z. Ratajczak i I. Heszen-Niejodek, Katowice 1997, s.34-55; K. Puchalski, Kryteria zdrowia 
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 Podobne badania przeprowadzono w ramach grantu NCN w Zakładzie 
Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach424, 
(jedna z autorek niniejszego artykułu była czynnym uczestnikiem tegoż gran-
tu). Podobnie jak w badaniach H. Sęk, osoby badane zostały poproszone o do-
kończenie zdania „Zdrowie jest jak…”, po czym przeprowadzono z nimi roz-
mowę, w ramach badań fokusowych, w trakcie której uczestnicy po pierwsze, 
mieli wypowiedzieć się na temat pozyskanych w badaniu definicji zdrowia, 
po drugie, poproszono ich, aby ustosunkowali się do pytania „Dlaczego ludzie 
chcą być zdrowi?” Łącznie w fokusach wzięło udział 147 osób (90 nastolatków 
– uczniów szkół średnich i 57 osób dorosłych - głównie emerytów i słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Ze względu na to, że analiza wypowiedzi nie 
wykazała różnic pomiędzy młodymi i starszymi uczestnikami badań dalsze 
rozważania będą obejmowały całą grupę. Korzystając z kategorii wyróżnionych 
przez H. Sęk, pogrupowano wypowiedzi badanych i uzyskano nieco inne re-
zultaty. Mianowicie, najliczniejsza grupa osób (27,89%) zdefiniowała zdrowie 
jako cenną rzecz. Na drugim miejscu znalazła się kategoria dotycząca dobra 
wymagającego pielęgnacji (21,77%), a na trzecim – klasa „inne” (19,05%). Trak-
towanie zdrowia jako wartości niezbędnej do życia oraz obiektu zmiennego 
i ulotnego ujawniło po 10,20% wypowiedzi, zaś 9,52% odnosiło się do zdrowia 
jako przyjemności. Zdecydowanie najmniej (jedynie 1,36%) dotyczyło zdrowia 
rozumianego jako źródło energii.425 O ile definiowanie zdrowia w kategorii cen-
na rzecz w obu przytoczonych badaniach jest najczęściej kreowana, o tyle pozo-
stałe kategorie plasują się na odmiennych miejscach pod względem rozumienia 
zdrowia. Szczególnie widoczna jest różnica w ujmowaniu zdrowia jako energii, 
(w badaniach Sęk znalazło się to rozumienie na drugiej pozycji, zaś w bada-
niach zespołu katowickiego na ostatniej). Rodzą się zatem pytania: Czy różnice 
te wynikają z odmienności grup? (liczebność, terytorium badań) czy też w cza-
sie jaki upłynął pomiędzy badaniami (ok. 15 lat) zmieniło się potoczne rozumie-
nie zdrowia? Zostawmy te kwestie pod rozwagę czytelnika, choć z pewnością 
działających czynników jest tutaj wiele.

W wyniku przeprowadzonych badań fokusowych uzyskano także wypo-
wiedzi dotyczące motywów, jakimi kierują się ludzie by być zdrowymi. Opra-
cowane dane wskazują, że ludzie chcą być zdrowi, aby: móc korzystać ze wszel-
kich możliwości jakie daje życie (24,86%), uniknąć cierpienia (18,08%), realizować 
obowiązki (15,25%), być niezależnymi od innych (13,56%), funkcjonować i długo 
żyć (12,43%), być akceptowanym/atrakcyjnym (10,73%) oraz uniknąć kosztów 
związanych z leczeniem (5,08%).426 Przyglądając się owym motywacjom można 
odnieść je do mentalności i wymagań współczesności. Jak pokazują powyższe 
badania człowiek w dążeniu do zdrowia, (jego utrzymania lub poprawy) kieru-

w świadomości potocznej, „Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna” 1994, nr 1-2,s. 
53-69.

424 Projekt zespołowy, (kier. prof. dr hab. M. Górnik-Durose) realizowany w ramach grantu 
NCN nr 3493/B/H03/2011/40, pt. „Mentalność współczesnego człowieka jako regulator za-
chowań związanych ze zdrowiem”.

425 Obliczenia statystyczne uzyskanych w ramach grantu danych dokonał mgr Łukasz Jach.
426 Tamże.



172

Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

je się własną indywidualnością i niezawisłością, (chęcią bycia niezależnym od 
innych), co podkreśla jego podmiotowość i możliwość decydowania o sobie. Po-
nadto widoczna jest tu zasada hedonizmu, (pragnienie uchylenia się od choroby, 
dysfunkcji, cierpienia i niedogodności, a także chęć czerpania ze wszelkich ży-
ciowych możliwości) oraz racjonalności, (chęć samostanowienia, realizowania 
swych obowiązków). Poza tym pojawia się też element kalkulacji, (związanej 
z racjonalnością i komercjalizmem) uwydatniający się w motywie uniknięcia 
kosztów związanych z ewentualnym leczeniem czy rehabilitacją. Technologiza-
cja nie jest bezpośrednio ujawniona. Można jednak pośrednio odwołać się także 
do tego aspektu współczesnej mentalności, chociażby w motywie długiego ży-
cia i atrakcyjności, (zdobycze biotechnologii, farmacji i kosmetologii z pewno-
ścią okażą się tu pomocne).

Jak zatem widać, potoczne rozumienie zdrowia odnosi je przede wszystkim 
do kategorii cennej rzeczy (skarbu, diamentu), i dobra wymagającego pielęgna-
cji, ale także do przyjemności i zadowolenia. Zaś kluczowe aspekty współcze-
snej mentalności przejawiają się w motywach ukierunkowanych na cele zdro-
wotne, (zarówno u osób bardzo młodych, jak i seniorów). Jednakże nie tylko 
zdrowie stanowi wyzwanie dla współczesnego człowieka. Innym obszarem, 
równie ważnym, bo dającym środki materialne konieczne do życia jest praca.

Praca jako wyzwanie współczesności

 Życie człowieka można rozpatrywać w różnych kontekstach, w tym w kon-
tekście pracy. „Dorosłość stoi całkowicie pod znakiem pracy zarobkowej, nie 
tylko z powodu czasu poświęconego samej pracy, ale także myślenia o niej i jej 
planowania w czasie pozostałym. Nawet ‘starość’ definiowana jest przez brak 
pracy zawodowej. Zaczyna się ona wtedy, gdy świat zawodowy zwalnia ludzi, 
niezależnie od tego, czy czują się oni staro czy nie”427.

Praca i rodzina, życie zawodowe i prywatne, różne rodzaje aktywności to 
kategorie, które można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, podkreślając 
wybrane aspekty rzeczywistości podmiotowej i społecznej. Jak twierdził w po-
łowie XX wieku H. Schelsky, „rodzina i zawód stanowią dwa wielkie pewniki, 
które pozostały ludziom w nowoczesności. Nadają one człowiekowi ‘stabilność 
wewnętrzną’. Praca zawodowa otwiera jednostce drogę do społecznego od-
działywania. Można by nawet powiedzieć, że przechodząc przez ucho igielne 
swojego miejsca pracy, właściciel zawodu staje się w małej skali współtwórcą 
świata.” 428 Pojawia się zatem pytanie: Jak współczesna mentalność przejawia 
się w obszarze pracy, czy szerzej - aktywności życia seniora? Można pokusić się 
o pewną wstępną diagnozę we wskazanym obszarze. 

Odniesienie kategorii pracy do indywidualizmu, jako aspektu współcze-
snej mentalności wydaje się być związane zarówno z prawem decydowania 
o sobie, swoim kształceniu, miejscu pracy i podejmowanych aktywnościach, 

427 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002, s.206-207.
428 Tamże, s.207.
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jak i prawem wyboru. Te fundamentalne, wydawałoby się, prawa przypisane 
jednostce w perspektywie przemian gospodarczych oraz wymagań rynku nie 
zawsze są oczywiste. Pojawiają się pytania, czy podążać za własnymi pragnie-
niami czy jednak brać pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy (element ra-
cjonalizmu)? Czy skupiać się wyłącznie na szerokoprofilowym podejściu, czy 
raczej podejmować aktywność zawodową i stać się wąskim specjalistą? Odnosi 
się to również do osób schodzących z rynku pracy. Czy dokształcać się do końca 
kariery zawodowej czy uznać się za specjalistę i odcinać kupony od kapitału 
wiedzy? Czy zmieniać i poszukiwać nowych miejsc pracy czy dążyć do usztyw-
nienia rynku pracy poprzez zabezpieczenie aktualnej pracy?

Współcześnie dominuje paradygmat intelektualny, co pozwala nazwać 
obecną cywilizację informacyjną lub cywilizacją wiedzy. „Warunkiem zaist-
nienia trzeciej fali cywilizacyjnej jest gospodarka wysoce zintelektualizowana 
o płaskich bezpośrednich powiązaniach, z bezpośrednim dostępem do wiedzy 
i informacji, która staje się substytutem większości środków produkcji, ener-
gii, surowców i materiałów, pracy ludzi i kapitału”429. Mentalność towarzysząca 
gospodarce opartej na wiedzy wymaga takiego twórczego kapitału ludzkiego, 
takiego, który umie korzystać z dostępnych zasobów informacji tak, aby zwięk-
szyć efektywność zasobów materialnych i związanej z tym poprawy swojej po-
zycji konku rencyjnej. Rozwój Polski w kierunku społeczeństwa wiedzy wraz 
z poprawą konkurencyjności polskiej gospodarki powinien koncentrować się 
na rozwoju kapitału intelektualnego, stanowiącego miernik niematerialnych 
aktywów kraju. Kapitał intelektualny wyraża się w wykształceniu, doświad-
czeniu życiowym, postawach i umiejętnościach. 

 
Tabela 3. Indeks Kapitału Intelektualnego Polski 430

Grupa wiekowa Miejsce Polski wśród 16 krajów europejskich
Studenci 13
Dorośli 14

Seniorzy 16
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, 
2008, s. 7

W roku 2000 na posiedzeniu Rady Europejskiej przyjęto długofalowy pro-
gram społeczno–gospodarczy Unii Europejskiej, zwany strategią lizbońską. 
Jego celem jest zdynamizowanie działań i szybki rozwój gospodarki państw 
członkowskich. Celem strategicznym Unii zawartym w programie lizbońskim 
jest stanie się „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy go-
spodarką na świecie, zdolną do trwałego rozwoju, tworzącą większą liczbę lep-
szych miejsc pracy oraz charakteryzującą się większą spójnością społeczną”431. 

429 B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, 
Warszawa 2002, s.53.

430 por. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, 2008, s.7; http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/
Kapital_Intelektualny_Polski.pdf [dostęp: 08.04.2013]

431 B. Nagórski, Polska wobec Strategii Lizbońskiej, PKPP Lewiatan - Przedsiębiorcy, pra-
codawcy, prawa pracodawców, liberalizm gospodarczy, komisja trójstronna, umowa 
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Już powyższe trzy informacje wskazują, iż wybór człowieka w kontekście 
poszukiwania, otrzymania pracy i utrzymania jej do przejścia na emeryturę 
musi uwzględniać istniejące warunki. Eksperci przewidują, iż w najbliższych 
latach umiejętności i kompetencje, które dziś są mile widziane, w przyszłości 
będą należały do standardowego wachlarza wymagań stawianych pracow-
nikom. Kluczowe z nich to: przekwalifikowalność, mobilność przestrzenna, 
umiejętność zarządzania wiedzą, znajomość technologii informatycznych, 
kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole, a także znajo-
mość języków obcych i umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzyna-
rodowym. Do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy niezbędne jest cią-
głe doskonalenie zawodowe i osobiste, podążanie za zmianami i doskonalenie 
własnych kompetencji. Wydaje się, iż raczej minęły czasy odcinania wyłącznie 
„kuponów” od zdobytej wiedzy i doświadczenia. 

Powyższe rozważania łączą się z wymogiem racjonalności, który wydaje się 
nieodłącznym elementem dokonywanych wyborów zawodowych. Tak jak kie-
dyś to zakład pracy planował ścieżkę kariery swojego pracownika zdejmując 
z niego nieco odpowiedzialności (wiążąc go de facto dożywotnio) tak obecnie 
to jednostka sama planuje, stawia sobie cele, realizuje je i planuje poszczególne 
etapy swojej kariery. Stąd wiele aktywności i zmiana miejsc pracy.

Powoduje to zwiększenie nie tylko świadomości zawodowej lecz również 
zwiększone poczucie zagrożenia utratą pracy w wieku starszym. Potencjalny 
wzrost oficjalnego wieku emerytalnego w Polsce wpłynie równocześnie na 
wzrost zainteresowania „produktywnością” starszych pracowników. Opierając 
się na doświadczeniach państw, w których wiek emerytalny został już podwyż-
szony, można prognozować, iż również w Polsce zwiększy się nacisk pracodaw-
ców na ciągłe zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności również w grupie star-
szych pracowników, zmianie ulegną stosunki pracy (zarówno te indywidualne, 
jak i zbiorowe) i wzory awansu zawodowego, zwiększy się odsetek starszych 
pracowników podejmujących elastyczne formy zatrudnienia. 

W XXI wieku pracownik powinien być przygotowany na wielokrotne zmia-
ny swojej pracy, jej miejsca (zmiana kraju, miasta), branży, rodzaju czy sposo-
bu wykonywanej pracy. Pojawiają się zawody i sektory, których wcześniej nie 
było, więc trudno się wcześniej do nich przygotować, człowiek uczy się w biegu, 
w trakcie trwającego procesu przemian. Polacy najczęściej nie widzą korzyści 
w zmianie pracy i rzadko się na nią decydują. Tylko 29% Polaków aktywnych 
zawodowo uważa, iż zmiana pracy jest korzystna, zaś średnia europejska to 
40%, natomiast w krajach wiodących w implementacji flexicurity, takich jak Da-
nia czy Szwecja aż 70% osób uważa iż zmiana pracy służy człowiekowi. Sama 
zmiana, szczególnie ta akceptowana, a nawet oczekiwana, może być profilakty-
ką wypalenia zawodowego. W Polsce – praca w jednym zawodzie i niska mo-
bilność zawodowa są raczej normą. Pewne jest, iż człowiek powinien pracować, 
lecz już samo miejsce pracy takim pewnikiem nie jest. Obecnie jest coraz mniej 
miejsc pracy, które pozwalają na komfort stabilizacji związany z pewnością pra-
cy, wysokością zarobków, zabezpieczeniem socjalnym na teraz i na przyszłość. 

społeczna (2003).mht z dnia 05.07.2003, www.pkpp.pl/?ID=91238&article_id=121134 [dostęp: 
20.01.2010].
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Trudno jest seniorom, szczególnie obecnym jeszcze na rynku pracy odnaleźć się 
w takich warunkach. 

Wielu polskich autorów podkreśla to, iż po upadku wielu gałęzi gospodar-
ki socjalistycznej i po przyśpieszonych zmianach obyczajowych wraz z konse-
kwencjami tych zmian nastąpiło poważne zachwianie tożsamości zbiorowej 
osób starych, których dawna praca okazała się w ogólnospołecznym odczuciu 
„bezwartościowa”. Osoby podejmujące pracę w jednej rzeczywistości przy tak 
dużej zmianie, która miała miejsce w Polsce, ten nowy świat mogą odbierać jako 
obcy i groźny szczególnie w kontekście zakwestionowania życiowych dokonań. 

Ponadto dyskryminacja starszych ludzi w pracy, po części związana z kultem 
młodości, ma wymierne konsekwencje jak np. wycofywanie się z życia zawo-
dowego. Dobrobyt finansowy natomiast wyznaczony przez dochód z kontynu-
owanej pracy zarobkowej, system ubezpieczeń społecznych oraz oszczędności. 
W momencie zakończenia pracy zawodowej pozostają dwa czynniki kształtu-
jące poziom życia. W 2003 roku Polska znajdowała się na drugim miejscu pod 
względem wydatków na emerytury - jako procent Produktu Krajowego Brutto 
(PKB) - z wynikiem 14,3%.432 „Oznacza to, że chcąc utrzymać wysokość świad-
czeń emerytalno-rentowych i poziom opieki zdrowotnej seniorów, należy ocze-
kiwać zwiększonych obciążeń fiskalnych nakładanych na wynagrodzenia i wy-
datki ponoszone głównie przez osoby aktywne zawodowo”433. 

Odniesienie kategorii pracy do technologizacji, jako aspektu współczesnej 
mentalności wydaje się być związane z samą pracą, która uległa głębokim prze-
mianom, wyzwaniem dnia dzisiejszego staje się zatem zmiana sposobu my-
ślenia o pracy. Do wyzwań współczesnej pracy dla seniora należy mobilność 
w czasie i przestrzeni, umiejętność funkcjonowania w elastycznych formach 
pracy, dyspozycyjność, podążanie za pracą, przekwalifikowalność, zapotrzebo-
wanie na nowe kompetencje, konieczność uczenia się przez całe życie, umie-
jętność podążania za zmianami, dostosowywania się do nowych technologii. 
Wspomniana wcześniej mobilność jest powiązana z elastycznością zarówno 
rynku pracy, czyli podążania za koniunkturą, jak i elastycznością pracownika, 
który stara się dopasować do zmiennych wymagań tego rynku. Praca z jednej 
strony komplikuje się, gdyż opiera się i korzysta z nowych technologii, opro-
gramowania, które mogą stanowić równocześnie narzędzie pracy jak i jej efekt. 
Z drugiej strony dzięki temu praca staje się niezależna od czasu i przestrzeni. 
Gdzie jest biuro? W parku, kawiarni – jaka przestrzeń jest środowiskowymi wa-
runkami pracy? Kiedy człowiek jest w pracy (od której godziny do której); pod-
czas wykonywania zadania, po osiągnięciu efektu? Co oznacza stwierdzenie 
szefa – będziemy w kontakcie? Może chodzi o drogę służbową, mailową a może 
smartfonową? Na ile senior jest chłonny, aby zintegrować nową wiedzę i sposób 
używania nowych technologii. Co ważniejsze, na ile jest otwarty na pojawia-
jące się zmiany mentalnie? Ponadto - na ile jego stan zdrowia – np. ruchomość 
palców, słuch, wzrok, pozwolą mu korzystać z nowych urządzeń? Pojawia się 

432 Eurostat 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Informa-
tion_society_statistics/pl, [dostęp: 04.05.2013].

433 P. Szukalski, Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku, w: Przygotowanie do starości. 
Polacy wobec starzenia się, red. P. Szukalski, Warszawa 2009, s. 24.
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więcej pytań niż odpowiedzi. Przypuszczanie można każde urządzenie dosto-
sować do specyficznych potrzeb lecz kto poniesie tego koszty? 

Seniorzy wkraczając w świat nowych technologii komunikacyjnych korzy-
stają z takich aktywności jak: fora i portale internetowe przeznaczone głównie 
dla osób starszych (np. www.senior.pl). W 2009 roku ponad 60% gospodarstw 
domowych posiadało komputer a prawie 52% badanych deklarowało dostęp 
do Internetu434. Statystyczny udział seniorów jest wprawdzie znikomy, lecz już 
wśród dzisiejszych czterdziestolatków korzystanie z internetu jest normą, moż-
na przypuszczać zatem, że medium to stanie się w przyszłości powszechne dla 
osób starszych. Analizując statystyki pod kątem wieku widzimy, iż 6% osób 
w wieku 65 lat i więcej korzysta z internetu, 7,5% z komputera, a 36% posia-
da własny telefon komórkowy. Uwzględniając dynamikę zmian można jednak 
wskazać na tendencje wzrostowe: w 2005 roku osoby starsze (65 lat i więcej) 
stanowiły około 2,8% ogólnej liczby internautów; w 2007 roku 3,6% zaś w 2009 
5,8%. Tendencję wzrostową w zakresie liczby użytkowników internetu w wieku 
okołoemerytalnym i emerytalnym potwierdzają również wyniki badania435. Ba-
dania te pokazują obraz osoby starszej, która jest zainteresowana głównie moto-
ryzacją, bankami i firmami ubezpieczeniowymi nie wykorzystuje zaś Internetu 
do celów rozrywkowych. 

Starzenie się społeczeństwa stawia przed rynkiem pracy wraz z jego struk-
turą zatrudnienia sporo wyzwań. Obserwować już można w krajach Europy 
Zachodniej zapotrzebowanie na określone zawody np. opiekuńcze i medyczne. 
Można powiedzieć, iż to sama starość staje się przedmiotem komercjalizacji - 
zarówno jako system wypłat (miejsca pracy np. ZUS, opieka społeczna), opieki 
(rodzina i miejsca pracy w opiece zinstytucjonalizowanej) czy proponowanych 
aktywności (miejsca pracy np. kluby seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
wykonywana praca np. wolontariat). Zgodnie z „Encyklopedią Seniora” „ak-
tywizację ludzi starych rozumie się jako zespół różnorodnych działań, które 
dążą do spowolnienia, opóźnienia również łagodzenia procesów starzenia się, 
ponadto uczą ich jak stawać się człowiekiem starym. Najważniejszą rzeczą jest, 
aby człowiek stary nie poddawał się, nie był bierny lecz kontynuował życie 
czynne. Aktywna postawa w tym okresie jest jedyną drogą, pozwalającą nadal 
cieszyć się życiem, czerpać satysfakcję nawet z drobnych czynności”436. Aktyw-
ność czy to zawodowa czy prywatna przynosi wymierne korzyści jednostce. 

Choć wielu starych ludzi cierpi z powodu samotności, istnieją sieci społecz-
ne, rodzinne, przyjacielskie i zinstytucjonalizowane, ułatwiające aktywność 
społeczną. Koncepcje wiążące przydatność społeczną jednostki z jej pracą za-
robkową dewaluują właściwie samą starość, jako okres, który oznaczać może 
spowodowane wiekiem wykluczenie z aktywności. Powszechne systemy eme-
rytalne sprawiają, iż seniorzy często utrzymują całe rodziny. Stają się więc 

434 D. Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w: Diagnoza Spo-
łeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński i T. Panek, s. 281-308.

435 M. Wołłejko, Internet – medium dla seniora. Badania Gemius 2007, http://pliki.gemius.pl/
Raporty/2007/Gemius_SA_Internet_dla_seniorow.pdf (dostęp: 05.04.2013).

436 Vademecum seniora. Przewodnik po uprawnieniach, red. R. Niecikowska, R. Kowalski, 
Warszawa 2002, s. 158. 
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dzięki temu wartościowi, co pokazuje drugi aspekt konsumpcyjnego podejścia 
do pracy zawodowej seniora lub mówiąc inaczej - owoców tej pracy. Można po-
wiedzieć, iż wśród czynników wywierających wpływ na warunki życia w sta-
rości, zarówno seniora, jaki i osób będących na jego utrzymaniu znajdują się: 
wykonywany wcześniej zawód, poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, 
dochód, jakim się rozporządza, posiadany majątek oraz prestiż społeczny.437

Ponadto sama praca może być działaniem pożądanym lub niszczycielskim. 
„Człowiek powinien pracować dzisiaj dla przyjemności. A zatem praca powin-
na zaspokajać szereg potrzeb, w końcu służyć samorealizacji i ważne jest, aby 
wykonywać ulubione i wymarzone zajęcie, zgodne z postawami i zaintereso-
waniami podmiotu. Praca powinna opłacać się w szerokim znaczeniu tego sło-
wa. Ważne jest, aby pracować i czerpać z tego satysfakcję oraz w miarę duże 
pieniądze.”438 

Aktywność człowieka, w tym aktywność zawodowa, stanowi ważny ele-
ment regulacji stosunków pomiędzy seniorem a otaczającym go światem. Ak-
tywność ta korzystnie wpływa na możliwość zwiększenia sprawności, podczas, 
gdy brak takiej aktywności obniża sprawność życiową i nasila procesy starze-
nia.439 Utrzymywanie pozytywnych dla jednostki stosunków ze otoczeniem, 
wiąże się również z pewną zmiennością cech jego osobowości, z możliwością 
przebudowy schematów poznawczych i czynnościowych. Seniorzy podejmują 
aktywność, dotąd wiązaną z „kulturą młodości”. Trudno wyrokować, czy dzieje 
się tak „dobrowolnie” czy raczej poprzez odczuwany „przymus” dostosowania 
się. Choć starsi ludzie mają trudności z obsługą nowoczesnych urządzeń tech-
nicznych, to pojawia się coraz większa rzesza sprawnie funkcjonujących i czer-
piących z tego satysfakcję osób. 

„Badania empiryczne wskazują, że o ile wśród ludzi młodych o stopniu zado-
wolenia z wykonywanej pracy decydują przede wszystkim bodźce materialne 
[…], o tyle w przypadku osób starszych decyduje inny faktor – jakość relacji ze 
współpracownikami, atmosfera w pracy.”440 Innym czynnikiem wpływającym 
na przedłużenie aktywności zawodowej, jest satysfakcja z wykonywanej pracy. 
Poczucie, iż praca jest nisko wyceniana a osoby są niedoceniane, skłania je do 
wycofywania się z rynku pracy. Zauważyć można ponadto, iż wraz z występo-
waniem napięć międzygeneracyjnych oraz oczekiwaniami społecznymi w za-
kresie dłuższej aktywności zawodowej, występuje konkurencja o miejsca pra-
cy między „starymi” a „młodymi”. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez 
Centrum Badania Opinii Społecznej441 pokazują, iż na ogół Polacy życzliwie 
traktują osoby starsze w rodzinie i sąsiedztwie. Postawy negatywne występują 

437 P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa 2002, s. 63-64.
438 D. Grabowski, Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy 

jako forma jej konsumpcji, w: W supermarkecie szczęścia, red. M. Górnik-Durose, M. Za-
wadzka, Warszawa 2012, s.67. 

439 P. Błędowski, Lokalna polityka, s. 31.
440 P. Szukalski, Plany zawodowe i przewidywania odnośnie do wieku przechodzenia na eme-

ryturę, w: Przygotowanie do starości, s. 182. 
441 CBOS (2007). Czy zmienia się stosunek Polaków do starości? Komunikat z badań. http://

www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_033_07.PDF, s.5-6. 
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natomiast właśnie w miejscu pracy, placówce służby zdrowia, środkach komu-
nikacji miejskiej i na ulicy. 

Zakończenie

Na uwagę zasługuje zjawisko oglądu starości w perspektywie rozwoju przez 
całe życie. Już sama zmiana nazw kolejnych etapów życia, podejście rozwojowe 
oraz doskonalące przez całe życie wskazuje na zmiany zachodzące w spojrzeniu 
na starość. Bardziej jest to obecnie zadanie niż osiąganie jakiegoś celu. Dzieci 
istniały zawsze, lecz starcy tylko czasami. Zdaniem Philippe’a Ariesa, dzieciń-
stwo jako odrębna kategoria społeczno-kulturowa pojawiła się dopiero na prze-
łomie XVII i XVIII wieku i tak też obecnie konstytuuje się starość jako kategoria 
kulturowa. „Naturalnie, że starzy ludzie zawsze istnieli, ale ich obecność nie 
zawsze odczuwano w jednakowy sposób. Świadomość istnienia starych ludzi 
w społeczeństwach europejskich zrodziła się niewątpliwie w połowie XVIII stu-
lecia. Jest to przełomowe wydarzenie w dziejach ludzkości. Przed połową XVIII 
wieku wizerunek starości był zawsze teoretyczny: społeczeństwo tworzyło ob-
raz starych ludzi zgodnie ze swymi normami i ideałami. […] Pomiędzy połową 
XVIII wieku a pierwszą wojną światową […] starość przestała być zjawiskiem 
marginalnym”442. W dawnych społecznościach stawiano starców na piedesta-
le, przydając im cechy niemal boskie lub wręcz przeciwnie, co najwyżej tole-
rowano ich istnienie. Obecnie wzrost populacji najstarszej (oldest old) wpłynie 
nie tylko na zmiany w obrębie systemu świadczeń zdrowotnych, emerytalnych 
i rynku pracy, ale zaznaczy się również w zakresie relacji międzygeneracyjnych 
w rodzinie i społecznościach. Wzrastający odsetek ludzi w wieku 80 lat i wię-
cej spowoduje, iż pracujący dorośli mogą ponosić koszty wsparcia finansowe-
go i emocjonalnego nie tylko swoich dzieci i rodziców, ale również dziadków. 
Pojawi się bardziej popularna forma rodzin czterogeneracyjnych, choć bardziej 
zatomizowanych i zindywidualizowanych, rodzina o większej liczbie osób dłu-
żej pracujących zawodowo być może bardziej sobie obcych za to z silną potrzebą 
wsparcia w obszarze opieki nad młodym oraz najstarszym pokoleniem. 

442 J. P. Bois, Historia starości, s. 314.
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Seniors in the face of contemporary challenges. 
Understanding health - personal and professional perspective

Summary

Western culture of the 21st century requires from the individual to be young, 
beautiful, healthy and rich. If a person meets these criteria and makes an effort 
to win the race for priority in the areas valued by the society, such as profes-
sional work, has a chance of success. So, what about a person who is unable 
to meet these conditions? Is he or she doomed to failure, social ostracism, or 
non-existence? There is a group, although it is becoming numerically dominant, 
that is still a marginal player of the social life – the elderly people. Certainly, 
representatives of seniors do not meet one of the requirements of modern man 
- they are not young. It also happens that worsens with age, their health, result-
ing in reduced body efficiency and labor productivity, (entailing a reduction in 
salary due to sickness absence, the transition to a pension or retirement) and 
an increase in health expenditure. This leads to deterioration of the economic 
situation of the elderly people.

At the same time modern psychology emphasizes the value and meaning 
of the cycle of human life (from conception to death). Pharmacology, genetics, 
biotechnology and medicine are trying, at all costs, to extend human life and 
the economy highlights the need for and benefits of maintaining economic ac-
tivity in the elderly. And what do seniors themselves say about that? How do 
they define health? How do they determine the motives of being healthy? The 
answers to these questions, are approached by focus group research conducted 
with seniors. Its results are drafted in this article.



180

Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska
Uniwersytet Rzeszowski

Zdrowie seniorów wobec czynników ryzyka

Wprowadzenie

Zdrowie jest wyznacznikiem jakości życia człowieka. Umożliwia zaspokaja-
nie potrzeb, utrzymywanie więzi i komunikacji ze środowiskiem społecznym, 
realizowanie własnych planów w sferze pełnionych ról zawodowych i w życiu 
prywatnym oraz pozwala człowiekowi bez przeszkód uczestniczyć w kulturze 
i zajęciach rekreacyjno-sportowych. 

Zdrowie nabiera szczególnego znaczenia w podeszłym wieku, ponieważ wa-
runkuje funkcjonowanie jednostki na poziomie fizjologicznym, psychologicz-
nym i społecznym. Zakończenie etapu aktywności zawodowej i wychowanie 
potomstwa (które opuszcza dom), wiąże się z wycofaniem seniora z wcześniej 
pełnionych ról. Stan jego zdrowia warunkuje dalsze funkcjonowanie i wcho-
dzenie w nowe role (emeryta, babci, dziadka, singla z powodu śmierci współ-
małżonka). Przystosowanie seniora do nowych warunków połączone z lękiem 
przed śmiercią, chorobą i niepełnosprawnością, z towarzyszącą często depresją 
i ograniczoną liczbą kontaktów społecznych oraz obniżonym poziomem docho-
du jest trudne, a czasem odbierane jako niemożliwe. Prowadzi do wycofywania 
się osoby starszej z wszelkiej aktywności, włącznie z niechęcią wychodzenia 
z domu. Izolacja nasila niekorzystne zmiany w sferze zdrowotnej seniora, pro-
wadząc do bezsenności, poczucia osamotnienia, nadużywania leków (również 
bez zlecenia lekarskiego) lub alkoholu („dla poprawienia nastroju” albo z powo-
du uzależnienia)443. 

Opracowanie jest próbą ukazania zagrożeń zdrowotnych osób starszych 
na podstawie literatury przedmiotu oraz wyników przeprowadzonych badań 
i wywiadów swobodnych z pielęgniarkami praktyki opieki środowiskowej 
i długoterminowej w rodzinach seniorów.

443 Problem związany z nadużywaniem leków i piciem alkoholu przez osoby starsze poruszają 
często lekarze, pielęgniarki i pracownicy socjalni w wywiadach swobodnych i wypowie-
dziach medialnych. Policja informuje o przypadkach interwencji w rodzinach seniorów, 
którzy wszczynają awantury i stosują przemoc pod wpływem alkoholu oraz o zatrzyma-
niach rowerzystów w wieku starszym z powodu jazdy po spożyciu alkoholu i starszych 
ofiarach wypadków drogowych, które wcześniej spożywały alkohol.
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Wiek podeszły a zdrowie

Na zdrowie seniora składa się wiele czynników, związanych z historią ro-
dziny (genetyka, okres prenatalny), z poprzednimi etapami życia jednostki (wa-
runki życia i rozwoju w okresie dzieciństwa i młodości) oraz sferą zdrowotną, 
socjalną i zawodową w dorosłym życiu. Opracowanie dotyczy zdrowia osób 
starszych, dlatego pominięte zostaną aspekty związane z poprzednimi etapami 
życia. 

Stan zdrowia seniora uwarunkowany jest przemianami wewnątrzustrojo-
wymi, fizjologicznymi (proces zużywania się organów i narządów) i patologicz-
nymi (zaostrzenia/nawroty chorób występujących we wcześniejszych okresach 
życia, schorzenia geriatryczne, zaburzenia i urazy związane ze zmianami w na-
rządach zmysłów), jak też zewnętrznymi (bariery psychologiczne i społeczne, 
czynniki ryzyka związane ze stylem życia i wykonywaną pracą).

Pełny zakres zdrowia określa medyczna ocena stanu zdrowia, wymiar psy-
chiczny i społeczny funkcjonowania człowieka. Dla kompleksowej oceny funk-
cjonowania człowieka jako jednostki i członka społeczeństwa, niezbędne jest 
określenie stanu zdrowia, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
uznaje zdrowie za dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny444. 

Ocena stanu zdrowia osoby starszej nie jest łatwa, ze względu na różnice 
w zmianach związanych z naturalnym procesem starzenia a subiektywną oce-
ną samopoczucia przez seniora. Odbiór bodźców ze środowiska oraz z własne-
go organizmu ulega zakłóceniom w podeszłym wieku. Utrata pełnej spraw-
ności percepcji zewnętrznej narządów zmysłów i sprawności umysłowej, wraz 
z postępującymi z wiekiem ograniczeniami aktywności ruchowej oraz trudno-
ściami w samoobsłudze i organizacji życia codziennego, którym towarzyszy 
konieczność korzystania z pomocy osób trzecich (członków rodziny lub opieku-
nów zewnętrznych), skutkują negatywną oceną stanu własnego zdrowia przez 
seniora. Sytuację pogarsza fakt życia osoby starszej w samotności lub w przy-
padku zamieszkiwania w znacznej odległości od członków rodziny, jak też 
przebywanie w domu pomocy społecznej bądź w innej placówce opiekuńczej. 
Wszystkie sytuacje losowe połączone z dolegliwościami związanymi z fizjo-
logią starzenia oraz patologicznymi zmianami układowymi, mają decydujące 
znaczenie dla subiektywnej i obiektywnej oceny stanu zdrowia seniora. Ocena 
subiektywna może różnić się od wyników obserwacji i mierników (skale oceny 
geriatrycznej)445.

Obiektywna ocena medyczna stanu zdrowia za pomocą badań diagnostycz-
nych i diagnozy medycznej dotyczącej występowania określonych zaburzeń, 
pomimo wskazań do leczenia i rehabilitacji, nie zawsze spotyka się z akceptacją 
i podjęciem współpracy osoby starszej z personelem medycznym. Składa się na 
to wiele czynników, m.in.: trudności w przemieszczaniu się i brak środków na 

444 B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000, s.110.
445 B. Tobiasz-Adamczyk wymienia następujące skale: ocena fizycznego stanu zdrowia, samo-

obsługi, czynności dnia codziennego, pamięci, samopoczucia, interakcji społecznych, przy-
stosowania do środowiska, satysfakcji życiowej, depresji, B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane 
elementy, s.111 – 114.
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pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej, długie terminy oczekiwa-
nia na badania i rehabilitację (co prowadzi do zbyt późnego podjęcia interwen-
cji i w efekcie wystąpienie powikłań), konieczność pokrycia części lub całości 
świadczeń ze środków własnych (co przy niskim dochodzie i braku członków 
rodziny pomagających materialnie osobie starszej jest niemożliwe do spełnien), 
zapominanie o terminach badań i wizyt lekarskich, wreszcie fobie i lęki zwią-
zane z brakiem zaufania do osób oferujących pomoc, w przekonaniu, że „lepiej 
nie wiedzieć o chorobie” lub „to trucizna, a nie leki”.

Sytuację zdrowotną seniora pogarszają konflikty wewnątrz rodziny i złe re-
lacje z sąsiadami. Jeśli w poprzednich okresach życia dochodziło do różnych 
sytuacji niszczących więzi i relacje z członkami rodziny (nieokazywanie uczuć 
i miłości, zaniedbania opiekuńcze, 

uzależnienia, zachowania agresywne, przemoc), problemy dotyczące osób 
starszych w zakresie stosunków wewnątrz rodziny nasilają się. Człowiek star-
szy nie jest gotowy do zmian, zaś z wiekiem potrzebuje pomocy ze strony młod-
szego pokolenia. „Przymusowi” opiekunowie z grona członków rodziny, którzy 
mają złe doświadczenia z przeszłości w zakresie relacji z konkretną osobą, nie 
poczuwają się do świadczenia pomocy czy zamieszkiwania z seniorem. W ta-
kiej sytuacji jakość świadczonych usług i udzielanej osobie starszej pomocy 
pozostawia wiele do życzenia, a często wiąże się z czerpaniem korzyści mate-
rialnych przez członków rodziny (żądanie oddawania części lub całości świad-
czeń emerytalnych, dysponowanie lub przejęcie środków na koncie, darowi-
zna majątkowa, przejęcie mieszkania lub postawienie warunku odpłatności za 
usługi czy straszenie oddaniem seniora do placówki opiekuńczej bądź pozo-
stawieniem bez opieki i wyżywienia w przypadku braku jego samodzielności/
niepełnosprawności)446.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna w krajach Europy Zachodniej 
i w Polsce, związana ze spadkiem urodzeń i wydłużaniem się życia ludzkie-
go, prowadzi do starzenia się społeczeństwa w skali globalnej. Pogarsza to nie 
tylko stan zdrowia jednostek, ale stawia przed odpowiednimi służbami nowe 
wyzwania w związku z koniecznością przygotowania zwiększonej liczby opie-
kunów zawodowych ludzi starszych i niepełnosprawnych. Zmniejszenie dziet-
ności przy równoczesnym wzmożeniu migracji z powodów ekonomicznych 
uniemożliwia sprawowanie opieki nad starszymi członkami rodziny przez 
młodsze pokolenia, co w przeszłości było standardem w rodzinach wielopo-
koleniowych. Skutkuje to coraz większym zapotrzebowaniem na opiekunów 
zewnętrznych i wolontariuszy447.

446 Informacje uzyskane z wywiadów swobodnych z pielęgniarkami i pracownikami socjal-
nymi świadczącymi usługi w rodzinach seniorów, którzy sami lub ich sąsiedzi zgłaszają 
takie skargi, prosząc równocześnie o nieinformowaniu o tym odpowiednich służb, z oba-
wy przed opuszczeniem przez członków rodziny i lękiem przed samotnością. Pomimo 
propozycji zamieszkania w domu pomocy społecznej, większość seniorów nie zamierza 
opuszczać własnego domu rodzinnego, bo wolą „być u siebie”, nawet kosztem wymuszo-
nego podporządkowania się opiekunom z grona członków rodziny. Często tłumaczą swoją 
sytuację tym, że „każdy musi nosić jakiś krzyż w życiu”. 

447  W związku z tym pojawia się zwiększona liczba ofert szkoleniowych z zakresu przygoto-
wania zawodowego opiekunów i asystentów osób starszych i niepełnosprawnych. Znaczna 
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Okres wczesnej starości (od 65. do 74. roku życia) charakteryzuje się zmniej-
szoną aktywnością fizyczną i psychiczną oraz nasileniem objawów istniejących 
chorób. Najważniejsze dla tego okresu są problemy zdrowotne, zaś dla zacho-
wania jak najlepszej kondycji psychofizycznej zalecane są ćwiczenia ogólnie 
usprawniające, koordynacyjne i lokomocyjne. Wskazany jest codzienny spacer 
oraz uprawianie rekreacyjnych gier i zabaw ruchowych. Po 75. roku życia oprócz 
współistniejących chorób pojawiają się problemy socjalne i ekonomiczne, wy-
magające działań interdyscyplinarnych ze strony różnych służb i instytucji, po-
nieważ wielu seniorów nie może już samodzielnie egzystować. W tym okresie 
życia wskazana jest aktywność ruchowa w formie codziennych spacerów, lek-
kich prac domowych, uprawiania ogródka, zabaw z dziećmi. Potrzebna jest tak-
że rehabilitacja w formie terapii zajęciowej, fizykoterapii, balneoterapii. Czasem 
niezbędne jest zastosowanie udogodnień ułatwiających seniorowi korzystanie 
z pomieszczeń kuchni, łazienki i ubikacji. Wskazane jest podejmowanie działań 
psychoterapeutycznych, pomagających osobie starszej zaakceptować obniżenie 
sprawności. Działania te sprzyjają pozbywaniu się lęku, nawiązywaniu łączno-
ści ze środowiskiem i współpracy z zespołem terapeutycznym448. 

Według literatury przedmiotu, ludzie starzy cierpią na co najmniej dwie cho-
roby449. Stanowi to problem dla lekarza planującego farmakoterapię. Przykła-
dem może być łagodna i umiarkowana postać nadciśnienia tętniczego, w przy-
padku którego poprzez zmianę stylu życia i aktywność fizyczną, uzyskuje się 
efekt obniżenia ciśnienia i masy ciała. Dopiero po dłuższym czasie, jeśli zacho-
dzi potrzeba, włącza się leczenie farmakologiczne. Podobne zasady wprowadza 
się w przypadku rozpoznania nieznacznego przekroczenia poziomu glukozy 
w surowicy krwi, oznaczającego ryzyko rozwoju lub początek cukrzycy typu 
2. Zmiana stylu życia, poprzez zwiększenie aktywności i wprowadzenie die-
ty zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia, powoduje także lepsze ogólne 
samopoczucie oraz kondycję psychofizyczną osób starszych i opóźnia procesy 
starzenia450. 

Poważny problem wieku geriatrycznego stanowią zaburzenia i schorzenia 
układu nerwowego. Należą do nich zmiany w naczyniach krwionośnych mó-
zgu wywołane procesem miażdżycowym, skutki niedotlenienia komórek mó-
zgowych w następstwie udarów i zaników związanych z wiekiem, czy urazów 
czaszkowo-mózgowych z powodu upadków (poślizgnięcia, zaburzenia równo-
wagi). Problemy z pamięcią, upór i niechęć korzystania z pomocy osób trze-
cich lub nieobecność członków rodziny, obok zmian organicznych związanych 
z fizjologią starzenia i procesami patologicznymi, stanowią bariery prowadzą-
ce do wycofywania się osób starszych z kontaktów i aktywności społecznej. 

część szkoleń jest nieodpłatna dla beneficjentów ofert, a źródła finansowania pochodzą 
z projektów realizowanych w ramach partnerstwa z krajami Unii Europejskiej.

448 A. Rosławski, Wybrane zagadnienia z geriatrii, Wrocław 2001, s. 8-11.
449 Wśród chorób wymieniane są: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca tętnic wieńcowych serca, 

mózgu, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn, przewlekła obturacyjna choroba płuc (PO-
ChP), choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, osteoporoza, choroba Alzheimera, 
otyłość, cukrzyca typu 2.

450 Tamże, s. 13-22; 32-37.
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Następstwem wymienionych zaburzeń i czynników zewnętrznych, jest depre-
sja, która u osób starszych występuje znacznie częściej, niż w młodszym wie-
ku. Depresja u osób w podeszłym wieku jest niezwykle groźnym zjawiskiem, 
ponieważ zaburzenia, zmiany zachowania oraz izolacja społeczna utrudniają 
rozpoznanie. Zygmunt Chodorowski przedstawia przeżycia depresyjne opisa-
ne przez Antoniego Kępińskiego: „W depresji smutek nachodzi człowieka bez 
uchwytnej przyczyny. Jakby za przekręceniem kontaktu wszystko gaśnie, świat 
traci swą barwę, przyszłość zmienia się w czarną ścianę nie do przebycia, prze-
szłość – w pasmo ciemnych wydarzeń obciążających chorego poczuciem winy. 
Znika normalna energia życiowa, każda decyzja staje się niesłychanie trudna, 
najbardziej błahe sprawy urastają do problemów, których nie podobna rozwią-
zać (…). Myślenie staje się trudne, kojarzenia skąpe, myśl obraca się wokół jedne-
go tematu beznadziejności własnego życia, własnych win i własnej bezradności, 
marzeń o śmierci, która wydaje się jedynym wybawieniem” 451.

Nie rozpoznanie depresji i niepodjęcie terapii stanowi poważne zagrożenie 
zdrowia i życia osoby dotkniętej tym problemem. Człowiek cierpiący na depre-
sję próbuje znaleźć antidotum na poprawę samopoczucia i nastroju. Jeżeli cierpi 
na bezsenność, zaczyna sięgać po leki nasenne (przepisane przez lekarza lub 
dostępne bez recepty), zaś dla „poprawienia nastroju” sięga po napoje alkoholo-
we. Chory tracąc poczucie sensu życia, przestaje dbać o zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb fizjologicznych (nie odczuwa apetytu, pragnienia, snu, zaniedbu-
je wygląd, higienę osobistą i otoczenia, całymi dniami siedzi bezczynnie lub 
leży w łóżku), co może doprowadzić do śmierci z powodu skrajnego wyniszcze-
nia organizmu. Niezdiagnozowana, pogłębiająca się depresja stwarza również 
potencjalne ryzyko samobójstwa. Ubogie środowisko społeczne lub jego brak 
oraz przypisywanie zaobserwowanych zmian w zachowaniu osoby starszej 
zaburzeniom związanym z wiekiem, znacznie zwiększa ryzyko zachowania 
suicydalnego. Bardziej szczegółowa analiza kliniczna zaburzeń i schorzeń wie-
ku geriatrycznego wykracza poza ramy tematyczne i objętościowe niniejszego 
opracowania452. W dalszej części przedstawione zostaną zewnątrzpochodne 
czynniki ryzyka zdrowia osób starszych.

Czynniki ryzyka związane ze stylem życia

Nawyki dotyczące sposobu odżywiania, aktywności fizycznej, kontaktów 
społecznych i postawy wobec własnego zdrowia u osób w podeszłym wie-
ku są utrwalone przez doświadczenia z poprzednich etapów życia. Również 

451 Z. Chodorowski, Wybrane problemy medycyny geriatrycznej, Gdańsk 2005, s.7.
452 Charakterystykę procesu starzenia i zaburzeń patologicznych przedstawiona jest w publi-

kacjach zwartych oprócz wyżej cytowanej, Gerontologia dla pracowników socjalnych red. 
A. Rosławski i Z. Chodorowski, K. Wiśniewska-Roszkowska, Warszawa 1982; C. Ugniew-
ska, Pielęgniarstwo psychiatryczne, Warszawa1982; Zdrowie psychiczne, red. K. Dąbrow-
ski, Warszawa 1985; A. Kępiński, Melancholia, Warszawa 1985; H.R. Winefield, M.I. Peay, 
Nauka o zachowaniu w medycynie, Warszawa 1986; Jak radzić sobie z chorobą Alzheime-
ra, red. A. Sadowska, Warszawa 1998; Pielęgniarstwo w geriatrii, red. M. Biercewicz, M.T. 
Szewczyk, R. Ślusarz, Warszawa 2006. 
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w całym dorosłym życiu człowiek niechętnie zmienia wyniesione z rodziny ge-
neracyjnej formy zachowania, choć jest w stanie opanować nowe umiejętności 
i zmienić „stare” przyzwyczajenia, jeśli zależy mu na poprawie jakości zdrowia 
i warunków życiowych. Wiek geriatryczny nie sprzyja zmianom również ze 
względu na ograniczone możliwości uczenia się, z powodu zmian fizjologicz-
nych w organizmie, zwłaszcza w układzie nerwowym i narządach zmysłów, 
prowadzących do ograniczenia komunikacji ze środowiskiem oraz zaburzeń 
koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ponadto w okresie późnej starości zwiększa 
się nasilenie ograniczeń ze strony układu ruchu oraz powikłań chorób i niepeł-
nosprawności. Pomimo ograniczeń senior niechętnie korzysta z pomocy osób 
trzecich podczas czynności samoobsługi. Wyraża dezaprobatę wobec ofert po-
mocy, okazując upór, nieufność i zniecierpliwienie, a wykonując samodzielnie 
czynności wymagające siły i sprawności fizycznej, ulega wypadkom, doznając 
urazów czaszkowo-mózgowych, złamań, obrażeń tkanek miękkich., np. opa-
rzeń i zranień. Wiek geriatryczny nie sprzyja gojeniu się obrażeń, ze względu 
na osłabienie układu odpornościowego i ograniczenie reakcji na bodźce bólowe. 
Stwarza to dodatkowe zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osoby starszej, 
zwłaszcza jeśli mieszka samotnie, nie wychodzi z domu i nie utrzymuje kon-
taktów z sąsiadami. Wówczas w przypadku choroby lub urazu narażona jest na 
poważne następstwa zagrażające zdrowiu i życiu. 

Seniorzy w zdecydowanej większości posiadają skromne dochody i warunki 
socjalno-bytowe, dlatego ograniczają wydatki na żywność i leki, co naraża ich 
na niedożywienie i powikłania chorób, jeśli wymagają systematycznej kontroli 
stanu zdrowia i farmakoterapii. Niekwestionowaną cechą wieku geriatryczne-
go jest oszczędzanie „na czarną godzinę” z obawy, że w momencie zbliżającej 
się śmierci zabraknie środków na godne umieranie i pochówek. Wywiady swo-
bodne z pracownikami służby zdrowia stanowią wiarygodne źródło informa-
cji na temat skutków zdrowotnych związanych ze stylem życia osób starszych. 
Pracownicy podają, że do złamań szyjki kości udowej dochodzi najczęściej z po-
wodu oszczędzania energii elektrycznej przez osoby starsze, które w nocy wsta-
ją do wc i doznają upadków na śliskich dywanikach znajdujących się koło łóżka. 
Pomimo udzielanych wskazówek, że obok łóżka powinna znajdować się mała 
lampka nocna, a na podłodze nie powinno leżeć nic, co zagraża poślizgnięciem, 
trudno przekonać osoby starsze, że koszt urazu znacznie przewyższa oszczęd-
ności energii. Kolejnym przykładem jest oglądanie telewizji w ciemności, co po-
woduje wnikanie wiązki promieni przez rozszerzone źrenice i może przyśpie-
szyć upośledzenie wzroku z powodu katarakty.

Wiele osób starszych ma problemy z uzależnieniem od alkoholu i nikoty-
ny, co zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego 
i nowotworów. Wykrywanie i wczesne leczenie schorzeń u osób w starszym 
wieku jest utrudnione z powodu obniżonej subiektywnej oceny dolegliwości 
i bagatelizowania objawów. Powikłania zbyt późno wykrytych chorób w wielu 
przypadkach utrudniają prawidłową diagnozę i uniemożliwiają podjęcie sku-
tecznego leczenia, przysparzając pacjentom wielu cierpień i dysfunkcji lub są 
bezpośrednią przyczyną śmierci. 
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Niepokojące są również informacje policji i służby zdrowia podawane 
w przekazie medialnym o licznych przypadkach śmierci z wychłodzenia or-
ganizmu oraz zatrucia tlenkiem węgla ludzi w podeszłym wieku (z powodu 
nieszczelnych piecyków gazowych i spalania różnych odpadów w celu zaosz-
czędzenia na ogrzewaniu domu). Styl życia osoby starszej zależy od sprawno-
ści i możliwości samoobsługi. Jeśli senior mieszka z rodziną i nie jest w stanie 
samodzielnie funkcjonować, z powodu małej powierzchni mieszkania, ni-
skiego statusu ekonomicznego, wspólnej kuchni, potrzeby korzystania z po-
mocy i opieki członków rodziny, czy niepełnosprawności, jest zmuszony do 
podporządkowania się. Zdrowie seniora może być zagrożone jeśli członkowie 
rodziny uniemożliwiają mu zaspokajanie potrzeb lub niewłaściwie sprawują 
opiekę. Michał Matlęga ukazuje zjawisko przemocy wobec seniorów na pod-
stawie badań przeprowadzonych w różnych krajach453. Przypadki stosowania 
przemocy przez opiekunów osób starszych mają również związek z brakiem 
wsparcia i przemęczeniem, gdy senior jest roszczeniowy, agresywny i stwarza 
zagrożenie bezpieczeństwa własnego i otoczenia, jak ma to miejsce na przykład 
w chorobie Alzheimera. Konieczność sprawowania całodobowej opieki i nad-
zoru wyczerpuje opiekuna i niekorzystnie oddziałuje na jego zdrowie fizyczne 
(potrzeba siły i wytrzymałości fizycznej podczas czynności pielęgnacyjnych 

453 Autor tekstu „Przemoc w rodzinie wobec starszych jej członków – próba egzemplifikacji”, 
przedstawił wyniki badań niemieckich, gdzie w roku 2003 było 11584 seniorów dotknię-
tych przemocą, z czego ponad połowa to kobiety powyżej 60. roku życia. W USA w roku 
1992 stwierdzono ok. 22.1 mln aktów przemocy u osób powyżej 65.roku życia, dotyczącej 
nadużyć na tle materialnym. W Kanadzie na podstawie sondażu telefonicznego stwierdzo-
no, że 40 osób na 1000 doświadczyło przemocy, z czego przyjęto, że ok. 100 tys. seniorów 
doświadczyło przemocy w swoim domu, najczęściej osób samotnych, których dotyczyły 
nadużycia materialne, a żyjące w związkach doświadczały przemocy psychicznej i fizycz-
nej. Badania przeprowadzone w 1996 r. w USA pokazały, że rocznie ponad 550 tys. osób 
w wieku 60.lat doświadcza przemocy, głównie ze strony dorosłych dzieci lub małżonków, 
kolejno według częstotliwości występuje zaniedbanie, przemoc fizyczna, wykorzystywa-
nie finansowe, przemoc emocjonalna, seksualna. Wśród form przemocy fizycznej wymie-
niane są: rzucanie przedmiotami w osobę starszą, popychanie, poszturchiwanie, uderza-
nie pięścią, bicie, kopanie (Pillemer, Finkelhor). Badania Blocka wykazały, że opiekunowie 
osób starszych krzyczą, wrzeszczą, stosują ograniczenia fizyczne, karmią przymusowo, 
zmuszają do przyjmowania leków, grożą oddaniem do domu starców, grożą użyciem siły 
fizycznej lub ją stosują. W Polsce w roku 2006 Instytut Rozwoju Służb Społecznych prze-
prowadził badania w Warszawie na Żoliborzu wśród uczniów klas maturalnych liceów 
ogólnokształcących na temat przemocy wobec osób starszych. Spośród form przemocy 
uczniowie wymieniali: krzyki, wyzwiska, znęcanie psychiczne, niedostrzeganie potrzeb 
psychicznych i fizycznych, zabieranie pieniędzy, bicie, głodzenie. M. Binczycka-Anholcer 
przedstawiła wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w domach pomocy społecz-
nej (poznańskich – 6 i szczecińskich – 4). Osoby przyjmowano najczęściej z powodu braku 
zapewnienia opieki ze strony rodziny. Pensjonariusze doświadczali przemocy ze strony 
personelu i innych pacjentów, najczęściej w postaci dręczenia (bicie). Również w szpita-
lach psychiatrycznych osoby starsze doświadczały przemocy w postaci nieuzasadnionego 
krępowania pasami, naruszania tajemnicy korespondencji, stosowania środków przymusu 
bezpośredniego. M. Matląga, Przemoc w rodzinie wobec starszych jej członków – próba 
egzemplifikacji, w: Zagrożenia dla rodziny. Europa i Polska, red. M. Malikowski i S. Gał-
kowski, Rzeszów 2010, s. 210-217.



Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

187

i higienicznych) i psychiczne (konieczność ciągłej obserwacji i zapewnienia bez-
pieczeństwa, również w porze nocnej).

Bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia seniora zależy od rozpoznania jego 
potrzeb i trafnej diagnozy na temat funkcjonowania w środowisku domowym. 
Plan terapii i opieki długoterminowej opracowuje się w oparciu o całościową 
ocenę geriatryczną (COG), która jest wielowymiarowym i interdyscyplinarnym 
procesem diagnostycznym, zmierzającym do określenia problemów medycz-
nych, psychicznych, fizycznych oraz potencjału czynnościowego osób star-
szych. Jako standard współczesnej opieki geriatrycznej różni się od tradycyjnej 
diagnostyki medycznej, ponieważ w procesie starzenia pojawiają się złożone 
symptomy, które trudno przyporządkować do pojedynczych chorób. Występu-
jące zjawiska wielochorobowości, niedoborów pokarmowych, zaników narzą-
dowych oraz problemów medycznych, środowiskowych i społecznych, mają 
przełożenie na jakość życia zniedołężniałych osób starszych. COG pomaga pla-
nować i realizować indywidualną opiekę geriatryczną zmierzającą do poprawy 
funkcjonowania i jakości życia seniora. Uwzględnienie specyficznych rodzajów 
patologii, problemów pielęgnacyjnych, socjalnych i rehabilitacyjnych przez ze-
spół ekspertów w zespole interdyscyplinarnym może zagwarantować zaspo-
kojenie potrzeb osoby starszej w różnych obszarach. Trzon zespołu powinien 
składać się z: lekarza rodzinnego lub geriatry, pielęgniarki i pracownika so-
cjalnego. W zależności od potrzeb określonych w diagnozie, włącza się innych 
specjalistów, np. rehabilitanta, terapeutę zajęciowego, psychologa. COG sprzyja 
lepszemu funkcjonowaniu osoby starszej w środowisku rodzinnym, ponieważ 
działania zespołu pozwalają w krótkim czasie diagnozować aktualne problemy 
zdrowotne pacjenta (dolegliwości, choroby współistniejące, uboczne skutki sto-
sowania leków) oraz poznawać jego cele życiowe, styl życia, środowisko rodzin-
ne, zasoby materialne i niematerialne (np. wsparcie rodzinne), funkcje poznaw-
cze i psychiczne, stan odżywienia, zachowania prozdrowotne. COG składa się 
z czterech faz: 

• rozpoznanie problemów pacjenta i zasobów środowiska; 
• uzgodnienie wspólnego planu działania z pacjentem (dąży się do osią-

gnięcia porozumienia pomiędzy oczekiwaniami pacjenta a możliwo-
ściami ich spełnienia);

• specyfikacja zadań cząstkowych i przekazanie odpowiedzialności 
członkom zespołu interdyscyplinarnego według kompetencji;

• monitorowanie efektywności interwencji i konfrontacja skutków z ocze-
kiwaniami pacjenta.

Struktura GOC dotyczy diagnozy w czterech obszarach:
• całościowej wydolności funkcjonowania; 
• zdrowia fizycznego;
• zdrowia psychicznego;
• dobrostanu środowiskowo-społecznego454. 

454 O. Dąbrowska, K.Korycińska-Koniczuk, Wiedza pielęgniarek na temat całościowej opieki 
geriatrycznej(COG), w: Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro…, red. M. Marcysiak, Ciecha-
nów 2012, s. 228-229.
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Do całościowej oceny funkcjonowania seniora w środowisku domowym 
i oceny stopnia ryzyka zagrożeń zdrowotnych stosuje się odpowiednie skale455. 

Populacja osób po 65. roku życia rośnie najszybciej w społeczeństwie euro-
pejskim i amerykańskim (obecnie co dziesiąty mieszkaniec ziemi przekracza 
wiek 60 lat, a prognozy na rok 2050 wskazują, że co trzeci mieszkaniec ukoń-
czy 60. rok życia)456. Uwarunkowane jest to wzrostem przeciętnej długości życia 
i spadkiem dzietności. Priorytetem dla opieki geriatrycznej powinna stać się 
COG, aby właściwie rozpoznawać i rozwiązywać problemy zdrowotne i spo-
łeczne osób starszych oraz zapobiegać ich zniedołężnieniu i wykluczeniu. 

Społeczny wizerunek infantylnego, bezradnego i roszczeniowego staruszka 
wymaga zmiany. Obecnie realizowane są różne formy zagospodarowania po-
tencjału intelektualnego i doświadczenia osób starszych (uniwersytety trzecie-
go wieku, działalność w sferze kultury, wolontariat seniorów w organizacjach 
pożytku publicznego), natomiast sfera opieki zdrowotnej jest niezadowalająca. 
Brak jest współpracy zespołowej w opiece nad osobami starszymi, ze wzglę-
du na zbyt małą liczbę specjalistów w dziedzinie geriatrii wśród lekarzy, pielę-
gniarek oraz przedstawicieli innych zawodów wchodzących w skład zespołów 
ds. opieki geriatrycznej. Profesjonalna opieka świadczona przez dobrze przy-
gotowany zespół interdyscyplinarny, współpracujący z rodziną osoby starszej, 
w połączeniu z poprawą publicznego wizerunku seniora poprzez kampanie 
społeczne i medialne pomoże pokonać bariery psychologiczne i społeczne, 
ograniczające satysfakcję życiową osób starszych. 

Podsumowanie

Tempo przemian we współczesnym świecie jest szybsze od możliwości przy-
stosowania się człowieka do zmieniających się warunków życia publicznego, 
w związku z rozwojem nowych technologii, informatyzacji i cyfryzacji. Stano-
wi to zagrożenie wykluczeniem osób/grup posiadających ograniczenia (z przy-
czyn zdrowotnych lub socjalnych) w dostępie do dóbr i zasobów niezbędnych 
do zaspokojenia potrzeb i zapewnienia komunikacji społecznej. Populacja osób 
w podeszłym wieku należy do tej kategorii ludzi. Przedstawione w artykule 
czynniki zdrowotne i środowiskowe stwarzające zagrożenie dla jakości życia 
i satysfakcji życiowej seniorów mogą pobudzić do refleksji na temat planowania 
i sposobu realizacji rozwiązań problemów wieku geriatrycznego. Ma to istotne 

455 Sa to: ADL - skala oceny podstawowych czynności życia codziennego, IADL – skala oceny 
złożonych czynności życia codziennego, EASY- Care – skala analizy potrzeb socjomedycz-
nych w miejscu zamieszkania, TUG – test oceniający przejście z pozycji siedzącej do stojącej 
i marsz na krótkim dystansie. Oceny stanu zdrowia fizycznego dokonuje się na podstawie 
badania podmiotowego i przedmiotowego, wyników badań diagnostycznych, skali oce-
ny równowagi i chodu Tinetti (ocena ryzyka upadku), ryzyka powstania odleżyn (skala 
Nortona), oceny stanu odżywiania (MNA), oceny ryzyka operacyjnego. W ocenie stanu 
umysłowego stosuje się skale: oceniające czynności poznawcze (MMSE), test sprawności 
umysłowej Hodgkinsona, skalę niedokrwienia Hchinskiego, geriatryczną skalę depresji, 
dz. cyt., ss.229-230.

456 Tamże.
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znaczenie dla funkcjonowania całego społeczeństwa w wymiarze globalnym, 
z przyczyn demograficznych i ekonomicznych, wobec postępującego wzrostu 
populacji osób po 65. roku życia i wydłużenia czasu średniej długości życia. 
Zainwestowanie w potencjał intelektualny oraz doświadczenie życiowe i zawo-
dowe seniorów pomoże młodszym pokoleniom w organizacji wszystkich sfer 
życia społecznego. 

Przedstawione w opracowaniu wybrane aspekty zdrowia i warunków życia 
osób starszych ukazują problematykę w wąskim zarysie, jednak w przekona-
niu autorek mogą pobudzać badaczy do szerszego ujęcia zagadnienia w opar-
ciu o badania i doświadczenia specjalistów z dziedziny medycyny i nauk 
społecznych. 

Seniors’ health and the risk factors

Summary

Health is one of the most important determinants of people’s quality of life. 
The interaction between the intracorporeal and environmental factors, as well 
as lifestyle, motivates the defensive powers of an organism to keep an inter-
nal homeostasis in the constantly changing living conditions. Yet, during the 
redundancy of stimuli from the environment, the possibilities of maintaining 
a balance weaken and while getting older there are more and more pathological 
modifications in the human organism. Seniors’ health also depends on physio-
logical changes connected with the ageing process of their organs and tissues. 
The changes of family life, together with the end of working career, demand of 
an elderly that they adapt to new living conditions and social roles. However, 
during the unfavourable external conditions (bad social conditions, loneliness) 
and internal barriers (conditions, illnesses, psychological changes ) as well as 
the lack of environmental support, the necessity of making these changes can be 
disadvantageous to seniors’ health. The study is an attempt to show the healthy 
conditions of the elderly influenced by the risk factors that occur in the social 
environment and connected with seniors’ lifestyle.
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Beata Zięba-Kołodziej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

Różnorodność przeżyć, jednorodność cierpienia 
– o problemach opieki w warunkach domowych 
nad osobami starszymi

 

Starość jawi się nam jako okres naznaczony chorobami, niedołęstwem, cier-
pieniem i osamotnieniem. Obraz ten wynika z pogarszającego się stanu zdro-
wia i ograniczania aktywności seniorów, z braku umiejętności odnalezienia się 
w nowej sytuacji życiowej i w chorobie. Takie odzwierciedlenie nie jest światem 
zakłamanym, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wraz z wiekiem (począwszy 
od 60 roku życia) liczba osób wymagających wsparcia i opieki innych wzra-
sta. Problem ten poruszany jest w piśmiennictwie naukowym i publicystycz-
nym dość często, podobnie jak kwestie opieki zinstytucjonalizowanej nad cho-
rym seniorem. Rzadziej natomiast podejmowany jest temat opieki w rodzinie, 
świadczonej przez osoby bliskie, często do tego zadania nieprzygotowanych, 
czasem przerażonych, bez pomocy służb specjalistycznych i wiedzy, gdzie tej 
pomocy szukać. 

Temat ten podejmuję nie tylko z uwagi na jego aktualność, ale przede 
wszystkim na ważność problemu, a tym samym potrzebę jego zgłębiania i opi-
su. Dostrzegam bowiem niezagospodarowany badawczo teren, który jest sto-
sunkowo mało znanym fragmentem naszej rzeczywistości, chociaż doświad-
czany przez wielu ludzi. Może nieco wstydliwym, a może zbyt trudnym, a tym 
samym niełatwym do badania i opisywania. Wnioski z prowadzonych w tym 
zakresie badań mogą stać się podstawą formułowania przesłanek dla tworzenia 
optymalnych warunków opieki domowej nad osobami starszymi świadczonej 
przez osoby bliskie i wsparcia osób opiekę tę świadczących. W prowadzonych 
badaniach poszukiwałam podobieństw w doświadczeniach ludzi opiekujących 
się swoimi starszymi bliskimi. Artykuł mówi nie o tym „co się powinno” i „jak 
ma być”, lecz o tym „jak czasami bywa.”

Polska krajem ludzi starzejących się i chorych

Znakiem naszych czasów i jednocześnie sytuacją niemożliwą do zmiany 
przez najbliższe stulecie jest starzenie się polskiego społeczeństwa. Na 37 mln 
740 tys. mieszkańców naszego kraju 7 mln 273 tys. to osoby w wieku powyżej 
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60 lat. Prognozy demograficzne wskazują na wzrost przeciętnego trwania życia 
z 74,5 lat (dla kobiet – 78,8 i 70,4 dla mężczyzn) w roku 2013 do 77,8 lat (81,2 – ko-
biety i 74,6 – mężczyźni) w roku 2015. Przewiduje się, że średnia długość życia 
w 2030 roku wynosić będzie 80 lat (83,3 – kobiety i 77,6 – mężczyźni).457 Przy 
niskim wskaźniku urodzin, liczba osób starzejących się i starych pogłębiać bę-
dzie starość demograficzną kraju, a procesy migracyjne powodować będą dal-
szy spadek liczby ludności ogółem. Zależności te przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Prognoza ludności Polski od 2013 do 2030 roku

Rok Liczba ludności Polski ogółem
(w tys.)

Liczba mieszkańców Polski
w wieku powyżej 60/65 (w tys.)

2013 37740649 7027338
2014 37684515 7240313
2015 37625883 7468239
2016 37561254 7695162
2017 37489319 7922848
2018 37410510 8142060
2019 37323724 8345996
2020 37228846 8539667
2025 36598015 9254220
2030 35692989 9596988

Źródło: w oparciu o: www.stat.gov.pl

Sytuacja ta sprawia, że zapotrzebowanie na opiekę długoterminową, hospi-
cyjną i paliatywną wzrasta i będzie coraz większe. Z udostępnionych przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia danych (dostępne dane za 2009 rok) wynika, że oso-
by po 65 roku życia stanowiły 13,2% świadczeniobiorców usług medycznych; 
ponad 1 mln 350 tys. osób po 65 roku życia korzystało z usług szpitalnych, co 
stanowiło 26,3% ogółu ubezpieczonych. Dla tej grupy osób przeprowadzono 
2 326 150 hospitalizacji, tj. 28,3% wszystkich hospitalizacji w 2009 roku. Ich koszt 
wyniósł ponad 8 mld zł, co stanowiło 33,6% wydatków przeznaczonych na ho-
spitalizację ogółem w danym roku. Średnio 72 na 100 hospitalizowanych osób 
w roku 2009 to osoby po 65 roku życia, przy czym koszty leczenia w tej grupie 
są znacznie wyższe niż w pozostałych grupach wiekowych (1638 zł na jedne-
go leczonego, przy czym wydatki na jednego mężczyznę były o 43% wyższe 
niż na jedną kobietę). Około 50% świadczeń realizowanych dla osób starszych 
w ramach lecznictwa szpitalnego związanych jest z chorobami wewnętrznymi, 
chirurgią, kardiologią i ortopedią.458 Najczęstszą przyczyną zgonów w grupie 
osób po 65 roku życia są choroby układu naczyniowego oraz nowotwory. Wy-
mienione demograficzne i medyczne uwarunkowania pociągają za sobą wzrost 
zapotrzebowania na specyficzne świadczenia zdrowotne, w tym na opiekę 

457 Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/; data wglądu 1.05.2013 r. 
458 Analiza wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem hospi-

talizacji pacjentów od 65 roku życia w 2009 r., Centrala NFZ, Departament Świadczeń Opie-
ki Zdrowotnej, Warszawa, listopad 2010; http://www.nfz.gov.pl; data wglądu: 30.04.2013. 
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długoterminową (instytucjonalną i rodzinną) nad osobami starszymi przewle-
kle chorymi i niesamodzielnymi. 

Według szacunków resortu zdrowia w 2010 roku pacjentów długotermino-
wych było w Polsce ponad 168 tys.. Według prognoz w 2014 będzie ich około 
200 tys., a do roku 2030 liczba pacjentów wymagających specjalistycznej opieki 
pielęgnacyjnej może osiągnąć pół miliona osób. Wzrasta również liczba pacjen-
tów hospicyjnych i oddziałów paliatywnych. Liczba tych pacjentów wynosiła 
w 2011 roku ponad 90 tys., a w I kwartale 2012 roku – 35,7 tys. osób.459 

Za wzrostem potrzeb we wskazanym zakresie nie nadążają służby me-
dyczne i społeczne. Brakuje pielęgniarek opieki długoterminowej, geriatrów, 
onkologów, neurorehabilitantów i fizjoterapeutów, pracowników i opiekunek 
socjalnych. Niska jest również świadomość osób opiekujących się osobami star-
szymi w rodzinie co do świadczeń społecznych i możliwości uzyskania specja-
listycznej pomocy. Mało widoczne są w naszym kraju instytucje wsparcia dla 
tej grupy opiekunów, a potrzeby w tym zakresie są ogromne, o czym pisać będę 
w dalszej części tekstu.

Problemy opieki nad chorym w rodzinie

Opieka jest procesem realizowanym w kontakcie z drugą osobą i podlega 
moralnemu wartościowaniu. Jej podstawą jest poszanowanie godności podmio-
tów relacji, zarówno osoby niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania czy 
ograniczonej w codziennych obowiązkach, jak i jej opiekuna. Dotyczy to nie 
tylko instytucji i zawodowych opiekunów, ale także osób bliskich sobie, spo-
krewnionych, dla których miejscem opiekuńczego procesu stał się dom. 

Opieka nad chorym seniorem w rodzinie to nie tylko czysto fizyczne czynno-
ści – przygotowywanie posiłków, podawanie leków, zmiana pościeli i ubrania, 
sprzątanie, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych itp.. To także codzienne 
moralne dylematy, rozdarcie pomiędzy powinnością wobec bliskich a własnym 
egoizmem, wyborami „co” lub „kto” ważniejsze/ważniejszy, samotnością osób 
starych i osamotnieniem w działaniu opiekunów. W wielu przypadkach to rów-
nież kwestie finansowe i te dotyczące intymności działań, zmiany organizacji 
dotychczasowego życia, przemęczenia, braku snu, irytacji i niestety, bywa, że 
agresji i przemocy wobec niedołężnych i/lub chorych rodziców czy innych bli-
skich. Nie każdy może być zawodowym opiekunem i nie każdy jest gotowy do 
tego, by opiekować się swoimi bliskimi w warunkach domowych. Kiedy opieka 
nad bliską osobą – chorą czy nieradzącą sobie z codziennymi zadaniami prze-
kracza siły opiekuna/rodziny należy poszukać dodatkowej pomocy. 

Jedną z możliwości są organizacje społeczne – stowarzyszenia, fundacje, 
koła, grupy wsparcia, w których spotkać można osoby obarczone podobnym 
problemem. Wymiana informacji o świadczeniach społecznych i medycznych, 
pomoc materialna i psychologiczna, wiedza na temat czynności opiekuńczych 
są niezastąpionymi formami wsparcia dla opiekunów osób starszych. Niestety 

459 Rośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową, paliatywną i hospicyjną, http://www.
rynekzdrowia.pl/Geriatria/, data wglądu: 30.04.2013
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większość stowarzyszeń powołanych została dla konkretnych adresatów, np. 
opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera.460 Inną formą dającą moż-
liwość wsparcia opiekunom są domy pomocy prowadzone w ramach systemu 
pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-lecznicze, hospicja czy domy senio-
ra i inne instytucje tego rodzaju prowadzone przez sektor prywatny. Niektóre 
z nich traktowane do niedawna jak „umieralnie”, oferują obecnie wysokie stan-
dardy opieki, chociaż w opiniach wielu osób – nie zastąpią życzliwości bliskich 
osób. Negatywne opinie na temat tych ośrodków wyraża wielu starszych ludzi. 
Przyzwyczajeni do tradycyjnej formy opieki nad seniorem w warunkach do-
mowych i obarczeni licznymi stereotypami, pragną ostatni etap swojego życia 
spędzić wśród „swoich” i „na swoich śmieciach.” Sami często opiekowali się 
swoimi rodzicami i za naturalne uważają, że w ten sam sposób zachowają się 
ich dzieci. Obawy związane z krytyką otoczenia przejawiają również dojrzali 
opiekunowie. Wielu z nich nie wyobraża sobie oddania ojca czy matki w „obce 
ręce”, do obcego domu, „bezdusznej” instytucji. Umieszczenie osoby starej 
w placówce to jedna z najtrudniejszych decyzji podejmowana przez rodzinę/
opiekuna. Problemem związanym z prywatnymi ośrodkami są wysokie kosz-
ty, natomiast z publicznymi – brak miejsc, aczkolwiek sytuacja ta nie dotyczy 
wszystkich rejonów kraju, czy miast w takim samym zakresie. Trudność rów-
nież może sprawiać oddalenie placówki od miejsca zamieszkania, co znacznie 
ogranicza możliwości kontaktu.

Rozwiązaniem może być prywatna opiekunka, a w przypadku, kiedy chora 
i niedołężna starsza osoba zostanie zakwalifikowana do opieki długotermino-
wej – pielęgniarka opłacana z NFZ. Nie można jednak w tej sytuacji liczyć na 
częste wizyty. Cena doświadczonej opiekunki osoby starszej zależy od regionu 
kraju, wykształcenia, kompetencji i umiejętności, zakresu i czasu usług. For-
ma ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, chociaż nie dla wszystkich 
jest dostępna. Zadaniem opiekunki zajmującej się schorowaną starszą osobą jest 
dbanie o jej potrzeby i bezpieczeństwo. Opieka nocna nad osobą chodzącą, od 
poniedziałku do piątku kosztuje od 13 do 16 zł za godzinę, a w święta i weeken-
dy od 15 do 20 zł. Koszt opieki nad osobą leżącą jest znacznie wyższy i waha się 
od 13 do 25 zł za godzinę, w zależności od pory i charakteru dnia (dzień robo-
czy czy świąteczny). Kiedy wizyty opiekunki są sporadyczne, wówczas należy 
„przygotować się na koszt zdecydowanie wyższy. W dni powszednie wynosi on 
35 – 45 zł za godzinę, zaś w weekendy i święta 50 – 60 zł. Często oferowaną usłu-
gą jest także opieka całodobowa. Wówczas koszty są niższe i często omawiane 
indywidualnie. Zwykle jednak wynoszą od 2,70 zł do 3 zł za godzinę.”461 Przed-
stawione oferty nie są jednak dostępne w jednakowym stopniu i nadal opieka 
osób spokrewnionych z osobą starszą jest formą dominującą, a w najbliższym 
czasie może okazać się formą coraz bardziej popularną ze względu na ubożenie 
społeczeństwa.

460 Zob.: http://www.domyopieki.pl; http://www.organizacje.gov.pl; 
461 O cenach usług opiekunek, http://www.cennik-uslug.pl/, data wglądu: 28.04.2013. 
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Metodologia, prezentacja i interpretacja wyników badań

Przedmiotem badań były problemy i przeżycia osób sprawujących opiekę 
nad osobą starszą w warunkach domowych. Opisu dokonano na podstawie 
wypowiedzi uczestników na blogach, forach i w innych materiałach informa-
cyjnych dostępnych w Internecie462, a także wywiadów przeprowadzonych 
z osobami sprawującymi opiekę nad chorymi rodzicami (trzech respondentów). 
Problem badawczy sformułowano następująco: Jakie są doświadczenia i proble-
my osób opiekujących się swoimi starszymi bliskimi w warunkach domowych? 

Uzyskane dane nie uprawniają do generalizowania. Nie wszędzie tam, gdzie 
opiekę nad chorym seniorem sprawują osoby bliskie, opisane przeżycia i pro-
blemy występują. Prezentowane wypowiedzi stanowią jednak niezaprzeczalny 
fakt, że opisane sytuacje mają miejsce i tworzą niezbyt barwne tło dla życia 
wielu młodych i dorosłych osób, będących opiekunami. Tło prawdziwe, które 
może być oburzające, zadziwiające i przez to – negowane. Łatwo jest bowiem 
deprecjonować to, co dalekie i nieznane, albo może i bliskie, ale obecne w innym 
kontekście, w innych warunkach, może bardziej sprzyjających. 

Dokonana analiza wypowiedzi zamieszczonych na stronach internetowych 
oraz wywiadów dowodzi, że „osoby opiekujące się swoimi bliskimi znajdujący-
mi się w okresie późnej dorosłości, doświadczają zmęczenia fizycznego i czują 
emocjonalne obciążenie oraz często zaniedbują własne potrzeby”. Opieka nad 
osobą chorą w domu nie jest zadaniem łatwym, a często bywa „ponad siły” 
osób ją sprawujących, szczególnie wtedy, kiedy podejmują się jej osoby bardzo 
młode (np. nastoletni wnukowie), samotne czy też osoby pracujące i wychowu-
jące własne dzieci. Szczególnych trudności przysparzają opiekunom choroby 
psychiczne wieku starczego – otępienie starcze czy choroba Alzheimera, ale 
również inne dolegliwości wymagające ciągłej pielęgnacji, np. chory leżący czy 
poruszający się z pomocą innych. Niewystarczająca wiedza o przebiegu choro-
by, ale także brak wsparcia w codziennej opiece powodują, że opiekunowie by-
wają „zawieszeni” we własnym życiu i nie mogą realizować w pełni własnych 
potrzeb. Początkowo próbują jeszcze je zaspokajać, by w późniejszym czasie 
coraz bardziej je ograniczać. Ale bywa i tak, że świadomie na samym początku 
ograniczają potrzeby własne, uznając, że jest to chwilowy stan, by po latach już 
do nich nie wracać. Opieka nad starszym, niedołężnym człowiekiem w rodzinie 
zmienia dotychczasowe życie osób podejmujących się czynności opiekuńczych. 
Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku, kiedy opieki wymagają 
oboje rodziców, a jej realizacji podejmuje się tylko jedna osoba (sytuacja ta doty-
czy zwłaszcza jedynaków). Przykład stanowią poniższe wypowiedzi: 

„Miesiąc temu matka była w szpitalu i zdiagnozowano u niej chorobę Al-
zheimera. Zajmuję się nią od 9 lat i ostatnio nie potrafi chodzić. Ojciec ma 
demencję starczą. Chcę ojca oddać do domu opieki, ale nie wiem co począć 

462 Starsi, chorzy rodzicie: http://f.kafeteria.pl/temat.php?id_p=5517057; 
 Oddam matkę w dobre ręce: http://www.onaonaona.com/styl-zycia/oddam-matke-w-dobre-rece.

html; 
 Opieka nad leżącym w domu: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/105693#.UeMN_tJSjko
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z matką? (…) Nie jestem już normalnie funkcjonującym człowiekiem, nie 
mam czasu na utrzymanie znajomości i dla swojej przyjaciółki. (…) rodzice 
zarywają mi noce. Świat się mi zawalił i nie wiem co począć(...)”. (Hubert)

„(…) Jest ciężko. Najgorsze jest to budzenie w nocy pod byle pretekstem 
– bo księżyc świeci i razi w oczy, bo już się wydaje, że pora wstawać, bo chce 
się pić, chociaż na stoliku stoi kubek z wodą, bo się coś złego przyśniło. Gorzej 
niż u małego dziecka. Tylko, że przy dziecku jest nadzieja, że będzie lepiej, że 
wyrośnie. Przy mojej matce tej nadziei już brak. Jestem zmęczony. Oddałbym 
ją do domu starców, ale obiecałem, że umrze w domu”. (wywiad z K.)

„Nie pamiętam kiedy czułam się zadowolona i wypoczęta, nie potrafię zo-
stawić matki samej z obcym człowiekiem, boi się. A ja się boję, że moje życie 
już się nie zmieni (…)”. (wywiad z S.) 

Codzienne obcowanie z niemocą, cierpieniem i możliwą w każdej chwili 
śmiercią bliskiej osoby dodatkowo obciąża psychikę opiekunów i powoduje, że 
częściej myślą oni o końcu własnego życia i jego jakości w okresie starości. Tego 
typu doświadczenia są zapewne rzadsze u osób nie mających nic wspólnego 
z opieką nad chorym starym człowiekiem. Egzystencjalne rozmyślania powo-
dują lęk i obawy o własną przyszłość, lęk przed starością, chorobą, osamotnie-
niem, brakiem wsparcia w chorobie. 

„Kiedy tak patrzę na moją leżącą matkę, zastanawiam się nad sensem tego 
wszystkiego. Zawsze mówiła, że tego się boi najbardziej. I ja się tego zaczynam 
bać. Chociaż jej na początku odpowiadała ta opieka jak nad małym dzieckiem. 
Teraz już widzę, że cierpi. Ja też cierpię – gdzieś tak w środku. Boję się swojej 
starości”. ( wywiad z K.)

  
„Nie wiem jak będzie wyglądała moja starość. Nie chcę żeby była taka jak 

koniec życia mojej mamy”. (wywiad z S.) 

Analizowane wypowiedzi wskazują również, że opiekunowie osób star-
szych balansują pomiędzy powinnością a chęcią ucieczki od obowiązku opie-
ki. Powodem może być długotrwały stres, brak wsparcia, zmęczenie fizyczne, 
ciągłe ograniczanie czy wręcz brak możliwości realizowania własnych potrzeb. 
To wszystko powoduje, że czasem opiekunowie osób starszych rozważają moż-
liwość oddania rodziców do zakładów pielęgnacyjnych, hospicjum czy domu 
pomocy społecznej. Samo rozważanie nie oznacza jednak, że są skłonni to 
uczynić. W naszym społeczeństwie, zwłaszcza zaś w małych środowiskach, 
panuje jeszcze przekonanie, że „pozbywanie się” schorowanych rodziców czy 
innych bliskich osób jest czynem nagannym i niemoralnym, świadczącym 
o niewdzięczności i braku miłości. Wielu opiekunów, zwłaszcza tych obdaro-
wanych majątkiem rodziców, ma poczucie, że opieka nad chorymi/niedołężny-
mi rodzicami przebiegać musi w domu – tego bowiem oczekują od nich sami 
rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi. Mentalnościowe „coś za coś” czy też kulturowo 
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uwarunkowane oczekiwania innych nakazują opiekuńcze działania jednym 
i zwalniają z obowiązku drugich – nie obdarowanych. Rozwiązaniem może 
być domowa opieka pielęgniarska. Faktem jednak jest, że stać jest na nią nie-
liczne osoby. Jednakże prawda bywa czasem bardziej prozaiczna, a mianowicie 
w niektórych rodzinach emerytura starych rodziców/dziadków bywa istotnym 
elementem finansowych zasobów lub jedynym stałym źródłem utrzymania ro-
dziny opiekunów. Stąd też rozdarcie pomiędzy koniecznością opieki czy jej po-
winnością a chęcią ucieczki od obowiązku troszczenia się o bliskich: 

„(…) Oczywiście, że czasem myślę o tym, by oddać ojca do zakładu opieki. 
Coraz częściej tak myślę. Ale nie mogę. W końcu to on mnie wychował, dbał 
o mnie, wspierał. Nie potrafię tego zrobić”. (wywiad z J.)

„Nawet o tym nie myślę. Częściej chciałbym, żeby już umarła. Tu w swo-
im łóżku. Tak jak obiecałem”. (wywiad z K.)

„Nie stać mnie, żeby oddać matkę do jakiegoś dobrego domu opieki. Poza 
tym nie ma takiego w moim miejscu zamieszkania, więc jak często mogłabym 
ją odwiedzać? Zawsze było mówione, że to ja zostaję w domu i ja mam się 
opiekować rodzicami”. (wywiad z S.)

Poza kwestiami moralnymi dotyczącymi opieki nad schorowanymi rodzi-
cami czy innymi bliskimi seniorami istnieją jeszcze kwestie związane z odpo-
wiedzialnością za własne życie i życie/przyszłość dzieci opiekunów, dla których 
praca rodziców jest taką samą koniecznością i powinnością, jak opieka nad cho-
rym starym ojcem czy niedołężną matką. Łączenie licznych obowiązków sta-
nowi ogromne obciążenie opiekunów nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne 
i psychiczne, a połączenie licznych zadań wymaga niemałych zabiegów logi-
stycznych, czasami zaangażowania obojga małżonków i ich dzieci. Działania 
opiekuńcze, zabiegi pielęgnacyjne i medyczne zajmują wiele czasu, szczególnie 
na początku choroby. Z czasem ich realizacja ulega skróceniu, a jakość wyko-
nywanych czynności jest wyższa. Wiele czynności jest nowych, których opieku-
nowie muszą się nauczyć pokonując własne opory, czasem obrzydzenie, prze-
łamując granice o istnieniu których wcześniej nie mieli pojęcia. Nagość chorych 
oraz wykonywanie intymnych czynności pielęgnacyjnych stanowi dla niektó-
rych opiekunów trudną do przełamania przeszkodę. Ale też sami się dziwią, że 
z czasem potrafią te czynności wykonywać normalnie, nie czując zażenowania 
i nie krępując się. Opieka nad seniorem w rodzinie ma różną jakość i treść. Ina-
czej jest tam, gdzie opiekunowie pracują i wychowują małe dzieci, a inaczej jest 
w przypadku, kiedy opiekunami są osoby emerytowane, mające czas, dystans 
do wielu zjawisk, uregulowany status społeczny i wypracowany stan material-
ny. Inaczej też jest, kiedy opieka nad seniorem przebiega w miejscu zamieszka-
nia, a najlepiej w domu opiekunów. Trudność sprawia natomiast dojeżdżanie, 
czasem codzienne, do chorego, niedołężnego starszego człowieka. Podawanie 
lekarstw o odpowiedniej porze, wykonywanie zastrzyków, pielęgnowanie cia-
ła, zmienianie opatrunków, zapobieganie odleżynom, gimnastyka i ćwiczenia 
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oddechowe, przygotowywanie dietetycznego jedzenia, dbałość o czystość oto-
czenia zajmuje wiele czasu i wymaga doskonałej organizacji dnia. Od rodziny 
wymaga kooperacji działań, wzajemnego uzupełniania się, dzielenia obowiąz-
ków. W przypadku jednego opiekuna – absorbuje jego czas w znacznie więk-
szym wymiarze. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby pracujące. 
Potwierdzeniem są poniższe wypowiedzi:

„Kocham mamę, ale czasem chciałabym, żeby już odeszła. Gościec, któ-
ry ją zaatakował, dotknął tak naprawdę całą naszą rodzinę. Jest z nami, choć 
rujnuje nam życie. Ale nie mam wyjścia. Nie mam dylematu: dom starców 
lub opieka we własnym domu. To dylemat zamożnych. Ja muszę borykać się 
z niedołężną matką sama. A właściwie z całą moją rodziną. Dom przystoso-
waliśmy do chorej matki. Na lodówce wisi grafik, kto kiedy się nią opiekuje”. 
(Dorota, „Oddam matkę w dobre ręce”)

„Pracuję zawodowo, prowadzę dom. Jestem sprzedawcą w sklepie, pielę-
gniarką, praczką, sprzątaczką, salową, kucharką i nie wiem kim jeszcze (…) 
trudno jest to wszystko połączyć. Nie mam czasu dla siebie. Czy pani widzi 
jak ja wyglądam?” (wywiad z J.)

Codzienność wypełniona jest odmienną treścią w sytuacji, kiedy główni 
opiekunowie (najczęściej ci, którzy mieszkają z podopiecznymi) mogą liczyć na 
wsparcie innych osób – bliskich, krewnych, opiekunki socjalnej, pielęgniarki, 
sąsiadów, lekarza, płatnej opiekunki, a inaczej, kiedy zostają sami lub też wspo-
magani są bardzo rzadko i w niewystarczającym zakresie. Wielu opiekunów 
chorych, starszych i bliskich osób nie może liczyć na wsparcie. Otrzymują je 
najczęściej od tych, którzy sami doświadczyli podobnych sytuacji. Przyczyną 
takiego stanu jest brak ogólnej wiedzy społeczeństwa na temat chorób wieku 
starczego i możliwych zachowań osób starszych dotkniętych określonym scho-
rzeniem, ale także konflikty rodzinne, scedowanie odpowiedzialności za cho-
rych i niedołężnych rodziców na jedną osobę. Sytuację te obrazują zamieszczo-
ne wypowiedzi: 

„Ci, którzy w tak bezmyślny sposób obrażają (…) nigdy nie opiekowali się 
chorą na Alzheimera lub demencję starszą osobą. Nie macie o tym zielonego 
pojęcia. Opiekunowie często sami wysiadają psychicznie, gdyż obciążenie jest 
zbyt wielkie. Chore osoby potrafią być agresywne, rozbierać się do naga, ucie-
kać, opowiadać niestworzone historie, robić kupy na środku pokoju, zrywać 
pieluchy, bić i drapać opiekunów itp. To nie są cichutcy staruszkowie, którzy 
siedzą w fotelu. Często nie ma się nad takimi osobami kontroli. Trzeba siłą 
ubierać, przywiązywać do łóżka, wysłuchiwać wyzwisk. Często bywa, że ta-
kie osoby chowają odchody po kątach, krzyczą, wyją, mało śpią. Mylą im się 
pory dnia, więc może budzić opiekuna w środku nocy i domagać się obiadu. 
I to wszystko nie dzieje się raz na jakiś czas, ale dzień w dzień. Wiem, gdyż 
moja ciocia (zm. w wieku 95 lat) także miała Alzheimera i często pomaga-
łam w opiece nad nią. Tak więc, rozumiem opiekunów którzy decydują się na 
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umieszczenie chorego rodzica w domu opieki. Wszak ludzie często nie są na 
tyle silni (przede wszystkim psychicznie), aby znosić chorobę przez wiele lat”. 
(Ewelina 90)

„Nie mam na kogo liczyć, poza żoną. Pomaga mi, a ja czuję czasem wstyd, 
że ją obarczam. Jestem jej wdzięczny, bo sam nie dałbym rady”. (wywiad z K.) 

Wypowiedzi internautów i respondentów pozwalają wysnuć również 
wniosek, że opiekunom brakuje specjalistycznej wiedzy o tym jak opiekować 
się chorym: 

„Podczas samotnej trzyletniej opieki doszedłem do tego sam po miesiącu 
(jak się opiekować – przyp. autora). Problem niestety jest ze wsparciem (za-
równo ze strony rodziny, jak i lekarzy – każdy ma gdzieś starców i ich opie-
kunów, bo to się nikomu nie opłaca). Od trzech lat żyję z matką w kompletnej 
izolacji od świata i nie oglądam się na lekarzy, pielęgniarki, a już na pewno na 
rodzinę – wszyscy pokazali co potrafią”. (SQra75)

 
„(…) lekarze wykazują się ignorancją. Oskarżają rodzinę o zaniedbania, 

np., że ojciec odwodniony, a sami ze szpitala wypisali ojca z takimi odleży-
nami, że leczyłam je przez 2 miesiące. Skąd ja mam wiedzieć jak pielęgnować 
ojca, jak lekarze sami podają sprzeczne informacje i zapominają, a może nie 
wiedzą, że organizm starego, schorowanego człowieka funkcjonuje inaczej niż 
młodego?” (wywiad z J.)

„Nie mogę liczyć na niczyją pomoc. Nie stać mnie na prywatną opiekunkę. 
Pielęgniarka wpada 2 razy w tygodniu na 2 godziny. (….) Siostry wpadną od 
czasu do czasu, żeby sprawdzić czy z ojcem wszystko w porządku. Podocze-
piają się , że zupa za chłodna, plama na piżamie (…). W końcu to ja dostałam 
dom i rodziców w spadku…” (wywiad z J.) 

Faktem powszechnie znanym jest, że pewne zachowania, niekoniecznie 
związane z chorobą, przypisujemy wiekowi i usprawiedliwiamy stwierdzeniem 
„bo to jest starość, nie wiadomo jacy my będziemy”. Dlatego gloryfikujemy star-
szych, litujemy się, postrzegamy ich jako „biednych staruszków”, a określone 
działania opiekunów uznajemy za brak życzliwości, empatii i braku szacunku 
wobec drugiego człowieka. Nie widzimy w nich natomiast konsekwencji w dą-
żeniu do usprawniania, usamodzielniania i podnoszenia jakości życia chorych 
i bliskich osób. Ludzie w chorobie i w starości zachowują się różnie. I nie ma 
w tym nic szczególnego – różnimy się przecież między sobą w każdym okresie 
życia, jednak w przypadku osób starszych częściej jesteśmy skłonni tłumaczyć 
ich negatywne zachowania wiekiem, demencją czy innymi zaburzeniami psy-
chicznymi związanymi ze starzeniem się organizmu. Rzadziej zachowania te 
uznajemy za naturalne, wynikające z charakteru osoby, zauważane dotychczas, 
ale obecnie nieco wyostrzone przez chorobę i trudną do zaakceptowania sy-
tuację. Zgorzknienie, zazdrość, że inni są młodsi i zdrowsi, złość na przemija-
nie, brak optymizmu, powoduje narzekanie, złośliwość, postawę roszczeniową 
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i wygórowane wymagania, często usprawiedliwiane twierdzeniem, że starszym 
„należy się odpoczynek i na stare lata już nic nie muszą robić, bo w życiu się 
napracowali”. Leżenie w łóżku, nie zawsze jest wynikiem złego samopoczucia 
chorego, bywa, że jest niechęcią do wysiłku – samodzielnego jedzenia, podno-
szenia się, obsługiwania czy prób chodzenia. Czasem jest przejawem depresji, 
a bywa, że objawem uporu i egoizmu. Wielu z nas postrzega jednak tę sytuację 
inaczej. I tak uparty, kapryśny do tej pory starszy człowiek w ciężkiej chorobie/
niedołęstwie nie jest uparty i kapryśny, tylko ma zmiany psychiczne (pospolicie 
określane – „starością” lub demencją); dziecinność przejawiająca się np. chęcią 
korzystania z pampersa, chociaż chory może posługiwać się basenem, określa-
na bywa „dziecinnieniem na starość” lub otępieniem, a nie skłonnością do wy-
godnictwa („zrobią za mnie), podobnie z karmieniem, kiedy chory może jeść 
sam i z ćwiczeniami do których czuje niechęć. Zdarza się, że dla wielu chorych 
starszych osób czynności te może i są trudne, ale na pewno nie niemożliwie do 
wykonania. Dramat całej sytuacji polega na tym, że w przypadku zdrowego/
chorego dziecka zawsze lub prawie zawsze jest nadzieja na zmianę. W przy-
padku chorego i starego człowieka zmiany te mogą nie zaistnieć, zwłaszcza 
w sytuacji choroby terminalnej, ale także wówczas, kiedy pozwolimy osobie 
starszej na „niemoc” i manipulowanie otoczeniem. Wielu opiekunów pozwala – 
dla „świętego spokoju”, dla zaoszczędzenia czasu, dla uniknięcia zabrudzenia, 
dla czystego sumienia („tak właśnie należy się opiekować”). Opiekunowie nie 
zauważają, że takim działaniem odbierają szansę na samostanowienie o sobie 
i sami opóźniają powrót do zdrowia swoich bliskich starszych osób, oczywiście 
w tych przypadkach, kiedy jest to możliwe. W oparciu o wypowiedzi respon-
dentów można założyć, że obok osób chorych i wymagających opieki, są też 
manipulatorzy domagający się opieki, przekonani, że starość wiąże się ze zwol-
nieniem ich z codziennych czynności. Przywykliśmy starszym chorym osobom 
przypisywać takie cechy jak łagodność, wrażliwość, nieporadność, zagubienie, 
ale zapominamy, że wśród nich zdarzają się również egoiści, dla których nie 
liczą się inni. Bo dlaczego w tej grupie takich osób miałoby nie być, jeżeli są 
w każdej innej? Może takie właśnie doświadczenia skłaniają opiekunów do na-
stępujących wypowiedzi: 

„Mam dość i nienawidzę chorych obłożnie. Opiekunowie rezygnują z wła-
snego życia poświęcając się opiece nad nimi. W zamian otrzymują narzeka-
nie, pretensje i coraz większe wymagania. Mówi się o nieszczęściu chorego. 
A o nieszczęściu opiekuna nie mówi się lub tylko ledwo wspomina. Mówi się 
o prawach chorych. A co z prawami zdrowych członków rodziny? Nienawidzę 
was chorzy. Nie zgadzam się, ze stwierdzeniem, że nie powinnam tak mówić. 
Mam prawo do wyrażania własnych uczuć – nawet tych negatywnych. Nie-
nawidzę was”. (altruistka – niestety)

„Na początku było mi jej żal. Teraz coraz częściej czuję złość; wszyst-
ko mnie denerwuje, nawet to, kiedy wymawia moje imię, bo wiem, że zno-
wu czegoś chce. Myśli tylko o sobie. Nie zapyta co u mnie słychać. Liczy się 
tylko ona. Czasami krzyczę na nią, a potem cierpię. Robi mi na złość (…). 
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Zaczynam podchodzić do niej mechanicznie – robię, co muszę i coraz mniej 
w tym serca”. (wywiad z K.) 

„Długotrwałe opiekowanie się osobą starszą cechuje zmienność uczuć 
u opiekunów. Możliwa jest ich skrajność: od litości, przez złość do nienawiści. 
Samo zaś stawanie się opiekunem jest procesem”. Pisząc o problemach opieki 
nad osobami starszymi w rodzinie, należy mówić nie tylko o moralnych po-
winnościach wobec bliskich, ale także o różnorodności przeżyć, doświadczeń 
i jednorodności cierpienia – psychicznego, emocjonalnego i fizycznego opie-
kunów. W wielu kwestiach są oni do siebie podobni. W opiece nad osobami 
starszymi ważne jest by znaleźć czas dla siebie, realizować własne potrzeby, 
nie rezygnować ze spotkań towarzyskich. Opiekun musi ocalić siebie. Śmierć 
podopiecznego – bliskiego, kochanego, jest śmiercią jednego człowieka. Świat 
trwa dalej, a w nim, po tej jednej śmierci, pojawi się pustka. Z czasem opiekun 
musi ją zapełnić. Jeżeli w swoim życiu skupi się tylko na opiece nad chorym, 
trudno mu będzie potem odnaleźć „swój kawałek podłogi”. Choroba bliskich 
uczy nas pokory, cierpliwości, ale: „(…) żeby przeżyć, trzeba pomyśleć o so-
bie. Tylko jak to zrobić? Tak naprawdę nie wiem, co teraz jest mi potrzebne. 
Chyba odpoczynek. Tak, chciałbym odpocząć. (wywiad z K.) Jedyna rzecz jaką 
robię tylko dla siebie, to czytanie książek. Zawsze lubiłam to robić. Czytam 
coraz rzadziej, bo padam wieczorem. Ale to jest to, co pozwala mi ocalić samą 
siebie”. (wywiad z J.)

Zakończenie

O ile o godności chorego, niedołężnego człowieka pisze się dużo463, o tyle 
informacje o obciążeniu i warunkach zachowania godności opiekunów w pi-
śmiennictwie specjalistycznym pojawiają się bardzo rzadko. Opieka nad star-
szym, niedołężnym człowiekiem nie zawsze jest drogą łatwą, przyjemną, 
niosącą osobistą satysfakcję wynikającą z możliwości pomocy drugiemu czło-
wiekowi. Dzieje się tak z różnych względów. Po pierwsze – jest to kontakt z dru-
gim, ukształtowanym człowiekiem, który posiada swoje nawyki, przekonania, 
zalety i zachowania trudne do zmiany, często koniecznej, ale niestety bywa, że 
niemożliwej. Po drugie – choroby wieku starczego takie jak otępienie czy cho-
roba Alzheimera, zmieniają osobowość człowieka, który staje się coraz bardziej 
obcy i jednocześnie obciążający innych. Po trzecie – brak nadziei towarzyszącej 
opiekunom i chorym zamienia jednych w „roboty”, wykonujące z biegiem cza-
su, codzienne zabiegi automatycznie, czasem bezosobowo, natomiast drugich 
– w osoby zamykające się we własnych przeżyciach i lękach. Po czwarte – dłu-
gotrwałe obciążenie fizyczne i emocjonalne osób opiekujących się osobami star-
szymi w warunkach domowych powoduje, że ich przekonanie o powinności 

463 Zob. m.in.: M. Majorczyk, Wartości w pracy zawodowej opiekuna osoby starszej objętej opieką 
w warunkach domowych, „Nowiny Lekarskie” 2011, nr 3, s. 222-225; E. Baum, Uwagi o wybra-
nych kontekstach etycznych pracy opiekunów osób starszych, „Nowiny Lekarskie” 2012, nr 1, s. 
101 – 106. 
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wobec bliskich traci na swej wartości, dezaktualizuje się, a pojawiające się myśli 
o opiece instytucjonalnej czy życzenie śmierci (najczęściej ze współczucia) po-
woduje wyrzuty sumienia i potęguje cierpienie psychiczne. 

Oczywiście wszystko zależy od bliskości, życzliwości, oddania, zrozumie-
nia wzajemnych potrzeb, znajomości przebiegu choroby przez samego chorego 
i domowników, a także od stosunku do starości i śmierci. Nie pomniejsza to 
jednak faktu, że z czasem stosunek opiekunów do starszej bliskiej osoby ulega 
zmianie, zwłaszcza wówczas, gdy egoizm osób starszych bierze górę i niszczy 
zdolność empatii osób opiekujących się. Do zmian w świadomości opiekunów 
dochodzi również w przypadku chorych i jednocześnie nadal życzliwych, cie-
płych, oddanych rodzinie i godnie znoszących swoje cierpienie. Ich postawa 
jeszcze bardziej uwidacznia bezsens sytuacji, budzi współczucie i psychiczny 
ból opiekunów, spowodowany świadomością odchodzenia osób ukochanych 
i brakiem możliwości ulżenia im w cierpieniu. Dlatego też dostrzegam potrzebę 
wsparcia osób opiekujących się swoimi starszymi bliskimi w warunkach do-
mowych i to zarówno merytorycznego – chodzi tu o wiedzę specjalistyczną 
dotyczącą opieki nad chorym, jak i emocjonalnego – mam tu na myśli grupy 
wsparcia w środowisku lokalnym.

The diversity of experience, the uniformity of suffering
- the problems of elderly care in their homes

Summary

Care for a sick senior in the family is not just a purely physical activity - meal 
preparation, medication administration, change of linen and clothes, cleaning, 
performing nursing activities, etc. This is also the everyday moral dilemma, be-
ing torn between duty towards relatives and own needs, choosing “what” or 
“who” is more important, loneliness of elderly people and solitary actions of an 
elderly caregiver. In many cases it is also a financial issue or an issue concerning 
intimacy activities, changes in the organization of life, tiredness, sleeplessness, 
irritation, and, unfortunately, aggression and violence against the infirm and / 
or sick parents or other relatives. The article is based on research showing the 
problems of young people who take care of their, often sick, family members 
and how their change their own approach to this care. 
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Czynniki protekcyjne procesu
„poznawczego starzenia się” 
jako gerontopedagogiczny wymiar 
okresu późnej dorosłości

Wprowadzenie

Starzenie się jest naturalnym i długotrwałym procesem, który towarzyszy 
wszystkim organizmom od momentu ich urodzenia. Charakteryzuje się stop-
niowym pogarszaniem funkcji życiowych na wielu płaszczyznach: fizycznej, 
psychicznej – w tym poznawczej – oraz społecznej. Jednocześnie w różnym 
stopniu ulegają zmniejszeniu rezerwy fizjologiczne wszystkich narządów 
i układów. Jest również zjawiskiem społecznym, a o jego globalnym wymiarze 
świadczy obserwowane, po raz pierwszy w historii naszego gatunku, starzenie 
się społeczeństw. 

Wzrost zainteresowania późną dorosłością w naukach społecznych, wią-
że się z bardzo popularną dziś perspektywą life-span, która przyczyniła się do 
przeprowadzenia wielu badań poświęconych między innymi rozwojowi po-
znawczemu człowieka dorosłego, a w szczególności starzeniem się człowieka 
i pomyślnym przebiegiem tego okresu. Wynika to obserwowanego zjawiska 
określanego przez demografów progiem starości demograficznej populacji, któ-
ry oznacza, że „w strukturze ludności kraju osoby w wieku 65 lat i powyżej sta-
nowią 7% ogółu społeczeństwa” (Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)). 
Zgodnie z tą definicją większość krajów Europy można zaliczyć do demogra-
ficznie starych464. Obecnie na ziemi żyje ok. 580 mln ludzi starszych, z czego 
aż 355 mln w krajach rozwiniętych, a do 2020 r. liczba ta może wzrosnąć do 1 
mld465. W samej tylko Unii Europejskiej w 2000 r. osoby starsze stanowiły blisko 

464 Por. A. Bilikiewicz, T. Parnowski, Zaburzenia psychiczne, problemy psychologiczne i spo-
łeczne związane z procesem starzenia się (psychogeriatria), w: Psychiatria, t.2, Psychiatria 
kliniczna, red. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Robakowski, J. Wiórka, Wrocław 2002, 697-734; 
M. Jarosz, I. Sajór, Sytuacja demograficzna w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób w wieku starszym, w: Żywienie osób w wieku starszym, red. M. Jarosz, War-
szawa 2008, 9-28.

465 M. Jarosz, I. Sajór, Sytuacja demograficzna w Polsce, s.9-28.
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16% populacji. W 2050 r. odsetek ten ma wzrosnąć do 30%466 W Polsce natomiast 
w 2010 r. liczba osób po 65. roku życia nie przekraczała 14% populacji, jednak 
prognozy GUS przewidują, że w 2035 r. osiągnie ona 23%467. Tak duży wzrost 
liczby osób w podeszłym wieku spowodowany jest przede wszystkim zmniej-
szeniem się śmiertelności dzieci, poprawą warunków życia i skuteczniejszą 
walką z takimi chorobami jak nadciśnienie, nowotwory czy cukrzyca468. 

W obliczu takich prognoz wzrasta ranga badań gerontologicznych obejmują-
cych różne wymiary starzenia się. Ich podstawowym celem staje się stworzenie 
warunków starszym osobom do jak najdłuższego cieszenia się zarówno zdro-
wiem fizycznym, jak i sprawnością intelektualną. 

Definiowanie starości – teorie starzenia się

Pojęcie starości jest trudne do zdefiniowania, ma ona wiele wymiarów, dla-
tego powstało wiele teorii dotyczących starzenia się, w których próbowano 
wyjaśnić mechanizm procesu starzenia się469, najczęściej upatrując jej przyczyn 
w jednej zmiennej. Można je podzielić na trzy rodzaje: ewolucyjne, niestocha-
styczne (deterministyczne) i stochastyczne470. Teorie ewolucjonistyczne zakła-
dają, iż rodzący się osobnik niesie ze sobą określoną ilość energii, którą może 
spożytkować na prokreację czy przedłużenie osobniczego życia. Słuszność tej 
teorii odnosi się jednak tylko do pewnych gatunków zwierząt, u których po 
okresie prokreacyjnym następuje gwałtowne przyspieszenie procesów starze-
nia się organizmu. Dlatego też tych konstatacji nie można przekładać na funk-
cjonowanie człowieka, gdyż wywodzą się z obserwacji gatunków będących na 
niższym stopniu ewolucyjnym 471. 

Drugi rodzaj to teorie niestochastyczne (deterministyczne) zakładające ist-
nienie pierwotnego mechanizmu programującego proces starzenia się. Nurt ten 
reprezentują teoria zegara biologicznego, według której niektóre narządy i ukła-
dy w sposób zaprogramowany zanikają w pewnych okresach życia i teoria ge-
nomowa zakładająca, że długość życia jest cechą swoistą dla gatunku472.

466 K. Berensson, C. Arbo, M. Junstrom, Zdrowe starzenie się. Wyzwania dla Europy. Wersja 
skrócona raportu. The Swedish National Institute of Public Health, 2007.

467 Prognozy demograficzne, w: Rocznik Demograficzny 2010, Warszawa 2010, s.167. 
468 Por. J. Metcalfe, Cognitive optimism: self-deception or memory-based processing heuris-

tics? „Personality and Social Psychological Review”1998, nr 2 s. 100-110; K. Andersen- Ran-
berg, K. Christensen, B. Jeune, A. Skytthe, „Age and Ageing” 1999, nr 4, s. 373-377.

469 J. Vetulani, Starość okiem przyrodnika, „Psychogerontologia Polska 2007, nr 4, s. 109-138.
470 W. A. Herman, K. Łącka, Współczesne poglądy na etiopatogenezę procesu starzenia, „Pol-

ski Merkuriusz Lekarski” 2005, s. 96-100.
471 Tamże, s.97.
472 Por. A. Herman, K.Łącka, Współczesne poglądy, s.100; J. Vetulani , Starość okiem, s. 109-

138; K. Kędziora-Kornatowska, Wprowadzenie w zagadnienie starzenia się organizmu, w: 
Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Podręcznik dla studentów i ab-
solwentów kierunku pielęgniarstwo, red. K. Kędziora- Kornatowska, M. Muszalik, Lublin 
2007, s. 3-13.
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Teorie stochastyczne natomiast zakładają brak determinizmu w procesach 
biologicznego starzenia. Główną rolę przypisuje się w nich szkodliwemu dzia-
łaniu czynników toksycznych na struktury komórek, co w konsekwencji pro-
wadzi do zaburzeń w syntezie DNA i doprowadza do zmian regresyjnych473.

 Jednak współczesne podejście badawczy do procesów starzenia się zakłada, 
że starzenie się jest procesem złożonym, zależnym od wielu różnych czynni-
ków, wewnętrznych i zewnętrznych, które działając równocześnie i oddziały-
wają na szereg poziomów organizacji funkcjonalnej474.

Starzenie poznawcze – zmiany neurodegeneracyjne

W obliczu starzenia się społeczeństwa oraz zmieniającej się roli osób star-
szych we współczesnym świecie konieczna wydaje się znajomość mechani-
zmów poznawczego starzenia się i faktycznego poziomu funkcjonowania inte-
lektualnego osób starzejących się.

Szczególne miejsce w tym obszarze tematycznym zajmuje pojęcie „poznaw-
czego starzenia się”, czy też przeciwstawne mu, a wynikające z tendencji do 
postrzegania starości w kategoriach pozytywnych, a będące wynikiem działa-
nia czynników protekcyjnych na sferę intelektualną człowieka, czyli „zdrowie 
poznawcze”. W literaturze światowej zdrowie poznawcze rozumiane jest jako 
zdolność mózgu do skutecznego wykonywania wszystkich procesów poznaw-
czych, w tym zdolności do uczenia się nowych rzeczy, myślenia, inteligencji, 
intuicji, formułowania i wydawania opinii sądów, rozumienie mowy i zapamię-
tywania. Zdrowie poznawcze jest istotnym czynnikiem w zapewnieniu jakości 
życia osób starszych i zachowaniu ich niezależności475.

Zmiany w zakresie funkcjonowania intelektualnego E. Nęcka476 charak-
teryzuje jako zmiany inteligencji w długim cyklu życia, wyróżniając zmiany 
rozwojowe o charakterze ilościowym i jakościowym (dotyczące np. wzrostu 
możliwości intelektualnych dziecka oraz rozwoju zdolności metapoznawczych 
i samowiedzy), zmiany inwolucyjne (w zakresie poziomu funkcjonowania in-
telektualnego związane z normalnym, fizjologicznym tzw. ,,zdrowym” starze-
niem się) oraz zmiany degeneracyjne (wynikające z chorób układu nerwowego, 
które często towarzyszą procesowi starzenia się). 

Natomiast H. Bee477 wyróżnia trzy rodzaje zmian rozwojowych. Pierwszy 
rodzaj to zmiany uniwersalne, odnoszące się do każdego człowieka w da-

473 K. Kędziora-Kornatowska, Wprowadzenie w zagadnienie starzenia się, s. 3-13.
474 N. R. Balcombe, A. Sinclair, 2001, Ageing: definitions, mechanisms and the magnitude of 

the problem, „Best Pract. Clin. Gastroenterol.” 2001, nr 6, s. 835-849; Weinert, Timiras, Invit-
ed review: Theories of aging. J Appl Physiol. 2003, nt 4, s. 1706-1716.

475 Department of Human &Health Services USA.
476 E. Nęcka, Inteligencja, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2, Psychologia ogólna, red. 

J. Strelau, Gdańsk 2002, s. 721–760; E. Nęcka, Procesy uwagi, w: Psychologia Podręcznik 
akademicki, t.2, s. 77-96; E. Nęcka, Wewnątrzosobnicza zmienność inteligencji, w: Zmienia-
jący się człowiek w zmieniającym się świecie. Kolokwia psychologiczne, red. R. Ossowski, 
J. Trempała, t. 11, Warszawa 2003, s. 98–108.

477 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.
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nej grupie wiekowej, a uwarunkowane procesem biologicznego dojrzewania 
organizmu i uniwersalnymi doświadczeniami społecznymi. Zmiany te przy-
pisane są do wieku oraz wynikają z działania tak zwanego zegara biologicz-
nego i społecznego, co oznacza, że ludzie w podobnym wieku mają zbliżone 
doświadczenia uwarunkowane podobieństwem zadań życiowych, wymagań 
społecznych i norm regulujących postępowanie. Drugi rodzaj to zmiany wspól-
ne, które wynikają z przynależności do jakiejś społeczności i wiążą się z podo-
bieństwem doświadczeń i przeżyć. Oznacza to, że każde pokolenie żyje w tej 
samej kulturze oraz środowisku fizycznym i społecznym, zaś poszczególne 
grupy pokoleniowe mogą się różnić między sobą, ale przyczyną tych różnic nie 
jest wiek, a odmienne uwarunkowania środowiskowe, kulturowe, polityczne 
i ekonomiczne. Trzeci rodzaj zmian to zmiany indywidualne, które są wywoła-
ne specyficznymi czynnikami oddziałującymi tylko na daną jednostkę.

Badaczom sfery intelektualnej człowieka trudno odróżnić, które ze zmian 
w strukturze intelektu są spowodowane biologicznym starzeniem się, a które 
wynikają z różnic pokoleniowych czy działania czynników psychospołecznych. 
Poznawcze starzenie się jeszcze do niedawna rozpatrywano w odniesieniu do 
zmian fizjologicznych i utożsamiano je z procesami pogarszania się zdolności 
percepcyjnych i motorycznych oraz ze zmniejszeniem szybkości reakcji i umie-
jętności uczenia się478. Inny pogląd na temat prawidłowości rozwoju poznaw-
czego starszych osób uznawał, że zgodnie z biologicznymi prawami na temat 
starzenia się ludzi, zachodzi nieuchronna deterioracja funkcji psychicznych479. 
Na charakterystykę sprawności intelektualnej później dorosłości składają się 
zmiany związane z procesem starzenia się (mającym podłoże biologiczne) oraz 
konsekwencje indywidualnych doświadczeń i osobistych preferencji w zakresie 
aktywności każdego człowieka.

Naturalnym procesom starzenia się - poznawczego starzenia się - towarzy-
szy regres funkcji poznawczych, takich jak: szybkość przetwarzania, pamięci 
roboczej, oraz krótko-i długoterminowej480, ponadto procesy spostrzegania, 
uwagi, uczenia się, myślenia oraz inteligencji481. Za regres tych funkcji odpo-
wiadają zmiany w mózgu związane z wiekiem, których wymiar nie odnosi się 
tylko do zmian o charakterze funkcjonalnym, ale również fizycznej degradacji 

478 J. Rembowski, Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Warszawa, Poznań 1984.
479 J. Trempała, Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym ludzi starzejących się, „Przegląd Psy-

chologiczny” 1989, nr 32, s. 293–308.
480 por. D. C. Park, G. Lautenschlager, T. Hedden, N. S. Davidson, A. D. Smith, P. K. Smith, Mod-

els of visuospatial and verbal memory across the adult life span, „Psychol Aging. Jun“ 2002, 
nr 2, s. 299-320; H. Buschke, M. J. Śliwiński, Item-Specific Weighted Memory Measurement. 
In E. Tulving (Ed.), Memory, Consciousness, and the Brain: The Tallinn Conference(pp. 18-
27). Philadelphia: The Psychology Press. 1999

481 A. G. López, M.D. Calero, Predictors of cognitive decline in the elderly, “Rev Esp Geriatr 
Gerontol” 2009, nr 44, s. 220-224.
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istoty białej i szarej482 ,jak i zmian regresywnych w obszarze hipokampu483. Tem-
po tych zmian oraz stopień upośledzenia funkcji poznawczych zależy od wie-
lu czynników, m.in. od zaawansowania wieku, poziomu wykształcenia, trybu 
życia, aktywności fizycznej i umysłowej, diety oraz stanu zdrowia484 ponadto 
czynników środowiskowych, genetycznych, metabolicznych oraz płci485.

 Charakter procesów starzenia jest bardzo zindywidualizowany, a dynami-
ka i zakres zmian wskazuje na bardzo duże wahania osobnicze. Trudno zatem 
podać jednoznaczny wiek, w którym rozpoczyna się proces starzenia, ze wzglę-
du na jego wielowymiarowość, wielopłaszczyznowość i wspomnianą zmien-
ność międzyosobniczą.

W charakterystycznej dla procesów starzenia się heterotopii, czyli występo-
waniu zmian o różnym nasileniu w różnych narządach, oraz heterochronii, czy-
li pojawianiu się tych zmian w różnych okresach życia osobniczego486, można 
paradoksalnie upatrywać nadzieję na skuteczne wspomaganie i spowolnienie 
procesów regresywnych w obrębie określonych funkcji organizmu487, w tym 
funkcji poznawczych. Aby jednak mówić o skutecznym promowaniu czynni-
ków protekcyjnych dla poprawy jakości życia osób starszych, poprzez inwesty-
cję w zdrowie poznawcze, należy najpierw zrozumieć jak starzenie wyraża się 
w strukturze, fizjologii i zachowaniu organizmów oraz ich systemów, z których 
zapewne mózg jest jednym z (jeśli nie) najważniejszych.

Procesy starzenia się mózgu obejmują m.in. zjawisko „kurczenia się” jego 
objętości, co, jak do niedawna twierdzono, spowodowane było zanikaniem ko-
mórek nerwowych, ich obumieraniem488. Przez wiele lat neurobiologia i neu-
ropsychiatria uznawały za paradygmat fakt, że mózg to statyczny organ, któ-
rego komórki nie dzielą się, a wraz z upływem czasu obumierają, powodując 
zmiany degeneracyjne w zakresie procesów poznawczych, takie jak np. demen-
cja starcza, choroba Alzheimera czy Parkinsona. Ponadto uznawano, że pro-
cesy te są nieodwracalne i postępują wraz z wiekiem489. Jednak współczesne 

482 Por. D. Shen, S. Moffat, S. M. Resnick, C. Davatzikos, Measuring Size and Shape of the Hip-
pocampus in MR Images Using a Deformable Shape Model, „NeuroImage” 2002, , nr 2, s. 
422-434, N. Raz, A. Williamson, F. Gunning-Dixon, D. Head, J. D. Acker, Neuroanatomical 
and cognitive correlates of adult age differences in acquisition of a perceptual-motor skill, 
„Microscopy Research and Technique” 2000, nr 51, s. 85–93.

483 por. N. Raz, A. Williamson, F. Gunning-Dixon, D. Head, J. D. Acker, Neuroanatomical and 
cognitive, s. 85-93; N. Raz, F. Gunning-Dixon, D. Head, K. Rodrigue, A. Williamson, J. D. 
Acker, Aging, sexual dimorphism, and hemispheric asymmetry of the cerebral cortex: rep-
licability of regional differences in volume, „Neurobiology of Aging” 2004, nr 25, s. 377–396.

484 A. G. López, M. D. Calero, Predictors of cognitive, s. 220-224.
485 E. M. Szepietowska, Czy mniej znaczy gorzej? Starzenie się z perspektywy neurobiologicz-

nej, „Annales UMCS” 2009, t. XXII, s. 9-22.
486 B. Bień, Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia. W: Geriatria i pielęgniar-

stwo geriatryczne, red. K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska, Warszawa 2008, s. 43-52.
487 N. Raz, M. K. Rodrigue, K.M., 2006, Differential aging of the brain: Patterns, cognitive cor-

relates and modifiers, „Neuroscience and Biobehavioral Reviews” 2006, t. 30, s. 730–748.
488 D. J. Tisserand, J. Jolles, On the involvement of prefrontal networks in cognitive ageing.,„-

Cortex” 2003, t. 39, s. 1107–1128.
489 za: W. Osiński, Aktywność fizyczna – czy może zmieniać mózg?, „Wychowanie Fizyczne 

i Zdrowotne” 2011, nr 4.
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badania, za pomocą rezonansu magnetycznego pokazały, że zmniejszenie się 
objętości mózgu nie wynika z ubytku neuronów, ale zmian w ich strukturze, 
głównie utraty wody w cytoplazmie komórki oraz zmniejszaniu się liczby po-
łączeń - dendrytów i synaps. Proces ten nie przebiega w sposób jednorodny 
w całym mózgu, dotyczy on głównie takich obszarów jak płaty czołowe, prąż-
kowie i wzgórze, a także w móżdżek i spoidło wielkie490. Mózg bowiem starzeje 
się w odwrotnym kierunku do postępu procesów rozwoju, czyli od przodu ku 
tyłowi, proces ten zaczyna się więc w płatach czołowych odpowiedzialnych za 
uczucia wyższe, zdolności kontrolowania zachowania. To struktura odpowie-
dzialna także za pamięć, przede wszystkim krótkotrwałą. Około 65 roku życia 
ma miejsce również wymieranie komórek nerwowych w obrębie pnia mózgu, 
tzw. miejscu sinawym, które odpowiada za termoregulację, utrzymanie świa-
domości, fazy snu491. 

Kolejną zmianą w obrębie mózgu jest zmniejszony przepływ krwi i wolniej-
sze tempo metabolizmu komórkowego, co powoduje słabsze dotlenienie ko-
mórek nerwowych492 a w konsekwencji może się przyczyniać do powstawania 
zaburzeń pamięci i spadku koncentracji uwagi. Ponadto następuje zmniejsze-
nie wydzielania neurotransmiterów – głównie dopaminy odpowiedzialnej za 
wykonywanie zadań ruchowych, celowych oraz serotoniny, której niski poziom 
wpływa na powstawanie nastroju depresyjnego. Inną, istotną zmianą wywo-
łaną procesem starzenia się mózgu jest zmniejszenie się prędkości pobudzenia 
elektrycznego wzdłuż włókien nerwowych493, co wydatnie wpływa na wydłu-
żenie czasu reakcji organizmu na docierające bodźce. 

Zmiany anatomiczne i fizjologiczne, zachodzące w starzejącym się mózgu, 
pociągają za sobą istotne zmiany funkcjonalne, odpowiedzialne za komfort i ja-
kość życia starszej generacji. Do zmian tych zalicza się m.in. zaburzenia zwią-
zane ze sferą intelektualną. 

W zakresie procesów uwagi, w obrębie których można stosunkowo szybko 
dostrzec zmiany regresyjne to przede wszystkim koncentracja, selektywność, 
czujność i przerzutowość. Właśnie ta ostatnia składowa pamięci ulega najszyb-
szemu regresowi, polegającemu na niemożności skutecznego realizowania, 
przez osobę w podeszłym wieku, zadań równoległych wymagających jedno-
czesnej kontroli. Wynika to z faktu, iż starsze osoby skupiają uwagę tylko na 
jednym z docierających bodźców, inne zaś ignorują lub odbierają je częściowo, 
fragmentarycznie, co uniemożliwia działanie i rozumienie. 

Pamięć decydująca o możliwościach uczenia się, stanowi najbardziej czuły 
punkt w samoocenie sprawności poznawczej ludzi w starszym wieku. Najwięk-
szy deficyt występuje w odniesieniu do pamięci mechanicznej i bezpośredniej494. 

490 D. J. Tisserand, J. Jolles, On the involvement, s.1107–1128.
491 Y. A. M. Grimbergen, W. J. Langston, R. A. C. Roos, B. R. Bloem, Postural instability in Par-

kinson’s disease: the adrenergic hypothesis and the locus coeruleus, „Expert Rev. Neuroth-
er. 2009, nr 2, s. 279-290. 

492 J. Metcalfe, Cognitive optimism, s. 100-110.
493 Tamże, s. 102.
494 por. S. Krzymiński, Geriatria i psychogeriatria. Zagadnienia ogólne, w: Zaburzenia psy-

chiczne wieku podeszłego. red. S. Krzymiński, Warszawa 1993, s. 9–33; Psychologia rozwo-
ju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, t.3, Warszawa 2003, s. 27.
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Ponadto osłabieniu ulega pamięć długoterminowa(wsteczna), jednak w mniej-
szym stopniu niż pamięć bezpośrednia495. 

Zmiany w sferze inteligencji wykazują wielowątkowość strukturalnych 
zmian psychicznych nasilających się z wiekiem. Poziom tzw. ogólnego ilora-
zu inteligencji wraz z wiekiem ulega obniżeniu. Rozpadowi ulegają przede 
wszystkim funkcje inteligencji płynnej (wrodzonej, determinowanej cechami 
biologicznymi, a decydujące o przetwarzaniu informacji i nabywaniu nowych 
kompetencji). Natomiast inteligencja skrystalizowana (społeczna) wykazuje 
tendencję do wzrostu lub pozostawania na tym samym poziomie496.

Podsumowując, zmiany w zakresie rozwoju poznawczego mają charak-
ter asynchroniczny, zindywidualizowany, a ich charakter uzależniony jest od 
wpływu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na 
funkcjonowanie jednostki. W odniesieniu do starszych osób trudniej, niż w in-
nych grupach wiekowych, można wskazać na ogólne prawidłowości rozwojowe 
dotyczące funkcjonowania intelektualnego, gdyż nie opracowano dotychczas 
swoistych narzędzi badawczych służących do pomiaru intelektu w grupie osób 
w wieku podeszłym.

Aktywność ruchowa - czynnikiem protekcyjnym „zdrowia poznawczego”

Badania naukowe z ostatnich kilkudziesięciu lat znacząco przyczyniły się 
do zrozumienia złożonych mechanizmów fizjologii i patologii tkanki nerwo-
wej. Tak dynamiczny postęp, jaki dokonał się w szeroko rozumianych naukach 
neurologicznych (ang. Neuroscience), szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu XX 
wieku, zwanym „dekadą mózgu”, nie był dotąd spotykany. Przyczynił się do 
tego przede wszystkim szybki rozwój innych dziedzin nauki, jak biologia mole-
kularna, genetyka, farmakologia czy nowoczesne techniki neuroobrazowania. 
Najlepszym dowodem owego postępu było odkrycie w ostatnim okresie szere-
gu BDNF, czyli substancji oddziałującej na określony etap niezwykle złożonego 
procesu śmierci neuronu, hamując go lub ograniczając. 

Szczególne zainteresowanie badaczy wzbudzają czynniki modyfikowalne, 
takie jak aktywność fizyczna i umysłowa. Postęp cywilizacyjny wyeliminował 
z życia człowieka możliwość zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu i dopro-
wadził do powstania zjawiska hipokinezji. Wieloletnie badania naukowe pro-
wadzone na całym świecie wskazują dodatni wpływ treningu fizycznego, nie 
tylko na zmiany fizjologiczne w organizmie ludzkim, ale także na ogólnie po-
jęty dobrostan fizyczny i psychiczny, na sprawną i niezależną starość. Podejmo-
wanie regularnej aktywności fizycznej pomaga zredukować i zminimalizować 
skutki patologicznego procesu starzenia się organizmu, które w znaczący spo-
sób obniżają komfort i jakość życia. Aktywność fizyczna jest jednym z podsta-
wowych czynników warunkujących zdrowie jednostki w każdym wieku. Pozy-
tywny wpływ ćwiczeń fizycznych na funkcjonowanie człowieka jest poparty 

495 Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, s. 270.
496 Tamże, s.272.
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wieloma badaniami. Ponadto wiele badań potwierdza destrukcyjny wpływ 
niedoboru wysiłku fizycznego (hipokinezji) na organizm ludzki497.

Badania dowodzą, że ćwiczenia fizyczne stanowią rodzaj stresu fizjologicz-
nego dla mózgu, który pobudzany jest w ten sposób do aktywnej adaptacji, co 
w konsekwencji przyczynia się do jego rozwoju neurofunkcjonalnego i przy-
gotowuje do reagowania na przyszłe wyzwania498. Aktywność ruchowa przy-
czynia się do polepszenia procesów uczenia się, pamięci oraz innych zdolności 
poznawczych na wiele sposobów499. Ponadto opóźnia lub zapobiega obniżaniu 
się poziomu procesów poznawczych u ludzi starszych500.

Wiele wyników badań wskazuje na to, że ćwiczenia aerobowe i aktywność 
fizyczna na odpowiednio wysokim poziomie wpływają na poprawę funkcjono-
wania mózgu w zakresie funkcji poznawczych w ciągu całego życia człowie-
ka501. Przez wiele lat neurobiologia i neuropsychiatria uznawały za paradygmat 
fakt, że mózg to statyczny organ, którego komórki nie dzielą się, a wraz z upły-
wem czasu obumierają, powodując zmiany degeneracyjne w zakresie procesów 
poznawczych, takie jak np. demencja starcza, choroba Alzheimera czy parkin-
sonizm. Ponadto uznawano, że procesy te są nieodwracalne i postępują wraz 
z wiekiem502.

Przełomem stał się rok 1999, kiedy naukowcy odkryli, że przy odpowiedniej 
stymulacji, mózg wytwarza nowe komórki nerwowe503. Natomiast dzięki zasto-
sowaniu metody obrazowania za pomocą tomografu komputerowego dostrze-
żono pojawienie się nowych neuronów pod wpływem aktywności fizycznej 
w obrębie hipokampa504, który stanowił istotny obszar badań nad neuroprocesa-
mi poznawczymi505. Wieloletnie badania tej części mózgu, odpowiedzialnej za 

497 M. Górecka, J. Niskich, Aktywność fizyczna osób w starszym wieku, „Pielęgniarstwo Pol-
skie” 2008, nr 2, s. 159-164; I. Kołodziejczyk, W zdrowym ciele zdrowy duch? Wpływ ak-
tywności fizycznej na funkcjonowanie poznawcze w starszym wieku, „Kosmos. Problemy 
nauk biologicznych” 2007, t. 56, s. 361-369.

498 M. P. Mattson, Pathways towards and away from Alzheimer’s disease, „Nature”2004, nr 5, s. 
631-639

499 S. Vaynman, Z. Ying, F. Gomez-Pinilla, Hippocampal BDNF mediates the efficacy of exer-
cise on synaptic plasticity and cognition, “European Journal of Neuroscience” 2004, t. 20, s. 
2580–2590.

500 A. F. Kramer, S. J. Colcombe, E. McAuley, Fitness, aging and neurocognitive function, „Neu-
robiol Aging” 2005, nr 26, Suppl. 1 s. 124-127.

501 Por. C. H. Hillman, A. V. Belopolsky, E. M. Snook, Physical activity and executive control: 
implications for increased cognitive health during older adulthood, „Res Q Exerc Sport” 
2004, t. 75, s. 176-185; C. H. Hillman, K. I. Erickson, A. F. Kramer, Be smart, exercise your 
heart: exercise effects on brain and cognition, „Nature Review Neuroscience” 2008, nr 9, s. 
58–65; B. A. Sibley, J. L. Etnier, The relationship between physical activity and cognition in 
children: a meta-analysis, „Pediatr. Exerc. Sci.” 2003, nr 15, s. 243 – 256.

502 za: W. Osiński, Aktywność fizyczna.
503 H. Van Praag, B. R. Christie, T. J. Sejnowski, F. H. Gage, Running enhances neurogenesis, 

learning, and long-term potentiation in mice, „Neurobiology” 1999, t. 96, s, 13427–13431.
504 P. Adlar, V. Perreau, C. Cotman, The exercise - induced expression of BDNF within the hip-

pocampus varies across life-span, „Neurobiology of Aging” 2006, nr 4, s. 511-520. 
505 por. S. Colcombe, A. F. Kramer, Fitness effects on the cognitive function of older adults: 

A meta-analytic study, „Psychological Science” 2003, t. 14, s. 125–130; C. W. Cotman, N. C. 
Berchtold, 2002, Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity, 
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przebieg procesów poznawczych takich jak: uczenie się, pamięć, skupienie i po-
dzielność uwagi, jak również wspomnienia i emocje506, ujawniły, że czynnikiem 
odpowiedzialnym za tworzenie się nowych neuronów jest czynnik troficzny 
BDNF (brain-drived-neurotrophic-factor)507. BDNF jest neurotrofiną, czyli pro-
teiną, która wspiera funkcjonowanie neuronów. Jeden z jej typów, który nazy-
wany jest czynnikiem troficznym, stanowi ważny bodziec decydujący o wzra-
staniu i rozwoju neuronów. Ten czynnik wzrostu z kolei jest proteiną, która 
sygnalizuje komórkom nerwowym konieczność rozwoju, różnicowania się, pra-
widłowego ich funkcjonowania i życia. Odpowiednie stężenie BDNF w hipo-
kampie człowieka pomaga przeżyć komórkom nerwowym przez wyhamowa-
nie procesów ich naturalnego obumierania508. Białko to, jako mózgopochodny 
czynnik wzrostu neuronów, pobudzane jest poprzez aktywność aerobową na 
poziomie ok. 75% tętna maksymalnego509. Badania dowodzą, że ćwiczenia aero-
bowe stymulują uwalnianie czynnika wzrostu BDNF w hipokampie, co sprzy-
ja plastyczności synaptycznej i powstawaniu dynamicznych połączeń między 
neuronami oraz stymuluje wzrost nowych neuronów510. Dane te potwierdzają 
zatem istnienie związku pomiędzy aktywnością fizyczną a funkcjonowaniem 
człowieka w sferze poznawczej.

Innymi pozytywnymi konsekwencjami ćwiczeń fizycznych i treningu jest 
dobrostan organizmu, lepsza adaptacja w zakresie stanów napięć nerwowych 
i stresu, ogólna poprawa zdrowia psychicznego (mental health), okazja do na-
wiązywania znajomości i przyjaźni, dzielenia radości z innymi511. 

Ponadto najnowsze doniesienia P.T. Williamsa (z 14 kwietnia 2013) w ramach 
Narodowych Badań nad Zdrowiem Biegaczy, opublikowanych przez Amery-
kańskie Towarzystwo Kardiologiczne, potwierdzają że aktywność ruchowa słu-
ży zdrowiu. Badacze odkryli m.in., że szybki marsz na takim samym dystansie, 
co umiarkowany bieg daje lepsze rezultaty:

- zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia o 7,2%, a bieg o 4,2%,
- redukuje pojawienie się zbyt wysokiego cholesterolu o 7%, bieg – 4,3%,
- zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy o 12,3%, bieg o 12,1%,
- zmiesza ryzyko miażdżycy i chorób układu krążenia o 9,3%, a bieg o 4,5%.

„Trends of Neurosciences” 2002, t.25, s. 295–301; C. Lopez-Lopez, D. LeRoith, I. Torres-Ale-
man, Insulin-like growth factor I is required for vessel remodeling in the adult brain, „Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 2004, t. 101, 
s. 9833– 9838; S. Neeper, F. Gomez-Pinilla, J. Choi, C. W. Cotman, Exercise and brain neuro-
trophins, „Nature” 1995, t.373, s. 109; H. Van Praag, B. R. Christie, T. J. Sejnowski, F. H. Gage, 
Running enhances neurogenesis, s. 13427–13431.

506 P. Adlar, V. Perreau, C. Cotman, The exercise - induced expression of BDNF within the hip-
pocampus varies across life-span, „Neurobiology of Aging” 2006, nr 4, s. 511-520.

507 J. J. Ratey, Spark. The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain, New York 2008.
508 D. K. Binder, H. E. Scharfman, Brain-derived neurotrophic factor, „Growth Factors” 2004, t. 

22, s. 123-131.
509 J. J. Ratey, Spark. 
510 C. H. Hillman, K. I. Erickson, A. F. Kramer, Be smart, exercise your heart: exercise effects on 

brain and cognition, „Nature Review Neuroscience” 2008, nr 9, s. 58–65.
511 T. Lauteschlager, P. Almeida, Physical activity and cognition in old age, „Current Opinion 

in Psychiatry” 2006, nr 2, s 190-193.
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Naukowcy podkreślają więc, że ruch to nie luksusu, ale konieczność. Nie-
zwykle ważne w kontekście analizy wpływu aktywności fizycznej na zdrowie 
oraz funkcje poznawcze, jest zdefiniowanie jaką dawkę ruchu należy otrzymać, 
by była wystarczającym bodźcem dla wywołania pożądanych zmian. Najczę-
ściej przywołuje się zaproponowaną przez badaczy formułę FITT512. Opisując 
aktywność ruchową należy określić więc jej częstotliwość (jak często?), inten-
sywność (jak ciężko?), czas trwania (jak długo?) oraz rodzaj (np. tlenowa, ćwi-
czenia koordynacyjne, gry zespołowe, jogging i inne). 

Rycina 1. Formuła FITT a funkcje poznawcze

 

 

 

 

Źródło: Opracowane na podstawie M. H. Anshell, P. Freedson, J. Hamill, K. Haywood, 
M. Horvat, S. A. Plowman, Dictionary of the sport and exercise science, Human Kinetics 
1991.

Z wielu podejmowanych badań wynika, że aktywność fizyczna obniża ryzy-
ko wystąpienia zaburzeń otępiennych i ogólnego pogorszenia funkcji poznaw-
czych. Potwierdzają one związek ilości ruchu z wystąpieniem otępienia. Wielu 
badaczy zaobserwowało pozytywny wpływ, zwiększonej ilości czasu, który 
seniorzy poświęcają na spacery z rzadszym ujawnieniem się zaburzeń o cha-
rakterze demencyjnym513.

Doświadczalne badania nad protekcyjnym wpływem aktywności fizycznej 
na występowanie otępienia starczego podjęte przez Larson i współpracowni-
ków514 (2006) wykazały, że podejmowanie ćwiczeń fizycznych 3 razy w tygo-
dniu istotnie zmniejszyło częstość występowania zmian demencyjnych. 

W badaniach oceniających czas reakcji515 Hatta i wsp., którzy prowadzili ana-
lizę porównawczą pomiędzy starszymi mężczyznami podejmującymi aktyw-
ność ruchową a młodszymi nieuprawiającymi sportu, nie stwierdzili istotnych 

512 C. B. Corbin, G. J. Welk, W. R. Corbin, K. Welk, Concepts of fitness and wellness (5th ed.), St. 
Louis 2006. McGraw-Hill Higher Education. 

513 I. Kołodziejczyk, W zdrowym ciele, s. 361-369.
514 E. B. Larson, L. Wang, J. D. Bowen, Exercise is associated with reduced risk for incident 

dementia among person 65 years of age and older, „Ann Intern Med” 2006, t. 144, s. 73-81.
515 A. Hatta, Y. Nishihira, S. R. Kim, Effects of habitual moderate exercise on response process-

ing and cognitive processing in older adults, „Jpn J Physiol” 2005, t. 55,s. 29-36.
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różnic. Z kolei starsi aktywni reagowali w istotnie krótszym czasie niż ich nie-
aktywni równolatkowie.

 Hillman i wsp.516 (2004) w podobnych badaniach nie stwierdzili jednak za-
leżności pomiędzy czasem reakcji a aktywnością fizyczną. 

Ciekawe spostrzeżenia poczynili Dik i wsp.517 (2003), którzy wykazali zwią-
zek pomiędzy aktywnością fizyczną mężczyzn w wieku 15–25 lat a ich póź-
niejszym czasem opracowania informacji. Zależność ta nie wystąpiła natomiast 
u kobiet. 

W badaniach dotyczących ćwiczeń typu fitness (rozciąganie, joga, ćwiczenia 
aerobowe) stwierdzono, że systematyczny trening istotnie podnosi sprawność 
funkcji poznawczych u osób starszych518.

 Kramer i wsp. (2005)519 wykazali, że ćwiczenia fitness mogą pełnić również 
funkcję neuroprotekcyjną w procesie starzenia się. 

Z przytoczonych powyżej badań wynika, że podejmowanie aktywności 
ruchowej korzystnie wpływa na funkcjonowanie poznawcze osób w wieku 
starszym. Uważa się, że aktywność mentalna pozwala na zachowanie dobrego 
funkcjonowania umysłu w wieku starszym. 

Podsumowanie

W literaturze przedmiotu pozytywny wpływ aktywności fizycznej na orga-
nizm człowieka na każdym etapie jego rozwoju jest bardzo szeroko opisywany. 
Opisane czynniki protekcyjne poznawczego starzenia się wyraźnie podkreślają 
znaczenie ruchu w profilaktyce chorób demencyjnych wieku starczego. 

Przez lata funkcjonował pogląd, że mózg to statyczny organ, którego komór-
ki nie dzielą się, a wraz z upływem czasu obumierają, powodując zmiany dege-
neracyjne w zakresie procesów poznawczych, co jest zjawiskiem nieodwracal-
nym. Przełomem stały się badania mózgu za pomocą tomografii komputerowej, 
przy jednoczesnym pojawieniu się hipotez o wpływie aktywności fizycznej 
na funkcje poznawcze. Obecnie badacze zbierają coraz więcej dowodów, iż ak-
tywność fizyczna o określonej intensywności, rodzaju, częstotliwości i czasie 
trwania przynosi nie tylko zdrowie fizyczne organizmu, ale również usprawnia 
działanie mózgu, spowalnia procesy degeneracyjne, zapewniając zdrową przy-
szłość m.in. na poziomie fizycznym, umysłowym, mentalnym i społecznym. 

Rekomendacje dla seniorów:
1. Ćwiczenia aerobowe mogą wspomagać plastyczność mózgu, powodując 

tworzenie się nowych neuronów. 

516 C. H. Hillman, A. V. Belopolsky, E. M. Snook, Physical activity and executive control: impli-
cations for increased cognitive health during older adulthood, „Res Q Exerc Sport” 2004, t. 
75, s. 176-185.

517 M. Dik, D. J. Deeg, M. Visser, C. Jonker, Early life physical activity and cognition at old age, 
„J Clin Exp Neuropsychol“ 2003, t. 25, s. 643-653.

518 I. Kołodziejczyk, W zdrowym ciele, s. 361-369.
519 A. F. Kramer, S. J. Colcombe, E. McAuley, Fitness, aging and neurocognitive function, „Neu-

robiol Aging” 200, t. 26 Suppl. 1, s. 124-127.
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2. Ćwiczenia fizyczne stanowią istotny czynnik protekcyjny starzenia się 
poznawczego – głównie funkcji wykonawczej i pamięci. Kora przedczo-
łowa i hipokamp, regiony odpowiedzialne za kontrolę i przebieg proce-
sów poznawczych, wykazują podatność na stymulację, jaką są ćwicze-
nia ruchowe, stanowiące profilaktykę zmian degeneracyjnych w obrębie 
mózgu. 

3. Aktywność ruchowa to nie luksus, to zdrowotna konieczność, ponie-
waż zaledwie sześć miesięcy regularnego chodzenia (o średnim natęże-
niu prędkości marszu) wystarczy by wpłynąć na zwiększenie objętość 
mózgu i poprawę funkcji poznawczych.

Protective factors of the process of “cognitive aging” 
as geronto-pedagogical dimension of the period of late adulthood

Summary

The Polish population of elderly people has been increasing. This phenome-
non entails a number of social and economic consequences. Therefore there has 
been great emphasis on maintaining mental health and physical independence 
among the elderly as long as possible. The aim of this work was to present a re-
view of protective factors of cognitive function in the process of ageing. Physio-
logical changes in cognitive function in ageing are presented, e.g. ageing of per-
ception, attention, memory, learning, thinking and intelligence. Since the rate 
and degree of impairment of cognitive function may depend on various factors, 
a review of research concerning protective factors of cognitive decline, such as 
physical activity, is presented. It is emphasized that among these factors physi-
cal activity seems to be the one that has received the strongest scientific support.
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Wyznaczniki poczucia zadowolenia
z życia osób w wieku senioralnym

Wstęp

Życie człowieka charakteryzuje się następującymi po sobie, kolejnymi faza-
mi, poczynając od dzieciństwa przez młodość i dorosłość aż do starości. W tych 
poszczególnych okresach pojawiają się określone zmiany i potrzeby rozwojowe, 
a także określone możliwości. W każdym podręczniku psychologii rozwojowej 
przedstawiona jest ta periodyzacja życia ludzkiego.520 Ciekawostką jest fakt, iż 
współczesna psychologia przesunęła swoje zainteresowania w kierunku póź-
niejszych faz życia. Jeszcze w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku 
zajmowano się głownie rozwojem dzieci i młodzieży marginalizując w swoich 
zainteresowaniach okres dorosłości a zwłaszcza okres późnej dorosłości521. To 
podejście wynikało ze specyficznego traktowania rozwoju522. Rozwój dotyczył 
tylko dzieci i ludzi młodych i na tych etapach się kończył. Człowiek w wieku do-
rosłości traktowany był jako całkowicie rozwinięty, jako efekt końcowy rozwo-
ju. W dzisiejszym rozumieniu rozwoju mówi się, że rozwój trwa przez całe ży-
cie a każdy etap ma specyficzne zadania rozwojowe523. Ostatni okres życia czyli 
„późny wiek dojrzały traktowany jest przez wielu teoretyków jako okres konty-
nuacji psychologicznego rozwoju człowieka.”524 Zadania rozwojowe tego okresu 
dotyczą między innymi adaptacji do pogarszającego się zdrowia i sprawności 
fizycznej, radzenia sobie z sytuacją przejścia na emeryturę i wynikającą z tego 
gorszą sytuacją finansową jak również z podjęciem nowych ról społecznych525. 

520 A.I. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, 
Gdańsk 2005; B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, War-
szawa 2001; J.S. Turner, D.B. Helms, Rozwój człowieka, Warszawa, WSiP, 1999.

521 M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1986.
522 J. Rembowski, Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Warszawa-Poznań, PWN, 

1984.
523 S. Steuden S. Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011; L. Dyczewski, Ludzie sta-

rzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994.
524 A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa 2007, s.252
525 M. Braun-Gałkowska, Nowe role społeczne ludzi starszych, w: Starzenie się a satysfakcja 

z życia, red. S. Steuden, M. Marczuk, Lublin 2006.
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Skoncentrowanie uwagi na wieku późnej dorosłości wynika też z charakte-
rystycznych zmian demograficznych ostatnich dziesięcioleci. Zjawisko starze-
nia się społeczeństw nazywane też „siwieniem społeczeństw” można zaobser-
wować nie tylko w krajach rozwiniętych, ale też w innych częściach świata526. 

To wydłużenie życia ludzkiego ma konkretne konsekwencje dla funkcjono-
wania większości państw wysokorozwiniętych. Wpływa na proponowane pro-
jekty funduszy ubezpieczeń społecznych i projekty emerytalne, czego dowód 
mieliśmy niedawno w Polsce. Ponadto powoduje wzrost wydatków na opiekę 
zdrowotną, zwiększone zapotrzebowanie na kluby seniorów, domy pomocy 
i domy spokojnej starości. Wyraźne wydłużenie życia człowieka spowodowało, 
że wiek późnej dorosłości znalazł się w ostatnich latach w kręgu zainteresowań 
wielu dyscyplin naukowych. Coraz częściej podejmowane są badania socjolo-
giczne, psychologiczne lub interdyscyplinarne mające na celu głębsze poznanie 
uwarunkowań jakości życia seniorów. Wiedza na temat związku zadowolenia 
z życia z czynnikami o charakterze osobowościowym jak również społeczno
-środowiskowym może być pomocna w lepszej adaptacji do okresu życia zwa-
nego „późną dorosłością”, jak też w lepiej zorganizowanej szeroko rozumianej 
pomocy dla ludzi w tym wieku .

Okres późnej dorosłości

Wydłużenie życia człowieka spowodowało, że okres późnej dorosłości wy-
znaczony przejściem na emeryturę trwa często ponad dwadzieścia lat. Błędem 
zatem byłoby uznanie ludzi starszych za jedną, homogeniczną grupę. Najczę-
ściej możemy spotkać się z następującym podziałem tego okresu życia: 

• 60 – 75 lat – grupa młodszych starszych,
• 75- 85 lat - grupa starszych starszych, 
• Powyżej 85 lat – grupa najstarszych starszych.

Pamiętać trzeba, że granice między tymi fazami są elastyczne, gdyż proces 
starzenia się ma bardzo indywidualny przebieg. Psychologowie zatem coraz 
częściej rezygnują ze sztywnej periodyzacji okresu późnej dorosłości dostrzega-
jąc trudności w ustaleniu jednoznacznego i uniwersalnego kryterium tego po-
działu. Zdarza się przecież, że znaczne zniedołężnienie i ograniczenie zdolności 
intelektualnych widać już u niektórych sześćdziesięciolatków. Inni zachowują 
wigor, sprawność fizyczną i umysłową nawet w wieku dziewięćdziesięciu kilku 
lat. Niemniej, mimo znacznych różnic w przebiegu starzenia się poszczegól-
nych jednostek, zauważyć można, że potrzeby, zdolności i wydolność seniorów 
w tych trzech grupach znacznie się różnią. Utrata sprawności ruchowej i umy-
słowej częściej zdarza się po 75 roku życia a wśród najstarszych jest zjawiskiem 
powszechnym. Negatywne procesy współtowarzyszące starzeniu się związane 
są ze zmianami w wyglądzie, w zmniejszeniu wydolności fizycznej i intelektu-
alnej, a także ograniczeniu kontroli emocjonalnej wyrażające się w przewrażli-
wieniu i impulsywności. 

526 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.
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Okres późnej dorosłości to przede wszystkim ograniczenie w trzech płasz-
czyznach: w przestrzeni fizycznej, społecznej i psychicznej527. Ograniczenie 
przestrzenie fizycznej wiąże się z pogarszającą kondycją fizyczną i wycofa-
niem z różnego rodzaju aktywności aż do zamknięcia się w swoim mieszkaniu. 
Ograniczenie w płaszczyźnie społecznej związane jest ze śmiercią najbliższych, 
kurczeniem się kręgu znajomych i sąsiadów, wycofywaniem się z kontaktów 
społecznych. Ograniczenie w przestrzeni psychicznej wynika z pogarszające-
go się funkcjonowania procesów orientacyjnych i poznawczych: gorszy wzrok, 
słabsza pamięć powolne myślenie.

Poczucie zadowolenia z życia

W literaturze psychologicznej dotyczącej starości opisywany jest problem 
pomyślnego przystosowania do tego okresu. Najczęściej przedstawiane są dwie 
wykluczające się teorie – teoria wyłączania się i teoria aktywności528. 

Pierwsza z nich głosi, że człowiek po przejściu na emeryturę stopniowo za-
czyna wyłączać się z życia społecznego. Pomału rezygnuje z szerokiego grona 
znajomych i skomplikowanych związków emocjonalnych z innymi ludźmi. Nie 
znaczy to że zostają zerwane więzi z innymi ludźmi. Nadal istnieje potrzeba 
przynależności i wsparcia zarówno ze strony rodziny jak i przyjaciół. Starszy 
człowiek ogranicza jednak swoją aktywność społeczną w tym również rodzin-
ną. Bardziej koncentruje się na swoich potrzebach i problemach. To stopniowe 
wycofywanie się z życia społecznego daje człowiekowi starszemu spokój, dobre 
samopoczucie i jest tak naprawdę warunkiem zadowolenia z życia. 

W teorii aktywności przesłanką pomyślnego przystosowania się do starości 
jest pozostawanie jak najdłużej osobą aktywną, zaangażowaną i produktywną. 
Po zakończeniu pracy zawodowej człowiek powinien znaleźć nowe zaintereso-
wania i nowe formy aktywności, które uzupełnią powstałą lukę. Te zastępcze 
formy aktywności są warunkiem odczuwania satysfakcji życiowej przez osoby 
starsze. 

Wśród osób starszych poczucie zadowolenia z życia odgrywa bardzo istotną 
rolę i wiąże się z emocjonalnym bilansem swojej przeszłości oraz z oceną peł-
nionych ról społecznych. Poczucie to w dużej mierze zależy od realizacji celów 
uznawanych za ważne, ale też od aktywności społecznej, od bliskich relacji spo-
łecznych529 oraz cech osobowości530.

Poczucie zadowolenia z życia w okresie późnej dorosłości jest bardzo ważnym 
problemem, gdyż w ostatniej fazie życia ludzie doświadczają wielu przykrych 
sytuacji. Strata ukochanego partnera, utrata zdrowia, wycofanie z życia zawo-
dowego, ograniczenie życia towarzyskiego, jak również uświadomienie sobie 
spadku sprawności fizycznej i umysłowej może być źródłem wielu bolesnych 

527 A. I. Brzezińska Psychologiczne portrety, s.624.
528 A. Birch, Psychologia rozwojowa, s. 254
529 Psychologia pozytywna w praktyce, red. S.S. Josepha, A.P. Linley’a, Warszawa 2007.
530 http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/s1qkh91py9n54eojrpepi0izj1uktl.pdf dostęp 

marzec 2013
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przeżyć531. Współczesny świat nie ceni starości, nie ceni mądrości i doświadcze-
nia seniorów. W dzisiejszym świecie liczy się zdrowie, uroda i młodość, a wie-
dza przekazywana jest nie przez starsze pokolenia a przez multimedia. 

Z drugiej jednak strony, ludzie starsi nabierają dystansu do życia, wypraco-
wują wewnętrzną pogodę ducha i często deklarują, że czują się szczęśliwi. Jest 
to bardzo istotne, gdyż poczucie zadowolenia z życia wiąże się z dobrym na-
strojem i pozytywnymi emocjami. Gdy człowiek jest zadowolony i pogodny, to 
ma to szereg konkretnych konsekwencji w jego codziennym funkcjonowaniu532.

1. Mózg ludzi szczęśliwych pracuje sprawniej i wydajniej. Organizm pro-
dukuje więcej adrenaliny, która zwiększa czujność i uwagę, poprawia 
pamięć i kojarzenie, a także zwiększa szybkość w podejmowaniu decy-
zji i rozwiązywaniu problemów. 

2. Ludzie szczęśliwi rzadziej chorują. Pozytywny nastrój zwiększa stężenie 
immunoglobulin i wzmaga aktywność histaminy, hormonu mobilizują-
cego układ odpornościowy. Podwyższa także zawartość we krwi i sku-
teczność oddziaływania leukocytów, komórek obronnych organizmu.

3. Ludzie zadowoleni z życia łatwiej radzą sobie ze stresem. Optymista 
trudne sytuacje postrzega jako wyzwanie, a nie zagrożenie, które go pa-
raliżuje. Ponadto dobry nastrój redukuje we krwi stężenie hormonów 
związanych z reakcją na stres. Dlatego ludzie pogodni po zdenerwowa-
niu szybciej wracają do równowagi.

4. Ludzie szczęśliwi lepiej znoszą ból. Dobre samopoczucie zwiększa pro-
dukcję endorfin, tzw. hormonów szczęścia, które działają jak naturalne 
znieczulacze i rozweselacze. 

5. Pogodny nastrój powoduje, że człowiek ma więcej energii, jest bardziej 
aktywny i łatwiej nawiązuje bliskie, serdeczne związki z innymi ludźmi. 

Poczucie zadowolenia z życia niesie zatem za sobą wiele konsekwencji. Nic 
więc dziwnego, że badania dotyczące okresu starości bardzo często dotyczą 
właśnie tej tematyki.

Charakterystyka grupy badawczej i procedury badań

Badania przeprowadzone były na terenie województwa świętokrzyskiego 
głównie w rejonie Kielc i Buska Zdroju. Badanie podzielone były na dwa etapy. 

Etap I było to badanie jakościowe. Wzięły w nim udział 83 osoby w wieku od 
60 lat do 98 lat. Średni wiek w tej grupie wynosił 72 lata. Wśród osób badanych 
znalazło się 55 kobiet i 28 mężczyzn. W grupie ankietowanych byli:

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kielcach - 28 osób
Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Kielcach - 13 osób
Uczestnicy „Klubu Seniora” w Piekoszowie – 16 osób
Osoby mieszkające na terenie województwa świętokrzyskiego - 26 osób

531 M. Straś-Romanowska, Późna dorosłość. Wiek starzenia się, w: B. Harwas-Napierała, J. 
Trempała, Psychologia rozwoju człowieka.

532 http://www.psychologia.edu.pl/obserwatorium-psychologiczne/1650-czy-optymizm-jest
-dla-ciebie-dobry.html dostęp marzec 2013
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Osoby badane zostały poproszone o odpowiedź na pytanie. Co Pani/Pana 
zdaniem jest ważne, żeby być w życiu szczęśliwym.” Odpowiedzi skategoryzo-
wano i utworzono 10 wyznaczników zadowolenia z życia osób starszych.

W drugim etapie przebadano 64 osoby w wieku 60 – 82 lata, w tym 51 kobiet 
i 13 mężczyzn.

Średnia wieku wynosiła 75 lat. W grupie ankietowanych byli:
• Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Busku Zdroju – 40 osób
• Osoby mieszkające na terenie województwa świętokrzyskiego – 24 

osoby
Badani seniorzy wypełniali ankietę. Podanych w niej było 10 wyznaczników 

zadowolenia z życia, które uzyskano kategoryzując wypowiedzi osób badanych 
w pierwszym etapie. Badani mogli wybrać tylko 3 wyznaczniki. Osoby badane 
proszone były ponadto o wypisanie swojego hobby.

Omówienie wyników badań

W odpowiedzi na otwarte pytanie „ Co Pani/Pana zdaniem jest ważne, żeby 
życie było szczęśliwe” seniorzy wymieniali najczęściej po kilka wyznaczników 
zadowolenia z życia. Wypowiedzi zostały pogrupowane na podane niżej 10 ka-
tegorii. Obok każdego wyznacznika zadowolenia z życia wypisane są przykła-
dowe fragmenty wypowiedzi osób badanych.

1. Miłość - „Człowiek jest zadowolony z życia jak jest miłość i zgoda.”, „ 
Najważniejsza w życiu jest miłość. Człowiek jest szczęśliwy jeśli może 
służyć drugiemu człowiekowi.” , „Do dążenia do szczęścia w życiu po-
trzebna jest miłość, którą trzeba przez całe życie pielęgnować.”

2. Dobre warunki materialne – „ Najważniejsze jest zdrowie i trochę pie-
niędzy”, „Pieniądze też są ważne, żeby być szczęśliwym, bez nich cza-
sem trudno było i szczególnie teraz ciężko byłoby sobie poradzić. Nie 
są jednak tak ważne jak miłość czy rodzina”. „ Człowiek jest szczęśliwy 
gdy nie brakuje mu środków na życie i gdy jest w stanie zaoszczędzić na 
rodzinne potrzeby: kupno samochodu, wyjazdy zagraniczne lub wcza-
sy nad morzem. I stać go na goszczenie u siebie przyjaciół.”

3. Spokój i brak zmartwień – „Najważniejszy jest spokój i życie bez więk-
szych stresów.”, „Ważny jest spokój i zadowolenie z tego co się ma.”, 
„Ważny jest spokój wewnętrzny”, „Szczęście to każdy nowy dzień bez 
bólu i zmartwień”

4. Udane małżeństwo – „Szczęśliwe życie daje radość z rodziny, którą 
się zakłada. Zdrowe dzieci i partner, który jest dobrym mężem, ojcem 
i przyjacielem. To wspomaganie jeden drugiego w trudnych chwilach. 
Rozmowy, które zmuszają do myślenia i łączą.” , „Najważniejsze, by 
dzielić życie u boku ukochanej osoby i nawet po 40 latach małżeństwa 
czuć, że jest się najpiękniejszą i najdroższą kobietą dla swojego męża.” 
„Przeżyłem z żoną 73 lata i nigdy się nie kłóciliśmy. Najszczęśliwszy by-
łem wtedy, kiedy dostałem tę dziewczynę za żonę” (mężczyzna 98 letni)



Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

219

5. Hobby –„Trzeba dużo spacerować i przebywać na świeżym powietrzu 
(z psem). Dużo czytać, rozwiązywać krzyżówki, wykonywać robótki 
ręczne. Trzeba być aktywnym.”, „Żeby robić jakieś rzeczy, które się lubi 
i jeśli te rzeczy się udają.”, „Jeżeli możemy robić coś co lubimy, co nas po-
ciąga.”, „Szczęście to posiadać czas dla siebie, na podróże, czytanie ksią-
żek, basen.” „Ważne jest zdrowie, rodzina i realizacja swojego hobby.”

6. Wiara w Boga – „Żeby życie było szczęśliwe potrzeba dużo łaski od 
Pana Boga”, „Najważniejsza jest wiara w Bożą Opatrzność. Nic w życiu 
nie dzieje się bez woli Nieba. Zadowolona jestem gdy mam spokój i się 
modlę” , „Najważniejsza jest głęboka wiara w Boga! Bez Boga ani do 
proga!” , „Aby być zadowolonym z życia trzeba żyć w przyjaźni z Pa-
nem Bogiem i bliźnimi.” „Troski i bóle trzeba znosić dla Ukrzyżowanego 
Chrystusa. Najważniejsza jest wiara w Opatrzność Bożą”

7. Zdrowie – „Moim zdaniem, aby życie było szczęśliwe trzeba być zdro-
wym i żyć w atmosferze przyjaźni.” , „Dla mnie najważniejsze jest zdro-
wie. Chciałabym być samodzielna. Po przebytej chorobie cieszę się, że 
chodzę i dobrze się czuję.”, „ Ważne jest zdrowie. Jestem osobą niepeł-
nosprawną. Jestem cicha, zadowolona z życia, chociaż towarzyszy mi 
cierpienie.”

8. Kochająca rodzina – „Dla mnie najważniejsza w życiu jest rodzina, 
dlatego największą radość sprawia mi widok szczęśliwych u boku mę-
żów córek oraz roześmianych wnucząt.” , „Dla mnie ważna jest przede 
wszystkim rodzina. Życie bez niej na pewno nie byłoby tak szczęśliwe. 
W trudnych momentach to rodzina daje wsparcie, zawsze była, jest i bę-
dzie ze mną. Dobra atmosfera domu rodzinnego niesie ze sobą wiele 
pozytywnych odczuć.”

9. Życzliwość, zgoda, rozumiejący ludzie – „Szczęcie mamy wtedy gdy 
otaczają nas życzliwi ludzie” „Żeby być szczęśliwym to potrzebni są 
uprzejmi ludzie”, „Żeby życie było szczęśliwe trzeba żyć w zgodzie 
i szanować się wzajemnie.”

10. Przyjaźń – „Moim zdaniem w życiu ważna jest ludzka przyjaźń, 
„Ważna jest aby mieć kogoś bliskiego, przyjaciela. Jeśli jest wzajemne 
zrozumienie”.

W prezentowanych badaniach nie sprawdzano poczucia zadowolenia re-
spondentów. Pośrednio jednak z wypowiedzi zauważyć można, że wiele osób 
czuje się zadowolonych i spełnionych. Świadczą o tym następujące wypowiedzi: 
„Jestem zawsze zadowolona. Nie lubię narzekać, jest mi dobrze mam dobrego 
męża, wygodny pokój i dobrą opiekę”, „Jestem bardzo szczęśliwy, mam dobrą 
żonę, która o mnie dba”, „Jestem zadowolony z życia. Wychowaliśmy z żoną 5 
dzieci (4 wykształciliśmy). 30 lat grałem w zespole. Do dziś jestem aktywny. Lu-
bię coś robić”, Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Posiadam pełną rodzinę, 
mam męża, dzieci a nawet kochające wnuki”

Z wypowiedzi tych widać, że wiele osób starszych ma poczucie zadowolenia 
z życia, co jest zgodne z innymi wynikami badań533. Byłby to zatem argument 

533 K. Budyń, A. Weiss, Satysfakcja z życia u osób w wieku senioralnym a orientacje życiowe 
i deklarowane wartości, „Społeczeństwo i Rodzin”, 2010, nr 22.
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na rzecz tezy, że wiek emerytalny w porównaniu z wiekiem przedemerytalnym 
ma swoje dobre strony, że poczucie zadowolenia z życia maleje, gdy człowiek 
zbliża się do emerytury a zaczyna rosnąć, gdy już przejdzie ten moment i przy-
wyknie do zmienionej sytuacji. Zdarzały się jednak i takie wypowiedzi: „Szczę-
ście dla mnie to obecność ludzi, ponieważ przez 33 lata pracowałam z ludźmi. 
Teraz jestem na emeryturze i jestem chora na depresję”. 

Wyniki badań prowadzonych w Polsce wskazują na niebezpieczną i przykrą 
tendencję wzrostu liczby samobójstw osób starszych. Tym bardziej zatem za-
sadne jest prowadzenie badań dotyczących satysfakcji życiowej w tym okresie 
i pomoc w jej odnajdywaniu. Analiza wyników I etapu badań pozwoliła na ska-
tegoryzowanie wskaźników zadowolenia z życia osób starszych i stworzenie 
ankiety do II etapu badań. Seniorzy wybierali z listy dziesięciu wskaźników za-
dowolenia z życia trzy wskaźniki, które ich zdaniem są najważniejsze. Wyniki 
przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 1. Wyznaczniki poczucia zadowolenia z życia kobiet w wieku 60 – 75 lat N =51
Wyznacznik zadowolenia z życia Ilość wyborów Procent

Miłość 19 razy 37,2 %
Dobre warunki materialne 6 razy 11,8 %
Spokój i brak zmartwień 18 razy 35,3 %

Udane małżeństwo 16 razy 31,4 %
Hobby 2 razy 3,9 %

Wiara w Boga 9 razy 17,6 %
Zdrowie fizyczne 40 razy 78,4 %
Kochająca rodzina 18 razy 35,3 %

Życzliwość, zgoda, rozumiejący ludzie 12 razy 23,5 %
Przyjaźń 8 razy 15,7 % 

Tabela 2. Wyznaczniki poczucia zadowolenia z życia mężczyzn w wieku 65 – 82 lata N = 13
Wyznacznik zadowolenia z życia Ilość wyborów Procent

Miłość 6 razy 46,1 %
Dobre warunki materialne 3 razy 23,1 %
Spokój i brak zmartwień 1 raz 7.7 %

Udane małżeństwo 7 razy 53,8 %
Hobby 0 0

Wiara w Boga 2 razy 15,4 %
Zdrowie fizyczne 10 razy 76,9 %
Kochająca rodzina 4 razy 30,8 %

Życzliwość, zgoda, rozumiejący ludzie 5 razy 38,5 %
Przyjaźń 1 raz 7,7 %
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Tabela 3. Wyznaczniki poczucia zadowolenia z życia w badanej grupie kobiet i męż-
czyzn w wieku 60 lat – 82 lata N= 64

Wyznacznik zadowolenia z życia Ilość wyborów Procent
Miłość 25 razy 39,1

Dobre warunki materialne 9 razy 14,1
Spokój i brak zmartwień 19 razy 29,7

Udane małżeństwo 23 razy 35,9
Hobby 2 razy 3,1

Wiara w Boga 11 razy 17,2
Zdrowie fizyczne 50 razy 78,1
Kochająca rodzina 22 razy 34,4

Życzliwość, zgoda, rozumiejący ludzie 17 razy 26,6
Przyjaźń 9 razy 14,1

Analiza odpowiedzi wskazuje, że dla badanych seniorów poczucie zadowo-
lenia z życia najbardziej wiąże się ze zdrowiem fizycznym. Aż 78,1% osób wy-
brało właśnie ten wskaźnik satysfakcji życiowej. Następne wskaźniki w kolej-
ności wyborów to miłość, udane małżeństwo i kochająca rodzina. Widać zatem, 
że polscy seniorzy satysfakcję życiową w dużym stopniu upatrują w więzach 
rodzinnych. W małym natomiast stopniu wiążą zadowolenia z życia z dobra-
mi materialnymi (14,1%), przyjaźnią (14,1%) i z wiarą w Boga (17,2%) Zaskaku-
jąco rzadko poczucie zadowolenia z życia skojarzone jest z zainteresowaniami 
(3,1%). Można stąd wysnuć wniosek, że polscy emeryci reprezentują raczej po-
stawę wyłączania. Po zakończeniu pracy zawodowej nie znajdują nowych zain-
teresowań i zastępczych form aktywności, które uzupełniłyby powstałą lukę. 

W drugiej części tego etapu badani proszeni byli o wypisanie swoich zainte-
resowań, co przedstawia Tabela 4.

Tabela 4. Hobby deklarowane przez badane osoby w wieku 60 lat – 82 lata N= 64
Hobby Liczba osób

Uprawianie działki, ogródka 15 osób
Czytanie książek 14 osób

Słuchanie muzyki, śpiewanie 12 osób
Podróże, turystyka, wycieczki 11 osób

Sport (rower, spacer) 7 osób
Krzyżówki 5 osób

TV, film 4 osoby
Malarstwo 2 osoby

Robótki ręczne 2 osoby
Spotkania towarzyskie 2 osoby

Wędkarstwo 1 osoba
Gra w karty 1 osoba

Pszczelarstwo 1 osoba
Majsterkowanie 1 osoba



222

Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

Analiza wypisanych zainteresowań wskazuje, że stosunkowo mało przeba-
danych seniorów jest aktywnych fizycznie. Najczęstszą formą aktywności fi-
zycznej jest praca w ogródku ( 15 osób) a później podróże, turystyka i wycieczki 
(11 osób). Tylko 7 osób wymieniło jazdę na rowerze lub spacer, które ujęte zostały 
w jedną kategorię. Jest to niepokojące, bowiem wszelkiego rodzaju hobby oparte 
na aktywności fizycznej jest dla seniorów bardzo korzystne. Rezultaty badań 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca wskazują na to, że chodzenie 
jest porównywalnie korzystne dla zdrowia jak bieganie. Obie formy aktywności 
przyczyniają się do zmniejszenia nadciśnienia, wysokiego poziomu choleste-
rolu, cukrzycy i chorób wieńcowych. Szczegółowe wyniki badań pokazały, że 
chodzenie zmniejszyło ryzyko wystąpienia nadciśnienia o 7,2 proc., wysokiego 
cholesterolu o 7 proc., cukrzycy o 12,3 proc. i chorób wieńcowych o 9,3 proc.534 

Zakończenie

Rewolucja naukowo-techniczna oraz postęp medycyny i farmakologii dopro-
wadziły w ostatnim dziesięcioleciu do wyraźnego wydłużenia życia ludzkiego. 
Zjawisko starzenia się społeczeństw nazywane też „siwieniem społeczeństw” 
można zaobserwować nie tylko w krajach rozwiniętych, ale też w innych czę-
ściach świata. Stale zwiększająca się grupa ludzi starszych spowodowała wzrost 
zainteresowania wiekiem późnej dorosłości. Konieczne jest bowiem zapewnie-
nie opieki medycznej oraz psychologicznej osobom w podeszłym wieku. Ważne 
jest nie tylko dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną, ale także, a może przede 
wszystkim, zapewnienie poczucia zadowolenia z życia ludzi starszych. Pytania 
o czynniki wpływające na jakość życia ludzi w wieku senioralnym, mają nie tyl-
ko uzasadnienie teoretyczne, ale posiadają oczywisty wymiar praktyczny. Coraz 
częściej podejmowane są badania socjologiczne, psychologiczne lub interdyscy-
plinarne mające na celu głębsze poznanie uwarunkowań jakości życia senio-
rów. Wyniki tych badań pozwalają na lepsze poznanie specyfiki okresu starości 
a przede wszystkim umożliwiają pomoc w aktywizacji seniorów i zwiększaniu 
ich satysfakcji życiowej. Wiedza na temat czynników warunkujących poczucie 
zadowolenia z życia seniorów może być wykorzystana dwukierunkowo. Może 
być pomocna dla osób starszych w lepszej adaptacji do tego okresu życia i lep-
szym radzeniu sobie z przejawami własnego starzenia się. Wiedza ta może być 
też wykorzystana do lepszego rozumienia problemów i potrzeb seniorów przez 
te osoby, które znalazły się w tej fazie życia a które stanowią szeroko rozumianą 
grupę wsparcia dla ludzi w fazie późnej dorosłości.

534 http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/chodzenie-tak-samo-zdrowe-dla-serca-jak-bie-
ganie/s12f7 dostęp kwiecień 2013 
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Determinants of a sense of satisfaction with life among seniors

Summary

The article presents the results of research aimed at the determinants of life 
satisfaction among the older people (aged from 60 to 98) - residents of nursing 
homes, senior clubs participants, students of the University of the Third Age 
and the inhabitants of Kielce and the surrounding area. The seniors claimed 
that the most important factors of life satisfaction are health, a loving family 
environment, peaceful and no-worries atmosphere, kindness and love. Meeting 
the needs will cause the elderly feel they could live the last years of their life 
happily and peacefully. 

 





Różnorodne aspekty
aktywizacji seniorów
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Renata Kowal
Wszechnica Świętokrzyska, Kielce

Prawo do „bycia” aktywnym – dylemat seniorów

Prawo do „bycia” aktywnym – kto je ma? Jakby nie dywagować, rozważać 
czy polemizować najczęściej przypisuje się je sprawnym fizycznie, pięknym, 
pracującym kobietom i mężczyznom – oczywiście w odpowiednim wieku ży-
cia. A co po przejściu na emeryturę? Dlaczego staramy się go pozbawiać senio-
rów możliwości podejmowania decyzji o swojej aktywności? Czy przekrocze-
nie pewnego progu wiekowego, przejście w stan „bierności” zawodowej sprzyja 
„ustawieniu” omawianej grupy społecznej w jasno określonej roli i przypisanie 
jej wyraźnych zadań, np.: odnoszących do opieki nad wnukami, chodzeniu do 
kościoła, lekarza czy wieczne podsumowywanie swojego dotychczasowego ży-
cia? A co z ich planami na przyszłość?

My dziś, współcześnie nie pamiętamy, albo o tym zapominamy, że my kie-
dyś też będziemy starzy, że ktoś od nas będzie wymagał tego samego, że ktoś 
będzie chciał za nas decydować – co, gdzie, kiedy mamy robić. Czy wytrzymali-
byśmy to? Czy nie stanęlibyśmy przed dylematem: chcemy sami mieć prawo do 
aktywności, a ktoś inny nam to prawo zabiera, bo…I co wtedy zrobić? 

Starość i aktywność – rys pojęciowy

Człowiek starzeje się od samego początku – w momencie poczęcia zaczy-
na się już proces starzenia się - o czym zapominamy. Wchodzimy naturalnie, 
spontanicznie, bez kontroli w okres dzieciństwa, młodzieńczości, dorosłości 
i w końcu starości. Dla E. Trafiałek to naturalna faza życia jednostki wieńcząca 
dynamiczny proces starzenia się; określana mianem „końcowej tercji życia”535.

J. Perek, B. Worek536 podobnie definiują starość jak wyżej cytowana autorka, 
zwracają jednak uwagę na procesy bierności i aktywności jednostki. Dla nich 
to naturalny proces, który wcale nie musi oznaczać bierności, wycofania się 
z życia, rezygnacji. Najważniejsze jest, aby od dzieciństwa kształtować nawyki 
aktywnego życia, aktywne sposoby spędzania czasu wolnego, co będzie sprzy-
jać procesowi aktywnego starzenia się. Istotne w tym procesie jest m.in.: nie 

535 E. Trafiałek, Starość, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t.5, Warszawa 
2005, s. 945.

536 J. Perek – Białas, B. Worek, Aktywne starzenie się. Aktywna starość – określenie pojęć, w: 
Aktywne starzenie, aktywna starość, red. J. Perek – Białas, Kraków 2005, s. 18.
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zamykanie się w czterech ścianach, a rozwijanie zainteresowań, utrzymywanie 
sprawności fizycznej, psychicznej na jak najwyższym poziomie. 

J. Stręga-Piasek, A. Lisowski definiują jeden z rodzajów starości – starość 
prospołeczną, którą uznają za etap życia, w którym procesy psychiczne, obja-
wiające się rezygnacją i poczuciem braku szans, oraz społeczne, polegające na 
odrzuceniu zgodnie z rytuałem stają się przyczyną ograniczenia możliwościom 
przeciwdziałania zachodzącym procesom starczym537. Zdaniem S. Fudel-Osi-
powej starość to okres życia ustroju, następujący po wieku dojrzałym, charakte-
ryzujący się obniżeniem funkcji życiowych i szeregiem morfologicznych zmian 
w poszczególnych systemach i organach538. 

Jak pisze A. Chabor stanowi ona trudny okres przystosowania się jednostki 
do szybko następujących po sobie przemian społeczno - ekonomiczno – cywili-
zacyjnych. A związane z nią ograniczenia (biopsychiczne, zdrowotne, sprawno-
ściowe) wpisują ją w proces degradacji i marginalizacji społecznej, czemu zno-
wu sprzyja proces bierności w ich życiu. Niejednokrotnie są one uzależnione od 
czynników ekonomicznych, a aktywność od chęci jej podejmowania539. Autorka 
zauważa także, iż źródłem wszelkiego rodzaju działań aktywizujących podej-
mowanych przez jednostki w każdym wieku są potrzeby, a sama aktywność je 
tylko zaspokaja540. 

Aktywność jest potrzebą psychiczną i społeczną w każdym wieku życia, nie 
wyłączając późnych lat życia człowieka. Satysfakcja wiąże się z bezpośrednim 
podtrzymywaniem aktywności w wieku średnim541. Stanowi również sposób 
porozumienia się z innymi ludźmi i z otaczającym go światem. Nabiera znacze-
nia wraz z upływem lat. Zaspokaja potrzeby człowieka od biologicznych, po 
społeczne i kulturalne; sprzyja odgrywaniu i przyjmowaniu na siebie różnego 
rodzaju ról społecznych, dzięki czemu nie występuje i nie potęguje się proces 
alienacji i wykluczenia jednostki542.

W odniesieniu to rodzajów i form aktywności osób starszych autorzy okre-
ślają, iż może być ona formalna, nieformalna i samotnicza543. Do formalnej 
zalicza się udział w organizacjach społecznych, politycznych, działalność wo-
lontariacką; do nieformalnej przede wszystkim kontakt z rodziną, znajomymi, 
przyjaciółmi, sąsiadami, do samotniczej - przede wszystkim oglądanie telewi-
zji, słuchanie radia, rozwijanie własnego hobby, rozwiązywanie krzyżówek. G. 
Orzechowska wymienia kilka pól aktywności człowieka: domowo-rodzinną, 

537 B. Szatur-Jaworska, Gerontologia społeczna - charakterystyka dyscypliny, schematy badań, 
w: Podstawy gerontologii społecznej, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielew-
ska, Warszawa 2006, s, 23

538 Tamże, s, 23.
539 A. Chabior: Aktywizacja i aktywność ludzi w procesie późnej dorosłości, Kielce 2011, s. 7; 

E. Trafiałek: Starość, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t.5, Warszawa 
2005, s. 945.

540 A. Chabor, Aktywizacja i aktywność, s. 8.
541 B. Szatur-Jaworska, Gerontologia społeczna - charakterystyka dyscypliny, s, 21. 
542 B. Szatur-Jaworska, Aktywność ekonomiczna człowieka starego, w: Podstawy gerontologii 

społecznej, s, 161.
543 Tamże, s.161; M. Kaczmarczyk, E. Trafiałek: Aktywizacja osób w starszym wieku jako szan-

sa na pomyślne starzenie, „Gerontologia Polska” 2007,nr 15, s. 4.
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kulturalną, zawodową, społeczną, edukacyjna, religijna i rekreacyjna. Należy 
pamiętać o biernej i czynnej (aktywnej) starości544.

Na typ podejmowanych działań wpływa szereg uwarunkowań, a przez to 
szereg czynników. Jest to między innymi osobowość i wykształcenie osoby (im 
wyższe wykształcenie, tym poziom aktywności jest większy); płeć (kobiety czę-
ściej podejmują aktywność ze względu choćby na ich liczebność na emeryturze) 
oraz warunki bytowo - ekonomiczne. Znaczenie odgrywa również środowi-
sko rodzinne (pochodzenie, tradycje, kontakt z dziećmi, wnukami, krewnymi) 
i miejsce zamieszkania (co znowu ma wpływ na dostępność do instytucji czasu 
wolnego osób dorosłych). No i na końcu (a właściwie powinno się znaleźć na 
początku wyliczanki czynników) stan zdrowia i kondycja fizyczna zaintereso-
wanego podejmowaniem różnorakich forma aktywności (im człowiek zdrow-
szy, tym częściej i chętniej podejmuje różne formy działaniowe).

Najistotniejszą dla osób w wieku poprodukcyjnym jest czynna działalność 
– aktywne starzenie się, przejawiające się m.in. brakiem zgody na odrzucenie 
w tych obszarach, w których się było aktywnym. Można robić i wykonywać 
różne rzeczy i znajdować w nich przyjemność, radość i szczęście. Po prostu nie 
wolno i nie powinno się z nich rezygnować545.

Według definicji OECD aktywne starzenie się to zdolność ludzi do tego, aby 
mimo wpływu lat wieść produktywne życie w sferze społecznej i gospodarczej. 
Oznacza to, że potrafią oni dokonywać elastycznych wyborów w zarządzaniu 
swoim czasem na przestrzeni życia. Dla rynku pracy aktywne starzenie się to 
przekonanie ludzi do dłuższej pracy oraz dostosowanie środowiska pracy do 
potrzeb ludzi starszych. W sferze opieki społecznej aktywne starzenie się ozna-
cza, że systemy emerytalne muszą dopuszczać możliwość pracy na pół etatu 
i stopniowe wycofywanie się z pracy zawodowej. W dziedzinie służby zdrowia 
aktywne starzenie się wymaga radykalnej zmiany obecnych praktyk zdrowot-
nych na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym546. 

Sama aktywna starość to finanse, ekonomia. „(…) Jeśli mówimy o aktywnej 
starości, no to trzeba mieć na książkę, kino. Jeżeli nie chodzi się do teatru, nie 
stać nas na książkę, na prasę jakąś tam, na cotygodniową, (…) no to jednym 
ratunkiem jest Radio Maryja. I po prostu to jest błędne koło (…) Aktywne sta-
rzenie się to jest to, żeby można było doczekać do emerytury; żeby była na tyle 
duża, żeby można było spędzać czas aktywnie; żeby można było sobie rower 
kupić, żeby móc pojechać na tym rowerze; żeby móc pojechać na wczasy; żeby 
móc korzystać z dobrodziejstw tego wszystkiego, co widzimy wszędzie. Na 
przykład taki emeryt amerykański, niemiecki – on może sobie pojechać, jego na 
wszystko stać; on może aktywnie spędzać swój czas (…)”547. Prowadzone przez 
J. Perek – Białas i B. Worek badania wykazały również, iż dla kobiet emerytura 
to przede wszystkim czas spełnienia; szczęścia, w którym wciąż czują się jest 
atrakcyjne. Kobiety decydują same o sobie i biorą swój los we własne ręce. Mę-
skość przegrywa, zaś kobiecość to wyraźny optymizm i siła. 

544 G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 1999. 
545 J. Perek – Białas, B. Worek, Aktywne starzenie się, s. 17.
546 Tamże, s. 13.
547 Tamże, s. 19-22.
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Wraz ze starością zmieniają się też role społeczne548 jednostki. Ludzie starzy 
najczęściej przyjmują na siebie role: rodzinne (na pierwszy plan wysuwa się rola 
babci i dziadka, zaś matki i ojca schodzi na plan dalszy); zawodowe (przyjmo-
wanie ich zależne jest od miejsca zamieszkania, finansów, posiadanych kwali-
fikacji); uczestnika grupy towarzyskiej (rówieśniczej); członka wspólnoty lokal-
nej, obywatela; członka wspólnoty religijnej (co sprzyja kontaktom społecznym, 
tworzeniu grup wsparcia, grup samopomocowych); użytkownika czasu wol-
nego. Odnosząc się do ostatniej roli należy zwrócić uwagę, iż aktywność osób 
starszych549 skupia się głównie wokół: telewizji (ogląda ją 84% osób), radia (słu-
cha go 61%); czytania gazet (56%), spacerów (52%), pracy na działce lub w ogród-
ku (39%). Czas wolny z książką oraz z przyjaciółmi spędza po 35% badanych 
w każdej z wcześniej wymienionych kategoriach. Turystyką zajmuje się 5%; do 
kina, teatru, na koncerty uczęszcza 3%, podobnie jak na spotkania do klubu 
seniora. Działalność społeczna zajmuje czas jedynie 4% badanych, bowiem pra-
wie 32% uważa, że taki sposób funkcjonowania ich nie interesuje; 28% nie jest 
w stanie aktywnie działać; 17% uważa, ze to i tak nic nie zmieni; 15% nie ma 
takiej potrzeby.

Analizując działalność społeczną, a przede wszystkim rodzinną zapomina-
my, że to właśnie dziadkowie stanowią „przekaźnik” i źródło wiedzy. To oni 
uczą młode pokolenie cierpliwości, zostają ich przyjaciółmi, a sami powoli do-
znają poczucia osamotnienia i bezużyteczności; słabo zaspakajają potrzebę sen-
su życia, użyteczności, zrozumienia, aktywności, uznania czy miłości550.

Zdaniem K. Kurowskiej551 współczesna rzeczywistość stwarza ludziom star-
szym coraz więcej możliwości dalszego rozwoju, zdobywania nowej wiedzy 
i aktywnego spędzania czasu wolnego. Starość dobrze spożytkowana może re-
alizować ambicje, dawać poczucie spełnienia i pewności siebie. Szansę na cie-
kawszą, a tym samym na zdrowszą starość dają przede wszystkim spotkania 
z innymi, otwartość na świat i spełnianie marzeń. Z roku na rok powstaje coraz 
więcej instytucji formalnych i nieformalnych, które pomagają w pomyślnym 
i aktywnym przeżyciu starości, takich jak: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Klu-
by Seniora, Koła Modlitewne czy Dzienne Domy Pomocy Społecznej. Ponadto 
na uwagę zasługują takie formy aktywności rekreacyjnej, jak: turnusy w sana-
toriach czy wycieczki turystyczne.

548 B. Szatur-Jaworska, Problemy przystosowania do starości, w: Podstawy gerontologii spo-
łecznej, s, 55-57.

549 Tamże, s. 58; P. Błędowski, Charakterystyka procesu starzenia. Aspekt socjoekonomiczny, 
w: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, red. K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska, War-
szawa 2008, s. 15-57.

550 M. Sendyk, Osoby starsze w roli dziadków, w: Wybrane problemy osób starszych, red. A. 
Nowicka, Kraków 2006, s. 151-159; R. Konieczna-Woźniak, Zaangażowanie ludzi starszych 
w przekaz międzypokoleniowy, w: Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dy-
lematy, red. R. Konieczna-Woźniak, Poznań 2008, s. 42.

551 K. Kurowska, Aktywizacja osób w starszym wieku w aspekcie działalności Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych, w: Kompendium 
pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, red. K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, 
Lublin 2007, s. 49-55.
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Podsumowując aktywność552 oferuje człowiekowi starszemu szansę wyraża-
nia siebie, bycia użytecznym w formie bardzo zindywidualizowanej, uwzględ-
niającej jego możliwości, upodobania i zwyczaje. Poza tym pozwala także 
rozwijać, po zaprzestanej pracy zawodowej, ujawniane czy uśpione zaintereso-
wania oraz stymulować procesy twórcze.

Założenia metodologiczne badań własnych

Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce dość rzadko poruszanej w świe-
cie nauki. Porusza problematykę aktywności seniorów przeciwstawioną „obo-
wiązkom” względem najczęściej wobec męża i dzieci. Celem jest ukazanie „dy-
lematu” dokonywania wyborów na przykładzie jednostkowych historii życia 
jednostek. Zaprezentowane indywidualne przypadki stanowią część większych 
badań. Przy zebraniu wstępnego materiału posłużono się metodą, indywidual-
nych przypadków, techniką wywiadu oraz kwestionariuszem wywiadu, jako 
narzędziem badawczym.

Prawo do „bycia” aktywnym – dylemat seniorów 
– studium indywidualnego przypadku

Wstępem do zaprezentowania kilku sylwetek osób starszych niechaj będzie 
zaprezentowany przez A. Chabior553 współczesny sposób postrzegania wyżej 
wymienionych jednostek w dwóch aspektach - stereotypach (pozytywnym 
i negatywnym). Pozytywny stereotyp charakteryzuje uprzejmość, pogoda du-
cha. Cechuje go poszukiwanie nowych sposobów adaptowania się do starości; 
aktywność; realizacja określonych form aktywności. Cieszy się ona uznaniem 
i szacunkiem społecznym. Negatywny „obraz” - to osoba bierna, nieelastyczna, 
powolna w ruchach, pozbawiona celu, zacofana; niesamodzielna, konfliktowa 
i roszczeniowa – oczekująca pomocy od najbliższych, społeczeństwa i państwa. 

Natalia i Natan Z.- małżeństwo z ponad 40-letnim stażem

Natalia to osoba pełna energii, żona, matka (dwóch córek i syna), babcia 
(czwórki wnucząt), dorabiająca sobie do emerytury w jednej z firm handlowych 
(na stanowisku sprzedawca – na pół etatu). „Wszędobylska i wszechwiedząca” 
– jak to określają najbliżsi. Pracuje, podróżuje, jeździ na wycieczki nie tylko ro-
werowe, spaceruje, utrzymuje kontakt ze bliższą i dalszą rodziną, koleżankami, 
kolegami z dawnej pracy, znajomymi.

552 M. Posłuszna, Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, „Nowiny Lekarskie” 
2012,nr 1, s. 75–79.

553 A. Chabior: Aktywizacja i aktywność, s. 19.
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Natan – jest na zasiłku przedemerytalnym, pracuje dodatkowo jako kierow-
ca w PKS-ie. Osoba mało aktywna mimo dobrego, a ośmielę się napisać bardzo 
dobrego stanu zdrowia. Dla niego znaczenie ma pilot od telewizora, rower (by 
dojechać i wrócić z pracy) i wnuki (kiedyś bardziej, obecnie mniej). Nie popiera 
aktywności żony, bywa nią zmęczony. 

„(…) Moja żona zachowuje się, jakby miała 40 lat, nie 60 kilka. Praca 4 
godziny dziennie, dwa razy w tygodniu praca społeczna, od czasu do czasu 
wycieczki „kościelne”, co tydzień odwiedziny rodziny, dwa razy w miesiącu 
obiady niedzielne dla dzieci i ich rodzin. Ile można tak pracować? Czemu nie 
siądzie w domu, jak każdy normalny emeryt, a właściwie emerytka? Czemu 
nie siądzie ze mną i mi nie potowarzyszy w oglądaniu telewizji? Na każde tak 
postawione pytanie odpowiada mi, że ona nie jest stara i w końcu robi to, co 
zawsze chciała – czyli działa (...)”.

Aktywność społeczno – zawodowa Natalii wynika z jej osobowości. Nie cho-
dzi w niej do końca o środki materialne, ale głównie o zajęcie czasu wolnego, 
który ma do dyspozycji. Sama zainteresowana twierdzi, iż nie chce być „stan-
dardową – typową” babcią, która zajmuje się tylko wnukami. Była „standar-
dową” mamą, żoną i gospodynią domową. Pracowała, zajmowała się domem 
i wychowaniem dzieci. W tym okresie czasu jej mąż „nie robił” nic. Wychodził 
z założenia, że skoro zarabia na utrzymanie domu (więcej niż żona) nie musi 
w nim nic robić, w niczym pomagać – do każdej zepsutej rzeczy wzywany był 
monter. 

Natalia nauczyła się wielu czynności związanych z majsterkowaniem/napra-
wami sama. I tak mniej więcej w tym czasie postanowiła, że nie będzie typową 
starszą panią, ani typową babcią. Dylematem było pytanie: czy powinna, nie 
czy da radę? Czy powinna zachowywać się „odmiennie” od wszelkiego rodzaju 
przyjętych standardów? Czy jej przyszłość to siedzenie w domu i niańczenie 
wnuków? Odpowiedzi, które udzieliła sama sobie zaskoczyły ją. Dziś z per-
spektywy czasu mówi: 

„(…) Nigdy nie dało się mnie zaszufladkować, wsadzić w jeden układ, jed-
ną strukturę. Od zawsze lub odkąd pamiętam zachowywałam się odmiennie. 
Już jako dziecko bawiłam się z chłopakami (co powodowało gniew koleżanek) 
czy Cyganami (co nie podobało się moim rówieśnikom, a nie rodzicom); prze-
ciwstawiałam się wszystkiemu, co uważałam za negatywne. W pracy zawo-
dowej nie wchodziłam w dziwne „układy, układziki” – robiłam to, co do mnie 
należało. Przyjaźniłam się z ludźmi spoza „branży”. I wiedziałam, że zawsze 
na nich mogę liczyć, że oni mi pomogą, skoro nie mogłam liczyć na pomoc 
męża. I wiedziałam, że sobie poradzę. 

A co do opieki nad wnukami. Kiedy na świat przyszły pierwsze wnuki 
pracowałam jeszcze zawodowo – byłam kilka lat przed emeryturą. I wówczas 
to moja córka zażądała ode mnie, abym odeszła z pracy i jej pomogła. Po-
stawiłam się wtedy. A argument odnoszący się do sfery finansowej i zabez-
pieczenia mojej przyszłości był dla niej tak mało ważny, chyba jak ja sama. 
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Zrozumiałam, że to ja sama mam walczyć o siebie, że nikt mi nie pomoże – ani 
mąż ani dzieci. 

Muszę też powiedzieć, iż w mojej rodzinie mam dwóch przeciwników mo-
jego stylu życia i dwóch zwolenników. Największe zrozumienie mam u syna, 
a najmniejsze u męża. To przykre, ale jakże prawdziwe(…)”.

 Będąc jeszcze aktywną zawodowo nawiązała współpracę z jedną z organiza-
cji pozarządowych – uczyła dzieciaki tańca, śpiewu, robótek ręcznych. Stała się 
rozpoznawalna w najbliższym środowisku i społeczności. Jej sukcesy drażniły/
drażnią/będą drażnić i wywoływały/wywołują/będą wywoływać zniechęce-
nie i radość, wyśmiewanie i podziw czyli jednym słowem dwie przeciwstawne 
emocje. Jednakże Natalię to nie bardzo interesuje. Najważniejsze dla niej samej 
jest to, że jest szczęśliwa i spełniona – żyjąc aktywnie.

Elżbieta K. (lat 63, ukończone studium pielęgniarskie). 
Obecnie na zasiłku przedemerytalnym. Wcześniej wzorowa żona i matka, 
a dziś „odmieniona Żona, Matka i Babcia”

Ela była kiedyś typową „Matką Polką”. Po ukończeniu studium pielę-
gniarskiego podjęła pracę w zawodzie, następnie wyszła za mąż, urodziły się 
dzieciaki. 

„(…) Ja właściwie, jak typowa Matka Polka, zrezygnowałam z pracy na 
rzecz wychowywania dzieci, zajmowania się domem. Śniadanie, obiad, pod-
wieczorek i kolacja; mycie, pranie, prasowanie, sprzątanie; zaprowadzenie 
i przyprowadzenie dzieciaków, jak nie z przedszkola to ze szkoły. I tak przez 
ponad 18 lat. 

Zapomniałam dodać, iż najbardziej zaniedbaną osobą byłam ja sama 
w tym okresie. Nie miałam czasu na koleżanki (właściwie ich nie miałam), na 
fryzjera, a o kosmetyczce już nie wspomnę. Za to na różnorodne formy zajęć 
pozawodowych miał mój mąż, który był wiecznie niezadowolony – wiecznie 
coś było źle, wiecznie coś nie tak – źle wyglądasz, wyjdź gdzieś, zabaw się, ale 
pamiętaj o dzieciach (…)”. 

Ela po ponad 18–letniej przerwie postanowiła wrócić do zawodu. Jednakże 
swoją działalność zawodową rozpoczęła od pracy wolontariackiej w Ognisku 
Wychowawczym, na stanowisku pielęgniarka. Tę formę zatrudnienia miała 
przez 2 lata, potem została przyjęta do pracy w Prywatnym Zakładzie Usług 
Medycznych, gdzie pracuje do dziś (jest zatrudniona na pół etatu).

Kiedy rozpoczęła pracę jako wolontariusz stała się „pośmiewiskiem” dla 
swoich najbliższych, a szczególnie dla męża. 

„(…)Jak można pracować i nic nie zarabiać. Nie będę cytować wszystkich 
określeń, jakie otrzymywałam od najbliższych, znajomych. Całe szczęście, że 
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wnuki były małe. Jedynym wsparciem dla mnie w tym okresie był uśmiech 
moich podopiecznych, przełożonej i personelu (…)”.

Jednakże kiedy zaczęła zarabiać i awansować zmieniły się relacje ze 
wszystkimi.

 „(…)Ela, jakaś Ty kochana, Mamo jesteś najwspanialsza. Ela a mogłabyś 
mi załatwić, zarezerwować…A ja nie zrezygnowałam z mojego wolontariatu. 
Tak układałam/układam dyżury, aby do dzieciaków zajrzeć, sprawdzić głowy, 
dać zastrzyki i … po prostu dać wsparcie(…)”.

Ela w całej swojej aktywności nie zapomniała o procesie kształcenia. Wła-
ściwie samokształcenia. Po 20-latach poszła na studia celem uzupełnienia wy-
kształcenia, podjęła cykl szkoleń dokształcających, pozwalających zdobyć nowe 
umiejętności. Obecnie jest uczestnikiem zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku. Prowadzi dla swoich rówieśników zajęcia odnoszące się do profilaktyki 
zdrowia. Oprócz tego drugą kadencję jest radną „powiatową”.

„(…)Patrząc z perspektywy czasu w całej swojej dotychczasowej działal-
ności jedyną osobą, na którą nie mogłam liczyć był mój mąż. Kiedy zajmo-
wałam się domem było źle; poszłam do pracy było źle; zaczęłam awansować, 
zmieniać swoje życie, zarabiać po prostu odszedł do innej. Dziś śmieje się, 
że „zamienił mnie na młodszy model” na „chwilę” – obecnie mieszka sam. 
Jesteśmy po rozwodzie. 

A ja jestem szczęśliwa. Nikt mnie nie ogranicza. Też mieszkam sama, ale 
samotna nie jestem. Czuję się spełniona. 

Relacje ze swoimi dziećmi mam dobre. Często je odwiedzam. Cała trójka 
wyjechała z kraju. Synowie zamieszkali na stałe w Wielkiej Brytanii, Francji, 
zaś córka poznała w czasie studiów Amerykanina i dziś ma i obywatelstwo, 
i stałe miejsce zatrudnienia i mieszkania w USA. Do synów latam kilka razy 
w roku (szczególnie na długie weekendy), do córki w okresie urlopowym. 

Musiałam nauczyć się języka angielskiego, obsługi skyp’a i innych komu-
nikatorów. Wnuki znają język ojczysty swoich rodziców w mowie. Może kie-
dyś…wyjadę z Polski i zamieszkam zagranicą? Kto to może wiedzieć?(...)”. 

Ela zdaje sobie sprawę z faktu, że przez swoją aktywność, a właściwie brak 
akceptacji dla jej działań – jej małżeństwo się rozpadło. Jednocześnie wie, że 
los i dzieci były dla niej łaskawe – nigdy nie żądały od niej by przejęła opiekę 
nad wnukami, nigdy nie postawiły ją przed dylematem: wolontariat, praca czy 
„niańczenie” wnuków. Bo nikt nie wie, jak by jej życie się wtedy ułożyło. A one 
same wiedzą, iż Ela poświęciła im najlepsze lata swojego życia i więcej poświę-
cać się już nie chce.
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Dominika W. – osoba pełna poświęcenia dla innych, lat 71554

Dominika to matka dwójki dzieci, babcia dwójki wnuków. Od kiedy pamię-
ta zawsze była od kogoś uzależniona: od swoich rodziców, pracodawcy, męża, 
a potem od własnych dzieci. Zawsze ktoś wymuszał na niej decyzje zgodnie 
ze swoimi zamierzeniami, planami i działaniami; zawsze ktoś stawiał ją przed 
dylematem: moje dobro – innych dobro, ja – inni i najczęściej wychodziło inni.

Dominika po ślubie, podobnie jak Ela, zrezygnowała z obowiązków zawodo-
wych by móc zająć się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Była/jest 
zawsze obecna w życiu swoich najbliższych od przedszkola po dzień dzisiejszy 
– kiedy to opiekę nad dziećmi zamieniła na opiekę nad wnukami. Całe dnie spę-
dzała i nadal spędza z dziećmi: pierze, sprząta, prasuje, myje okna – to wszystko 
oprócz wykonywania podstawowych czynności. Została bezpłatną nianią, nie 
babcią dla swoich wnuków, i służącą dla dzieci. Jedyny wolny dzień, jaki dziś 
ma, to niedziela, ale też nie każda. Gotuje obiadki, przygotowuje podwieczorki, 
kolacje. 

Jedyną z przyczyn takiej postawy, takiego zachowania jest brak własnych 
środków finansowych. Dominika nie ma ani renty (nawet inwalidzkiej), ani 
emerytury. Jedyne pieniądze pochodzą z emerytury męża – pana i władcy „jej 
życia”.

„(…) Mój mąż kiedy go poznałam był miłym i sympatycznym facetem, 
ale nie zauważyłam, że był jednocześnie osobą apodyktyczną. Zadecydował, 
że nie będę pracować, on będzie zarabiał a ja zajmę się domem. I tak się nim 
zajmuję od wielu, wielu lat. Nawet kiedy chciałam kupić sobie coś nowego, 
ładnego, czy iść do fryzjera musiałam się prosić o pieniądze. Nie ukrywam, 
że zawsze je dostawałam. Ale wiele straciłam. Utraciłam swoją osobowość, 
utraciłam siebie. Nie mogłam iść na studia, choć wiedzę mam ogromną; nie 
mogłam iść do pracy; w sumie nie miałam/nie mam koleżanek. Znajomi to 
rodzice moich dzieci, a teraz teściowie. Kiedy wspomniałam o zajęciach na 
Uniwersytecie III wieku zarówno mąż, jak i dzieci stwierdziły, że jak nie mam 
co robić, to oni mi dadzą dodatkowe zajęcia i dodatkową pracę. Więc, czy mia-
łam, jakiś wybór? Nie. 

Kiedy zaczęłam myśleć i podsumowywać swoje życie doszłam do wniosku, 
że w swoim życiu nie mam nic swojego. A jedynym moim problemem był 
fakt, że zgodziłam się na warunki męża, będąc jeszcze młodą osobą. To wtedy 
stałam przed dylematem, ale z miłości do męża zgodziłam się na wszystko, co 
mam teraz (…)”.

Dominika nigdy nie miała szans na „oficjalny”, własny rozwój.

554 Generalnie, jako autorka niniejszego artykułu muszę stwierdzić, iż dość trudno mi się opi-
sywało niniejszy przypadek. Trudno mi było uwierzyć, iż tak sympatyczna, miła i rozważ-
na osoba mogła tak bardzo uzależnić się od decyzji innych osób, że przez swoje całe życie 
została pozbawiona własnego zdania 
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Podsumowanie

Starając się podsumować powyższy artykuł nasuwa mi się jedna sugestia 
dla wszystkich młodych ludzi: „POZWÓLMY ROZWIJAĆ SIĘ SWOIM RODZI-
COM, NIE OGRANICZAJMY ICH MOŻLIWOŚCI. NIE RÓBMY Z NICH SŁU-
ŻĄCYCH, OPIEKUNÓW. NIE WYWOŁUJMY DYLEMATÓW”.

Nasi rodzice, a tym samym osoby starsze już posiadają ograniczniki typu: 
zdrowie, finanse, poczucie osamotnienia i izolacji społecznej. Będąc osobami 
młodymi, rzadko kiedy myślimy o zabezpieczeniu materialnym na przyszłość. 
Możliwe do wykorzystania dodatkowe (oprócz pensji), najlepsze i najskutecz-
niejsze formy zabezpieczenia na starość555 to głównie dbanie o własne zdro-
wie; fundusze emerytalne; lokaty bankowe, papiery wartościowe; przedmioty 
wartościowe (inwestycja w dzieła sztuki, biżuterię); nieruchomości (na nich nie 
można stracić – zdaniem znawców tematu).

Ludzie starsi kiedy są bogaci nie mają dylematów, kiedy mają niski status 
ekonomiczny zaczynają przeżywać rozterki. Jednakże najważniejsze, aby nie 
stawiać przed nimi pytań: czy lepiej będzie, jak zajmiesz się wnukami, a nie 
swoim życiem? Pomóżmy im w procesie aktywności, wskazujmy możliwości 
i wspierajmy ich w podejmowaniu adekwatnych decyzji.

Jak pisze J. Perek – Białas556 w 2050 roku udział ludności w wieku 80-ciu lat 
ma wynieść 11,9% (dane EUROSTAT-u). I co z tego wynika? Dla osoby młodej 
właściwie nic – nie zdaje sobie ona sprawy ani z konsekwencji finansowych dla 
budżetu państwa, ani też dla dalszego funkcjonowania w najbliższym środo-
wisku rodzinnym. 

The right to “be” active - seniors’ dilemma
  

Summary

The article focuses on the issue of elderly activities in opposition to “obliga-
tions”, the most often towards their husband and children, which is the subject 
rarely discussed in the scientific world. It shows “dilemmas” on the example of 
the life history of individual people.

555 J. Perek – Białas, B. Worek: Zabezpieczenie na starość jako warunek aktywnej starości (w): J. Perek 
– Białas (red.): Aktywne starzenie, aktywna starość, Aureus, Kraków 2005, s. 38.

556 J. Perek – Białas (red.): Aktywne starzenie, aktywna starość, Aureus, Kraków 2005, s. 7.
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Aksjologiczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania
aktywizacji osób starszych w Polsce

Starość może mieć wiele manifestacji i wiele znaczeń. Dotyka większości lu-
dzi, choć każdy przeżywa ją w swoim czasie i na swój sposób. Na jej aktualną 
społeczną percepcję wpływają rozmaite czynniki. Odbiór ów najlepiej unaocz-
nia już stosunek do samego terminu „starość”. Jak zwraca uwagę Józefina Hryn-
kiewicz, „W Polsce używanie w dyskusjach publicznych kategorii „człowiek 
stary” okazało się politycznie niepoprawne. Stosowanie przymiotnika „stary” 
na określenie człowieka w zaawansowanym wieku wywołuje żywe protesty, 
a nawet oburzenie słuchających lub czytających. Poprawniej, kulturalniej, lepiej, 
przyjemniej i ładniej, jak twierdzą przeciwnicy (nazywania starymi ludzi sta-
rych), brzmi użycie określeń: „człowiek starszy”, „senior”, „osoba trzeciego wie-
ku”, „osoba w czwartym wieku” oraz używanie innych określeń (choć trochę 
maskujących rzeczywistość). Zdaniem wielu krytyków pojęcia „starość”, uży-
wanie przymiotnika „stary” na określenie osoby w wieku zaawansowanym jest 
formą dyskryminacji, wykluczenia, a nawet swoistej przemocy stosowanej wo-
bec najstarszych w społeczeństwie generacji”557. Autorka postuluje zarazem po-
trzebę przywrócenia neutralnego charakteru i wyłącznie opisowego znaczenia 
terminu „starość” na określenie ostatniej fazy życia człowieka. Unikanie słowa 
nie zmienia bowiem złej sytuacji ludzi starych, a jedynie ją kamufluje i odsuwa 
ze społecznej świadomości558. 

Tak więc, współczesną konotację wyrazu „starość” określić należy jako ne-
gatywną. J. Modrzewski zaznaczył, że termin ów – odnoszony do względnie 
zaawansowanej fazy istnienia wszelkich bytów materialnych, jak i ideacyjnych 
– w powszechnym wyczuciu semantycznym posiada zabarwienie pejoratyw-
ne, zwłaszcza, gdy „wystąpieniu czy doświadczaniu owej fazy towarzyszy 
nieuchronne następstwo destrukcji podmiotu, któremu owa cecha przysługu-
je”559. Pejoratywność nadawana desygnatowi tego pojęcia wskazuje na obawę 
podmiotu przed jej doświadczeniem, względnie rozgoryczenie lub konstatację 

557 J. Hrynkiewicz, Los starca zależy od kontekstu społecznego – wprowadzenie, w: O sytuacji 
ludzi starszych, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2012, s. 7.

558 Tamże, s. 7-8.
559 J. Modrzewski, Starość w perspektywie i kwalifikacji społecznej, w: Standaryzacja socjali-

zacji inkluzyjnej. Dorosłość i starość, red. A. Matysiak-Błaszczyk, J. Modrzewski, D. Sipiń-
ska, Leszno 2011, s. 78.
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bezsilności wobec ostatecznej utraty podmiotowej względnie przedmiotowej 
właściwości, którą określa się mianem: bycia, istnienia, egzystencji, czy obecno-
ści. Podobnie jednak, jak w wielu innych przypadkach, z terminem tym związa-
na jest swoista ambiwalencja w jego semantycznym zastosowaniu i rozumieniu. 
Zaobserwować można ją zwłaszcza wówczas, gdy oznacza on przedmiot czy 
postać specyficznych uosabiających go przymiotów, a których ukonstytuowanie 
wymaga czasu i czas ów jest warunkiem przybrania przez nie ważkości560. 

W społecznym odczuciu schyłkowy okres życia zwykle nie jawi się ani jako 
wiek spełnienia, ani nawet jako naturalna kolej rzeczy. Człowiek poddany kul-
turowemu dyktatowi kontestuje ją, buntuje się przeciw niej, nie chce zostać 
poddany społecznej ekskluzji. Starość najczęściej561 traktuje się jako „wiek ogo-
łoceń”562, udrękę, dopust, przykrość, dramat. Kojarzy się z zanikiem kontroli 
nad własnym życiem, rozpadem, utratą rokoszy stołu i łoża563 oraz brzydotą, co 
współcześnie, w skrajnie zestetyzowanej kulturze, staje się dla wielu trudne do 
przyjęcia. Starość może się więc ograniczać jedynie do reminiscencji i nostalgii, 
może być też aktywna. Kiedy jednak rzeczywiście ma szansę być aktywna? 

Niniejszy artykuł dotyczy uwarunkowań aktywizacji osób starszych w Pol-
sce. Problem ten rozpatrzony został na trzech płaszczyznach. Pierwsza odnosi 
się do panującego systemu aksjologicznego, zwłaszcza hierarchii wartości we 
współczesnym świecie, co przekłada się na stosunek ogółu do ludzi starych. Ko-
lejna kwestia dotyczy głównie sposobu uzewnętrzniania zinternalizowanych 
wartości w życiu społecznym, zwłaszcza w kontekście aktualnych wieloaspek-
towych przeobrażeń rzeczywistości. Ostatnia część prowadzonej analizy trak-
tuje o ekonomicznym położeniu ludzi starych, co w znacznej mierze warunkuje 
ich aktywną partycypację w sferze publicznej. 

Kulturowe postrzeganie starości i osób starszych, ich położenie w sytuacji 
starzenia się społeczeństw oraz wyzwania z jakimi muszą się w związku z tym 
zmierzyć systemy wielu państw należą do problemów podejmowanych przez 
wiele dyscyplin naukowych. Rozpatruje się je m.in. na gruncie pedagogiki 
starzenia się i starości (inaczej gerontologii edukacyjnej bądź geragogiki), an-
dragogiki, gerontologii społecznej, socjologii, psychologii czy filozofii. Panuje 
właściwie powszechna zgoda, że przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
w tym wykluczeniu osób starszych, należy do podstawowych zadań socjal-
nych państwa. O zakresie i formie uczestnictwa osób starszych w życiu zbio-
rowym decydują dwa czynniki: wolicjonalny oraz możliwościowy (związany 
z ich fizycznymi, kulturowymi i ekonomicznymi szansami na uskutecznianie 

560 Tamże, s. 78.
561 Społeczny odbiór jakości życia ludzi starych nie zawsze jest tożsamy z oceną samych zain-

teresowanych. Wyniki badań amerykańskiej psycholog Lauy Carstensen (zaprezentowane 
na konferencji w Kalifornii w 2012 r.) wskazują, że poziom stresu, zmartwień oraz gniewu 
zmniejsza się z wiekiem, a ludzie starzy czują się szczęśliwi lub szczęśliwsi niż wcześniej. 
Zjawisko to w naukach społecznych nazywane jest paradoksem starzenia się. Zob.: http://
www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121104/ZDROWIE/121109881

562 Zob. A. Hauziński, Psychologiczne wyznaczniki programowania jakości środowiska życia 
osób w podeszłym wieku w: Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości, red. A. I. Brzeziń-
ska, Poznań, 2007, s. 167-186.

563 A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1994, s. 234.
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swoich zamierzeń). Poniższa analiza stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak 
się wydaje kluczowe dla postawionego problemu – kim jest w naszym kraju 
człowiek w jesieni swojego życia? Czy kategorię ludzi starych postrzega się jako 
równoprawną części społeczeństwa, czy raczej jako balast dla pozostałych jego 
członków? 

Jako, że celem niniejszego artykułu nie jest katalogowanie istniejących form 
aktywizacji osób starszych, odwołano się tylko do działań wybranych, pełnią-
cych rolę egzemplifikacji ogólnie przyjętych mechanizmów postępowania wo-
bec przedstawicieli omawianej kategorii społecznej. 

Aksjologiczne podstawy postrzegania ludzi starych,
ich miejsca w społeczeństwie i aktywności w nim

Głębokie i długotrwałe zmiany kulturowe jakie mają miejsce od kilku ostat-
nich dziesięcioleci poddawane są nieprzerwanie interdyscyplinarnym bada-
niom, co komplikuje szybkość i wielość owych przeobrażeń. Wśród licznych 
analiz często pojawiają się głosy o ewidentnym kryzysie współczesnej kultury, 
a przyczyn owego kryzysu najczęściej uparuje się w odejściu od humanizmu: 
„Nie ma autentycznej kultury wówczas, kiedy zagrożony jest byt człowieka – 
jego życie biologiczne, czy umysłowo-duchowe”564. Do negatywnych zjawisk 
kultury masowo-globalnej zalicza się między innymi zanik kultur ludowo-re-
gionalnych i narodowych, depersonalizację jej niekrytycznych odbiorców oraz 
sprzyjanie ich pasywności, desakralizację, antyintelektualizm, ideową pust-
kę565. Inną z kwestii rozważanych w kontekście kondycji i perspektyw współ-
czesnych społeczeństw jest sprawa odpowiedzialności w systemach indywidu-
alistycznych. Opinie interlokutorów podejmujących to zagadnienie różnią się 
niekiedy zasadniczo. Cześć z nich nie tylko wyraża przekonanie, że jest ona 
w przedstawionym kontekście możliwa, ale wskazuje na prawdopodobne for-
my odpowiedzialności indywidualistycznej (np. konformistyczna, pryncypial-
na, karierystyczna566). Niektórzy badacze artykułują jednak pogląd odmienny. 
Uwzględniwszy charakter epoki, w której żyjemy, powszechną rezygnację 
z pojęć takich jak humanizm, równość, sprawiedliwość, przechodzenie do roz-
ważań na poziomie mikroetyki, gdzie istotne są racje indywidualnych wybo-
rów moralnych, mniemać można, że „szanse na wytworzenie ponowoczesnej 
moralności opartej na pojęciu odpowiedzialności wydają się nikłe”567. Człowiek 
posmodernistyczny ponad wierność jednej i bezwzględnie ważnej Prawdzie 
przedkłada wierność wobec prawdy skonstruowanej przez siebie i na własny 

564 Ks. Stanisław Kowalczyk, Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Lublin 2011, s. 125.
565 Tamże, s. 142-144.
566 M. Suríkowá, Odpowiedzialność w systemie indywidualistycznym: oksymoron czy nowe 

warunki społeczne? w: Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki, red. 
D. Walczak-Duraj, Łódź 2011, s. 31-45.

567 T. Pękala, O „konstruującej się” tożsamości człowieka ponowoczesnego, w: Antropologia 
filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, red. T. Szkotuł, 1997, s. 216-220.
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użytek568. Tracąc z oczu dotychczas obowiązujące pryncypia, skłania się ku do-
raźności. Postrzeganie rzeczywistości wyłącznie z perspektywy jednostkowej 
minimalizuje skłonność uwzględniania w swoim działaniu odpowiedzialności 
za ogół.

Odnosząc się do kształtu współczesnej cywilizacji Zygmunt Bauman zwra-
ca uwagę na kolejną istotną modernistyczną tendencję (mającą swój początek 
w XVIII wieku i racjonalizmie oświecenia), mianowicie predylekcję do racjona-
lizowania, organizacji i uporządkowania wszystkich sfer życia społecznego569. 
Racjonalizowanie świata nowoczesnego ma charakter dążenia absolutnego. 
Skłonność do bezwyjątkowej regulacji ogółu dziedzin ludzkiej egzystencji, po-
goń za perfekcją, maksymalną funkcjonalnością – z wszystkimi, nieraz absur-
dalnymi, efektami „rządów bezosobowych zasad”570 – jest zauważalna w coraz 
większym stopniu. 

Krytycznie oceniający globalizację Tadeusz Buksiński pisze, iż obecnie coraz 
bardziej rozluźnia się spójność społeczna: rodzinna, wspólnotowa oraz intere-
sowna długofalowa, a globalizacja destruuje układy i struktury mieszczańskie 
oraz mieszczańską mentalność. Ludzie przestali liczyć na zaufanie i trwałość 
jakichkolwiek stosunków, liczą natomiast na możliwie największy zysk tu i te-
raz. Wszystkie dotychczasowe instytucje i gwarancje zastępuje obecnie prawo 
międzynarodowe i siła do wymuszania jego przestrzegania571. Buksiński zwra-
ca też uwagę na ograniczoną wolność jednostki. Wskazuje, że „Pragnienia, cele 
i wola współczesnego człowieka są formowane pod wpływem propagandy, 
mody, podlegają manipulacjom. Wpływy te, a właściwie przymusy na poziomie 
nieświadomym zniewalają, ograniczają wolność wyboru. Człowiek w dalszym 
ciągu kalkuluje i wybiera, ale są to kalkulacje dokonywane w sytuacji przymu-
su zewnętrznego”572. 

Społeczne postrzeganie ludzi starych zmieniało się w czasie. Długo utrzy-
mujący się prestiż starości zaczął niknąć wraz z postępującą industrializacją. 
Wynikiem rewolucji przemysłowej i demograficznej, szeregi ludzi w starszym 
wieku zaczęły się mnożyć, co wiązało się z jednoczesnym słabnięciem ich pozy-
cji573. Obecnie starość przede wszystkim wzbudza lęk. Lek tym większy, w im 
większym stopniu w danym społeczeństwie reprezentowany jest światopogląd 
materialistyczny wyrażający się w konsumpcjonizmie i hedonizmie. Globali-
zacja spowodowała, iż postawy te są szeroko rozpowszechnione i uległy lub 
ulegają utrwaleniu. Otrzymujemy tym samym spetryfikowany, jedynie słusz-
ny scenariusz ludzkiego życia, w którym zasadniczą rolę odgrywają przed-
mioty, estetyka i przyjemność. Wobec naczelnych wartości naszej cywilizacji 
mało atrakcyjny krańcowy okres życia człowieka poddany jest marginalizacji, 

568 T. Szkotuł, Spór o sens w kulturze i sztuce postmodernistycznej, w: Aksjologiczne dylema-
ty epoki współczesnej, red. T. Szkotuł, Lublin 1994, s. 110.

569 Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada, Warszawa 1992, s. 138. 
570 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2007, s. 477.
571 T. Buksiński, Moderność, Poznań 2001, s. 239.
572 Tamże, s. 262.
573 E. Rosset, Miejsce człowieka starego w społeczeństwie, w: Encyklopedia seniora, Warszawa 

1986.
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stereotypizacji, poniekąd tabuizacji. Według funkcjonujących stereotypów574 
osoba w zaawansowanym wieku postrzegana jest najczęściej jako słaba, nie-
zaangażowana, żyjąca przeszłością, zgorzkniała, przewrażliwiona, nieznośny 
sąsiad, czy przedstawiciel „policji szlafrokowej” (jak określa się zazwyczaj ko-
biety powyżej 50. roku życia w papilotach i szlafrokach, których aktywność 
sprowadza się głównie do wyglądania przez okno575). Część społeczeństwa 
w postrzeganiu ludzi starych kieruje się nie tylko stereotypami, ale i resenty-
mentami. Zdaniem Adama Zycha zaobserwować można wyraźną deprecjację 
starości, która niekiedy przybiera postać gerontofobii, czyli wrogiego stosunku 
do ludzi starych576. Są oni pozbawieni prestiżu, zmargiznalizowani – liczba in-
terakcji społecznych, w których uczestniczą maleje, ich aktywność ogranicza 
się często wyłącznie do przestrzeni prywatnej, zmniejszają się możliwości po-
znawcze, potencjał życiowy ulega wyraźnemu ograniczeniu. W związku z tym, 
sytuacja przedstawicieli tej kategorii społecznej nierzadko istotnie jawi się jako 
trudna.

Aleksandra Błachnio zaznacza, że „starość najczęściej kojarzy się z inwo-
lucją człowieka, a szczególnie w sferze jego cielesności”577. Zwraca ona uwagę 
na hipotezę podwójnego standardu starzenia się, według której zdecydowanie 
trudniej jest starzeć się kobietom, mężczyźni liczyć mogą na pobłażliwszy osąd 
własnej starości. Przyczynę takiego stanu rzeczy nietrudno odgadnąć – jest nią 
kulturowy imperatyw posiadania ciała pięknego, a w każdym razie estetycz-
nego, troskliwie pielęgnowanego, w czym sprzymierzeńcem okazuje się nie 
tylko doskonale prosperujący przemysł kosmetyczny i medyczny, ale też samo-
poświęcenie i asceza. Dyktatowi temu w sposób szczególny podlegają kobie-
ty578. Tak widoczna koncentracja współczesnego człowieka na ciele i wszystkim 
co z cielesnością się wiąże skłaniać może do konstatacji, iż „ciało stało się dziś 
przedmiotem zbawienia. Zajęło ono, i to dosłownie, miejsce duszy w jej roli mo-
ralnej i ideologicznej”579.

Powszechna estetyzacja codzienności – zacieranie się granic między sztu-
ką a życiem, ma według Mike’a Featherstone’a, trzy źródła. Jest ona po pierw-
sze efektem kontestacji awangardowych artystów modernizmu wobec sztuki 
akademickiej, niezgody na ograniczanie zasięgu dzieł sztuki do muzeów. Po 
wtóre, oznacza tendencję postrzegania życia ludzkiego w kategoriach artyzmu, 
kreowania go w taki sposób, by ono samo stało się dziełem sztuki. Estetyzacja 
codzienności wiąże się w końcu z powstaniem konsumpcyjnej kultury obraz-
kowej, z obecnością obrazów, dominacją ikonosfery w otaczającym nas świecie 

574 Zob. np.: S. Śliwa, Postawy osób młodych (studentów) wobec starzejących się osób, w: Sta-
rość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne, red. S. Rogala, Opole 2010, s. 98-106.

575 Zob. M. Brzezińska, Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie póź-
nej dorosłości, Warszawa 2011, s. 65.

576 A. A. Zych, Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Katowice 1999, s. 13. 
577 A. Błachnio, Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce 

i na świecie, Bydgoszcz 2012, s. 23.
578 Tamże, s. 27-28.
579 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006, s. 169.
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(np. w mediach)580. Sztuka utraciła swą elitarność, a jak sądzi Magdalena Wołek 
„opozycyjna, radykalnie awangardowa postawa artystów wobec społeczeń-
stwa, powszechnie uznawanych, akceptowanych wartości, o ile występuje, to 
z pewnością nie jest dominująca”581.

Warto zwrócić również uwagę na zjawisko pragmatyzacji życia społeczne-
go, które przejawia się między innymi w rozwiązaniach systemowych wobec 
osób starszych, a także w charakterze dyskursu publicznego ich dotyczącego. 
Obserwacja okoliczności poruszania spraw związanych z seniorami w debacie 
publicznej w Polsce nieuchronnie prowadzi do konstatacji, że odbywa się to 
niemal wyłącznie w kontekście negatywnym, najczęściej w odniesieniu do sys-
temu ubezpieczeń społecznych, właściwie wizji jego rychłego kryzysu, by nie 
powiedzieć załamania. Powodem tej sytuacji jest m.in. zapaść demograficzna 
w naszym kraju582, wyrażająca się w niezmiernie niskim wskaźniku urodzeń, 
tym samym w zbyt dużej (i stale rosnącej) liczbie osób starszych. Człowiek stary 
jawi się więc przede wszystkim jako „sprawca” problemów społecznych, balast 
dla społeczeństwa, wydatek, na który państwa nie stać – w każdym razie kłopot. 

Potwierdzenie przywołanego obrazu nastawienia do seniorów odnajdujemy 
również w ocenie działań instytucji dla nich stworzonych. Wymownie na ten 
temat pisze A. Kępiński: „Domy starców (...) są instytucjami, które odgrywają 
w stosunku do ludzi analogiczną rolę, jak skład złomu dla urządzeń technicz-
nych. Jest nim ukryty pod płaszczem humanitaryzmu bezwzględny wyrok: 
jesteście nam niepotrzebni”583. Nawet dość pobieżna analiza zasad funkcjono-
wania współczesnych społeczeństw i przyjmowanych przez nie pryncypiów 
skłania ku twierdzeniu, że coraz częściej mamy do czynienia nie tyle z huma-
nizmem fasadowym, ile z zaawansowanym procesem dehumanizacji. Zjawi-
sko to uwidacznia się także w podejściu do ludzi starych, o których interesy 
nikt się nie troszczy, a oni sami nie są dopuszczani do głosu. Trudna lub wręcz 
rozpaczliwa sytuacja finansowa znacznej ich części nie jest w naszym kraju 
przedmiotem jakichkolwiek dyskusji, czy działań. Ich prawa, zwłaszcza prawo 
do godności, rehabilitacji i ochrony zdrowia wielokrotnie nie są respektowane. 
Założenia powszechnie stosowanych rozwiązań systemowych odnoszących się 
do ochrony zdrowia (przyjętych i stosowanych, aczkolwiek nie artykułowanych 
publicznie wprost) znajdują niekiedy potwierdzenie w nieopatrznych wypo-
wiedziach polityków. Zalicza się do nich choćby niedawną wypowiedź jednej 
z posłanek partii rządzącej, obecnej minister sportu i turystyki, którą spro-
wadzić można do konkluzji, iż osób po 60. roku życia nie opłaca się leczyć584. 

580 M. Wołek, Człowiek wobec powszechnej estetyzacji codzienności, w: Kondycja człowieka 
współczesnego, red. Cz. Piecuch, Kraków 2006, s. 140, za: M. Featherstone, Postmodernizm 
i estetyzacja życia codziennego, w: Postmodenizm. Antologia przykładów, red. R. Nycz, 
Kraków 1997, s. 468-481.

581 M. Wołek, Człowiek wobec powszechnej, s. 140.
582 Według „Dziennika Gazeta Prawna” na 1000 mieszkańców rodzi się w Polsce zaledwie 10 

dzieci, wskaźnik dzietności wynosi zaledwie 1,3. Zajmujemy 208 miejsce na świecie na 228 
krajów. Zob.: http://tvp.info/informacje/ludzie/polsce-grozi-zapasc-demograficzna/8381611

583 A. Kępiński, Rytm życia, s. 389.
584 http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/320315,poslanka-po-starsi-ludzie-chodza

-do-lekarza-dla-rozrywki.html
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Rzeczywiste rozwiązania dotyczące refundowania kosztów leczenia dla osób 
w określonym, zaawansowanym wieku realizowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia potwierdzają uznanie przez decydentów przytoczonych powyżej słów 
za uzasadnione. Przedstawiony stosunek służby zdrowia do ludzi starych od 
dawna stanowi w Polsce przysłowiową tajemnicę Poliszynela. 

Problem aktywizacji osób starszych, stwarzania sposobności i warunków, 
by mogły one partycypować w życiu społecznym w możliwie najszerszym za-
kresie, w dyskursie publicznym właściwie nie jest podnoszony. Dyskusje, do-
tyczące głównie efektywności stosowanych rozwiązań praktycznych i propo-
zycji działań optymalizujących proces aktywizacji seniorów, toczą się przede 
wszystkim w kręgach eksperckich składających się zarówno z teoretyków, jak 
i praktyków. Niestety, ich rezultaty najczęściej nie wywołują rezonansu środo-
wisk decyzyjnych. Nie oznacza to jednak, że w praktyce nie prowadzi się dzia-
łań mających na celu rozwiązywanie opisywanego problemu. W ocenie wielu 
specjalistów ich efekty są jednak znikome na co wpływa m.in. brak spójnej poli-
tyki państwa oraz niekoniecznie słuszne założenia przyjmowanych rozwiązań. 

Kulturowe wzory społecznej obecności osób starszych

Stosunek społeczeństw do starości jest wyraźnie skorelowany ze sposobem 
postrzegania przez nie istoty życia człowieka i istoty dziejów. Kultura euro-
pejska kultywująca przez wieki ideę rozwoju jako celu życia człowieka i istotę 
dziejów ludzkości przynajmniej od pewnego czasu traktuje starość jako mniej 
wartościową część życia. W kulturach uznających za istotę ludzkiej egzystencji 
nie rozwój lecz dążenie do zachowania równowagi, starość jest traktowana jako 
faza życia równorzędna innym, nie czerpie z innych stadiów swojej legitymacji. 
Na pozycję ludzi starych wpływa typ kultury danego społeczeństwa. W kultu-
rze opartej na tradycji mówionej i obyczaju rola ludzi starszych jest znacząca585.

Kategorię ludzi starych wyznacza współcześnie przede wszystkim instytu-
cja zwalniająca ich z obowiązku brania czynnego udziału w niektórych wymia-
rach procesu społecznego i ekonomicznego odtwarzania, określając wydzieloną 
przez siebie kategorię osób mianem emerytów. Pewną komplikację stanowi fakt, 
iż status emeryta może dotyczyć jednostek w rozmaitych okresach trwania ich 
biologicznego życia, ponadto pewna ich część nie podlega owej instytucjonalnej 
regulacji emerytalnej kontynuując swoją dotychczasową aktywność zawodową 
poza ramy wyznaczone tym formalnym rozstrzygnięciem586. 

Sytuację życiową osób starszych trafnie opisują kategorie takie, jak: co-
dzienność, bezradność i pomoc. W kontekście prowadzonych rozważań warto 
zastanowić się pokrótce zwłaszcza nad dwiema pierwszymi. Abstrahując od 
przedstawiania ujęć definicyjnych codzienności w życiu społecznym, jej za-
kres dotyczy bezpośredniego i szerszego środowiska człowieka (w praktyce 
niezbyt rozległej przestrzeni, w której faktycznie się on porusza), środowiska 

585 J. Modrzewski, A. Matysiak-Błaszczyk, Starość. Program i propozycje jego realizacji, w: 
Standaryzacja socjalizacji, s. 75.

586 J. Modrzewski, Starość w perspektywie, s. 85-86.
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materialnego (np. określonych, najczęściej skromnych warunków mieszkanio-
wych czy ekonomicznych) i środowiska społecznego587. Jak zauważa Astrid To-
kaj, dopełnienie ról pełnionych przez starzejącą się jednostkę seniora (mocno 
już uszczuplonych lub zmodyfikowanych) stanowi czas. W schyłkowej fazie ży-
cia dominują tzw. role peryferyjne, co jawi się jako konsekwencja przebiegającej 
w codziennym życiu seniora socjalizacji retrogresywnej. Analizująca charakter 
strategii życiowych obieranych przez ludzi starych Olga Czerniawska wyróż-
niła następujące style życia: 1) styl całkowicie bierny, 2) styl rodzinny, 3) styl 
wyznaczony posiadaniem ogródka działkowego, 4) styl wyznaczony określo-
ną aktywnością społeczną, 5) styl domocentryczny, 6) styl życia nacechowany 
pobożnością588.

Kolejną ze wskazanych kategorii opisujących egzystencję seniorów jest bez-
radność. Można ją rozpatrywać zarówno z perspektywy subiektywnej (indy-
widualnych odczuć), jak i obiektywnej. Badania wskazują, iż ludzie starsi mają 
niekiedy poważne trudności w radzeniu sobie w określonych okolicznościach 
życiowych589. Główny, jak można mniemać, asumpt tej sytuacji stanowią daleko 
idące zmiany jakościowe funkcjonowania społeczeństw związane z nasileniem 
się zwłaszcza niektórych procesów, w tym przede wszystkim dotyczących po-
stępu technologicznego. Wzrost niepewności, uczucie utraty kontroli nad swym 
losem jest naturalną konsekwencją braku stałości tak wyraźnie znamionującej 
współczesność. Trudno zaprzeczyć, że funkcjonowanie w świecie, w którym 
pewna jest tylko zmiana, znacząco obniżającą komfort życia nie tylko osób 
starych. 

Do kluczowych pojęć obrazujących położenie seniorów można z pewnością 
zaliczyć analfabetyzm funkcjonalny (nieumiejętność wykorzystania nabytej 
wiedzy do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie) oraz 
analfabetyzm informatyczny (brak kompetencji w pracy z techniką informacyj-
ną). Zjawiska te wydają się mieć coraz większe znaczenie w sytuacji utrwalania 
się tzw. kultury uczestnictwa (zwanej też kulturą konwergencji), zwłaszcza, iż 
jak zauważa H. Jenkins warunki udziału w niej ciągle pozostają przedmiotem 
dyskusji590.

Margaret Mead wprowadzając podział na kultury postfiguratywne (w któ-
rych dzieci uczą się głównie od rodziców), kofiguratywne (zarówno dzieci, jak 
i dorośli uczą się od swych rówieśników) oraz prefiguratywne (dorośli uczą się 
od swych dzieci) zauważyła, że wchodzimy w okres nie mający w historii pre-
cedensu, w którym młodzi poprzez swoje prefiguratywne rozumienie przyszło-
ści (można powiedzieć, że również teraźniejszości) zyskują sobie wyjątkowy 
autorytet591. Rezygnując z omawiania szczegółów dobrze już znanej koncepcji 
Mead warto, jak sądzę, zatrzymać się przy uwadze, jaką uczyniła niejako na 
podsumowanie swojej pracy. Stwierdziła, że „rozwój kultur prefiguratywnych 

587 A. Tokaj, Codzienność, bezradność, pomoc, w: Standaryzacja socjalizacji, s. 112.
588 A. Tokaj, Codzienność, bezradność, za: O. Czerniawska, Drogi i bezdroża andragogiki i ge-

rontologii, Łódź 2000, s. 170-175. 
589 A. Tokaj, Codzienność, bezradność, pomoc, s. 116-117.
590 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 7. 
591 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000, s. 13.
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będzie zależeć od tego, czy uda się nawiązać dialog z młodym pokoleniem i czy 
pokolenie to, mając możliwość działania wedle swej woli, potrafi poprowadzić 
starszych w stronę nieznanej nam przyszłości. Jedynie opierając się na młodych, 
starsze pokolenie może uzyskać dostęp do nowej wiedzy doświadczalnej, bez 
której nie sposób układać żadnych sensownych planów. Tylko w bezpośred-
nim kontakcie z młodym pokoleniem, korzystającym ze swego źródła wiedzy 
na prawach wyłączności, uda nam się zbudować sensowną przyszłość”592. Za-
znaczyła jednocześnie, że kształt ewentualnej współpracy zależeć będzie rów-
nież od postawy starszych generacji – nie powinny one buntować się przed 
tymi, którzy „utrudniają realizację utopijnych marzeń minionych pokoleń”593. 
Obserwacja kierunku zmian cywilizacyjnych skłonić może do konstatacji, iż 
współczesność jest historią ludzi młodych. Mówić można o pewnym paradok-
sie – świat kultury, tworzony przecież w znacznej mierze przez osoby w wieku 
średnim oraz starsze, sam stawia na piedestale ową młodość, próbując uchwycić 
ją i zatrzymać w obrazie, czy słowie. Przedstawiciele różnych gremiów związa-
nych z kulturą sami piszą więc historię marginalizującą ludzi starych, mimo, że 
w części do nich należą lub wkrótce należeć będą. 

W świetle poruszanego zagadnienia jako interesująca jawi się również kwe-
stia stosunku do śmierci i żałoby prezentowanego przez ponowoczesne społe-
czeństwa, co w znacznej mierze odzwierciedla ich stosunek do ludzi starych. 
Wojciech Burszta zauważył, że „w kulturze Zachodu niezmiernie skurczyła się 
i zindywidualizowała sfera rytualno-symboliczna. Mówi się nawet, iż żyjemy 
jedynie na gruzach dawnego, całościowego sensu, że bogaty obszar mitologii 
kultury znalazł się wyłącznie w archiwum pamięci”594. Śmierć została zdesa-
kralizowana, „umedyczniona”, „przeniesiona” do szpitali, ośrodków opieki 
geriatrycznej, czy paliatywnej. Ludzie starzy trafili więc za kurtynę. Zmianie 
uległ również stosunek do żałoby. W archaicznym sposobie opłakiwania zmar-
łego595, jednostka i rodzina dotknięte stratą bliskiej osoby mogły liczyć na soli-
darne współczucie całej społeczności, uczestniczącej w ich żalu poprzez serię 
zachowań kulturowych, mających ukoić rozpacz i pomóc ją przezwyciężyć. 
W miejskiej społeczności ery industrialnej i postindustrialnej prawo do okazy-
wania żalu jest ograniczone, a czasami gwałtownie tłumione. Żałoba przeżywa-
na jest w absolutnej i dramatycznej izolacji, która „niezwykle utrudnia proces 
przezwyciężenia bólu oraz godzenia się ze stratą i może przeobrazić się w stany 
neurotyczne oraz w tak zwane „nieprzeżyte żałoby”, gdy opłakiwanie przybie-
ra charakter permanentny i nieznajdujący ukojenia”596.

592 Tamże, s. 129-130.
593 M. Mead, Kultura i tożsamość, s. 130.
594 W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 115. 
595 Funkcjonował on w kulturze europejskiej i pozaeuropejskiej przed rewolucją przemysłową, 

przetrwał do dzisiaj na obrzeżach kultur wiejskich i pasterskich.
596 A.M. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, Kraków 2006, s. 10.
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Sytuacja ekonomiczna, a społeczna aktywność polskich seniorów

Postępująca ekonomizacja życia społecznego jawi się jako jedno z najbardziej 
wyrazistych zjawisk współczesności. Utowarowieniu uległo wiele rozmaitych 
atrybutów człowieczeństwa. Zaliczyć do nich można nie tylko pracę, inteligen-
cję, zdolności twórcze, ale od niedawna również organy ludzkiego ciała, zdol-
ności rozrodcze kobiet i komórki jajowe597. Przestępczy proceder handlu ludźmi 
dotyczący dzieci, kobiet, czy taniej siły roboczej nie tylko nie należy do prze-
szłości, ale w ostatnim czasie uległ nawet nasileniu. Utowarowienie zagraża-
jące sferze człowieczeństwa zwłaszcza w pewnych jego przejawach rozpatruje 
się w kategoriach współczesnego niewolnictwa jako krańcowej formy uprzed-
miotowienia człowieka. Również pozycję jednostki w społeczeństwie mierzy 
się przede wszystkim jej możliwościami konsumpcyjnymi. Stąd nie dziwi niski 
status społeczny ludzi starych w Polsce. Świadczyć o nim może choćby zakres 
i kierunek zainteresowań marketingu seniorami jako targetem działań promo-
cyjnych. W kampaniach reklamowych do nich kierowanych prezentowane są 
głównie produkty branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej oraz instytucji 
finansowych, oferujących przede wszystkim łatwo dostępne kredyty konsump-
cyjne, czy tzw. odwróconą hipotekę (ofertę bazującą na złej kondycji materialnej 
osób starych). Brakuje m.in. ofert sektora turystycznego, tak charakterystycz-
nych dla państw zachodnich. Polscy seniorzy najczęściej nie mogą pozwolić 
sobie na wakacyjny wyjazd nawet na terenie kraju, nie mówiąc już o turystyce 
zagranicznej. Szansę taką według zapowiedzi polskich władz miała stworzyć 
reforma ubezpieczeń społecznych z 1999 r. polegająca na wprowadzeniu do 
systemu II filara (tzw. otwartych funduszy emerytalnych – OFE). Roztaczane 
w kampaniach informacyjnych kierowanych do przyszłych beneficjentów wizje 
wakacji w tropikach jako efektu zmian okazały się mirażem. Jedyną bowiem 
palmą jaką może zobaczyć część z nich z niewielkiej odległości jest sztuczna 
palma daktylowa zainstalowana na rondzie Charles’a de Gaulle’a w Warszawie. 

Styl życia ludzi w zaawansowanym wieku, głównie z powodu ich paupe-
ryzacji, nie jest interesujący również dla polskich mediów. Człowiek stary jawi 
się bowiem jako smutny i zrezygnowany. Na Zachodzie kwestia ta przedsta-
wia się odmiennie. Tamtejsi emeryci mimo kryzysu gospodarczego pozostają 
w daleko lepszej sytuacji finansowej niż Polacy. Dysponują znaczną siłą nabyw-
czą, na co rynek odpowiada całą gamą ofert dotyczących spędzania wolnego 
czasu, czy podniesienia komfortu życia. Są również bardziej widoczni w prze-
strzeni publicznej. Losy ludzi starych częściej bywają też inspiracją dla twór-
ców. Przykładem niech będzie debiut reżyserski Dustina Hoffmana „Kwartet” 
(„Quartet”) z 2013 r. opowiadający o mieszkańcach domu spokojnej starości dla 
artystów operowych, których egzystencja nie jest bynajmniej monotonna i ba-
nalna. O tym, jak dalece obraz ów odbiega od życia polskiego seniora oraz po-
strzegania go w naszym społeczeństwie świadczyć może choćby tytuł recenzji 

597 I. Kopytoff, Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, w: Badanie kultury. 
Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003, s. 269.
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autorstwa Z. Pietrasika zamieszczonej w „Polityce”. Dziennikarz film nazywa 
z przekąsem „geriatryczną komedią romantyczną”598.

Wyniki badań wskazują, że przeważająca część ludzi starych w Polsce an-
gażuje się w wolnym czasie w takie formy aktywności, które nie wymagają na-
kładów finansowych lub wymagają ich w stopniu minimalnym. Według badań 
Instytutu Spraw Publicznych z 2002 r., 80% respondentów poświęca wolny czas 
na oglądanie telewizji i słuchanie radia, 45% na sen lub drzemkę, 42% na życie 
religijne, 36% na praktyki religijne, 31% w wolnym czasie czyta, 30% spaceruje, 
29% zajmuje się pracą na działce lub w ogrodzie, 26% poświęca się życiu towa-
rzyskiemu, 22% przebywa z wnuczętami, 4% podróżuje, jeździ na wycieczki lub 
pielgrzymki, 2% angażuje się w pracę społeczną, 1% uprawia sport599.

Obniżenie statusu społecznego ludzi w podeszłym wieku związane z ich 
przejściem w stan spoczynku bywa nazywane „bankructwem emerytalnym”, 
bądź „śmiercią emerytalną”600. Wysokość należności emerytalnych nierzadko 
nie pozwala zabezpieczyć podstawowych potrzeb (przeciętne miesięczne do-
chody w 2011 r. według danych GUS dla emerytów wyniosły 1297,96 zł, dla 
rencistów 968,98 zł601). Dodatkowe świadczenia mają charakter raczej symbo-
liczny. Dla przykładu, osobom, które ukończyły 75 lat przysługuje obecnie zasi-
łek pielęgnacyjny (w wysokości 153 zł) albo dodatek pielęgnacyjny (203,5 zł)602. 
Nie można pobierać obu świadczeń. Temat położenia ekonomicznego seniorów 
podnoszony jest w dyskursie publicznym niezwykle rzadko. Nie brak jednak 
wypowiedzi dotyczących zwiększania się liczby osób starych w Polsce i konse-
kwencji tego zjawiska dla finansów publicznych. Wielu ekspertów podkreśla, 
że wydłużenie życia Polaków może przynieść negatywne skutki dla budżetu 
państwa. Według szacunków do 2035 r. liczba osób w tzw. wieku poprodukcyj-
nym wzrośnie z 6,4 mln do 9,6 mln. W rezultacie na jednego emeryta przypadać 
będą tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym, podczas gdy dziś przypadają 
cztery. Oznacza to konieczność zwiększenia budżetowych dopłat do emerytur. 
Już w chwili obecnej Zakład Ubezpieczeń Społecznych występuje do państwa 
o dotacje na wypłatę rent i emerytur. W roku 2013 będzie to kwota 37 mld zł603. 

Reforma emerytalna rozpoczęta w 1999 r. miała na celu zmniejszenie tych 
wydatków. Wprowadziła ona nowy sposób wyliczania świadczeń. Wysokość 
emerytury ustalana jest od tego czasu na podstawie zebranych składek dzielo-
nych przez przewidywaną długość życia. Dłuższe życie oznacza więc w prakty-
ce niższą emeryturę. Im bowiem dłużej żyjemy, tym przez więcej miesięcy dzie-
limy zebrane składki. Emerytury za 20-30 lat mogą być niższe od dzisiejszych 
nawet o jedną trzecią. Rząd PO-PSL uznał w 2012 r., że skoro Polacy żyją dłużej, 

598 Z. Pietrasik, Geriatryczna komedia romantyczna, „Polityka”2013, nr 15 z dn. 10.04.2013 r., s. 
68-69. 

599 J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeń-
stwa, Warszawa 2002.

600 A. Zych, Człowiek wobec starości, s. 13.
601 http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/

seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf
602 M. Czyżewski, Zasiłki na przeżycie, „Gazeta Wyborcza” z dnia 4.04.2013 r., s. 15.
603 L. Kostrzewski, P. Miączyński, Sto lat, emerycie!, „Gazeta Wyborcza”2013, z dnia 2.04.2013 

r., s. 16.
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powinni też dłużej pracować (a więc i później przechodzić na emeryturę). Do-
celowo Polacy (od 2020 r.) i Polki (od 2040 r.) mają pracować do 67. roku życia604.

W świetle powyższych danych i szacunków sytuacja polskich seniorów nie 
tylko w przyszłości nie ulegnie poprawie, ale wręcz się pogorszy. Pogłębienie 
lub w najlepszym razie utrzymanie ich marginalnej partycypacji w życiu spo-
łecznym na obecnym poziomie jawi się jako naturalna konsekwencja przewidy-
wanych zmian. W ocenie wielu ekspertów (a także samych zainteresowanych) 
rozwiązywanie problemów związanych ze starzeniem się nie należy do priory-
tetów polityki społecznej państwa. Według Elżbiety Trafiałek w Polsce w ogóle 
nie ma polityki wobec starości. Istniejące działania pomocowe, osłonowe i proz-
drowotne podejmowane na rzecz ludzi starych są zbyt rozproszone w obrębie 
różnych podmiotów i resortów, czego efektem jest brak spójnej i przejrzystej 
polityki. Taki stan rzeczy w rezultacie uniemożliwia podejmowanie szybkich 
decyzji i konstruktywnych działań605. Rzeczywista polityka społeczna powin-
na tymczasem uwzględniać, jak pisze Piotr Błędowski, trzy podstawowe za-
sady: subsydiarność, kompleksowość ocen i potrzeb oraz lokalność606. Analiza 
założeń państwowych projektów dotyczących rozwiązywania podnoszonego 
problemu skłania z różnych względów do obaw o połowiczność planowanych 
działań. Jako ilustrację charakteru inicjatyw na rzecz ludzi starych warto przy-
toczyć w tym miejscu koncepcję Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013. Za główny jego cel uznano popra-
wę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 
aktywność społeczną oraz przyczynienie się do pełniejszego wykorzystania ich 
potencjału społeczno-zawodowego, aby mogły one pełnić różne role społecz-
ne w życiu publicznym607. Na realizację programu przeznaczono z budżetu 60 
mln zł (20 mln w 2012 r., 40 mln w 2013 r.). Pojawiają się uzasadnione obawy, że 
pomoc świadczona w ramach wymienionej kwoty będzie mieć bardzo mały za-
kres (obejmie niewielką grupę seniorów) oraz incydentalny, nieciągły charakter 
(np. jednorazowe szkolenie, warsztaty, zajęcia ruchowe, spotkanie tematyczne, 
wyjazd itp.). Działania te mają znamiona akcyjności, co niestety dla zaintereso-
wanej kategorii społecznej nie jest najlepszym prognostykiem.

Wobec założeń powyższego projektu wyartykułowano liczne zastrzeżenia. 
W liście do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej, przedstawili je m.in. przedstawiciele organizacji zajmujących się problema-
mi osób starych. Przy podkreśleniu wagi wskazanego przedsięwzięcia wyrazili 
oni zaniepokojenie brakiem uczestnictwa w procesie jego tworzenia reprezen-
tantów rozległych środowisk seniorów i organizacji działających na rzecz ak-
tywności osób starszych. Bazowanie na ich doświadczeniach i wiedzy zapewne 

604 Tamże. 
605 A. Tokaj, Codzienność, za: E. Trafiałek, Polska starość w dobie przemian, Katowice 2003, s. 306.
606 P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2003, nr 

2, s. 71-73.
607 http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/

seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf
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przysłużyłoby się wypracowaniu skutecznych rozwiązań, a także ich efektyw-
nej implementacji608.

Sygnatariusze listu zwrócili również uwagę na konieczność dopracowania 
projektu, zwłaszcza nieodzowność poszerzenia jego zakresu podmiotowego. 
Widoczna koncentracja na Uniwersytetach Trzeciego Wieku (UTW) wyraźnie 
ograniczy bowiem jego skuteczność i użyteczność. Z oferty UTW korzysta 100-
150 tysięcy osób (głównie mieszkających w ośrodkach miejskich i legitymują-
cych się średnim i wyższym wykształceniem), liczba osób w wieku 60+ wynosi 
tymczasem 7,3 mln. Mieszkańcy wielu społeczności lokalnych, zwłaszcza wiej-
skich, nie mają dostępu do oferty UTW, uczestniczą natomiast w działaniach 
prowadzonych przez różnorakie stowarzyszenia, fundacje, czy koła zaintere-
sowań. Podmiotowe wsparcie UTW jako jednego z licznych modeli aktywiza-
cji seniorów, doprowadzi ich zdaniem do zaburzenia zrównoważonego roz-
woju tego obszaru, może też skutkować antagonizacją środowiska organizacji 
seniorskich609.

Niezależnie od propozycji resortowych, przedsięwzięcia odpowiadające na 
potrzeby starzejącego się społeczeństwa prowadzone są, choć w różnym wy-
miarze, na gruncie lokalnym. Choć trudno przecenić działalność miejscowych 
instytucji na rzecz osób starszych, stwierdzić należy, że oferta do nich kierowa-
na rzadko ma komplementarny charakter. Interesującym przykładem lokalnej 
kreatywności przejawiającej się w skojarzeniu działań jednostki samorządu te-
rytorialnego oraz uczelni wyższej jest inicjatywa realizowana w Nysie w Opol-
skiem. W ramach projektu „Praca za naukę” wdrażanego przez tamtejszy urząd 
pracy (PUP) oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową powołano specjalność 
„aktywizacja osób starszych”. W planach znajduje się uruchomienie innych spe-
cjalności związanych z opieką nad osobami zależnymi. Program ten początko-
wo miał być skierowany tylko do bezrobotnych po 50. roku życia. Ostatecznie 
nie wprowadzono żadnych ograniczeń wiekowych610. Przyszłość pokaże, czy 
tego typu poczynania rzeczywiście przysłużą się polskim seniorom.

* * *

Charakter oraz zakres trudności z jakimi muszą mierzyć się w naszym kraju 
ludzie starzy z pewnością nie sprzyja niwelowaniu ich poczucia wyobcowania, 
apatii i bezsilności, skutkuje natomiast utrwalaniem funkcjonujących w społe-
czeństwie negatywnych stereotypów na temat starości. Zarówno skala proble-
mów dotyczących społecznej aktywności ludzi starszych w Polsce, jak i kształt 
przyjętych strategii ich przezwyciężania nie skłaniają niestety ku optymistycz-
nej konstatacji. Oprócz licznych form dyskryminacji, wśród których najbardziej 
dotkliwymi są niewątpliwie utrwalanie przepisów prawa nieprzychylnych 

608 http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/784741.html
609 Tamże.
610 B. Łabutin, Eksperyment Nysa, „Gazeta Wyborcza” z dnia 2.04.2013 r., s. 3; Zob. też: D. 

Ceglarek, Działania aktywizujące seniorów na przykładzie miasta Kędzierzyna-Koźla, w: 
Pamiętaj o swojej starości, red. S. Rogala, Opole 2011, s. 96-102. 
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seniorom oraz brak podstawowej opieki medycznej dla kategorii osób zaawan-
sowanych wiekowo611, komfort ich życia znacząco obniżają czynniki natury 
kulturowej i ekonomicznej. Przeformułowanie założeń polityki społecznej 
w odniesieniu do przedstawionego zagadnienia jawi się w związku z tym jako 
jedna z najpilniejszych kwestii. Dążenie do opracowania takiej polityki, która 
dawałaby realną szansę na podtrzymanie aktywności i samodzielności jak naj-
większej liczbie ludzi starych oraz sprzyjałaby ich integracji ze środowiskiem 
w stale zmieniających się warunkach życia stanowić powinno clou wszelkich 
działań. Gwarancję skuteczności rozwiązań systemowych zapewnić może tylko 
dbałość o ich spójność oraz długofalowość. W przeciwnym razie nawet słusz-
ne założenia i odpowiednie procedury ich implementacji nie przyczynią się do 
wieloaspektowej i trwałej poprawy położenia ludzi starych i uniemożliwią wy-
pracowanie i/lub wdrożenie dobrych praktyk. 

Axiological, cultural and economic conditions of activation of elderly people in 
Poland

Summary

This article is about the determinants of active aging in Poland. The problem 
is examined on three levels. The first refers to the existing axiological system, 
especially to the hierarchy of values   in the modern world, which causes the 
attitude towards the elderly people. The next issue relates mainly to the way 
the internalized values are manifested   in social life, especially in the context of 
the current multi-faceted transformation of reality. The last part deals with the 
analysis of the economic position of elderly people, which largely determines 
their active participation in public life.

611 Opieka geriatryczna w Polsce znajduje się w fatalnej kondycji. Zob.: http://www.akademia-
medycyny.pl/geriatria/archiwum/200901_geriatria_Opieka%20geriatryczna%20w%20wy-
branych%20krajach%20Europy%20Kropinska.pdf
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Wybrane formy aktywności ruchowej 
jako element programu rekreacji ruchowej 
osób starszych

Zmiany związane ze starzeniem się organizmu w aspekcie aktywności ruchowej

Obserwacje demograficzne, w kilku ostatnich dekadach, wskazują bardzo 
wyraźne zjawisko starzenia się społeczeństw oraz wydłużania się życia jedno-
stek, co powoduje, że problemy osób starych i sędziwych stają się priorytetowe 
w polityce zdrowotnej i społecznej wielu państw i regionów. Przestrzeganie za-
sad prawidłowego żywienia, dbanie o higienę trybu życia a przede wszystkim 
regularna aktywność fizyczna, powinno być schematem zachowań człowieka 
na każdym etapie ontogenezy. Jednak najczęściej widzimy potrzebę zastosowa-
nia tych reguł dopiero w okresie późnej dorosłości lub starości, kiedy pojawiają 
się wyraźnie odczuwalne deficyty zdrowia i sprawności psychofizycznej. Świa-
towa Organizacja Zdrowia wskazuje na konieczność zwiększania aktywności 
ruchowej ludzi starszych celem zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej. Wy-
nika to z faktu, że niska aktywność ruchowa osób starszych obniża ich spraw-
ność, a ta w konsekwencji ogranicza niezależność oraz przyczynia się do wystą-
pienia wielu chorób przewlekłych. Ponadto aktywni seniorzy, w opinii WHO, 
to osoby posiadające zwiększoną zdolność do pracy, a tym samym wnoszące 
istotny wkład w społeczeństwo612. Istnieją również dowody na to, iż regularna 
aktywność ruchowa przyczynia się do opóźnienia wystąpienia demencji star-
czej, choroby Alzheimera i wielu innych.

Stąd powstaje pytanie jak prowadzić działania promocyjne i praktyczne 
wśród osób starszych, zmierzające do większego uczestnictwa w zajęciach 
rekreacji ruchowej i przyjmowania aktywnego stylu życia. Z drugiej strony 
wiadomo, że wraz z wiekiem następują zmiany inwolucyjne, które stwarzają 
ograniczenia i przeciwwskazania do różnych form rekreacji ruchowej. Przy-
gotowanie osób zajmujących się praktycznie prowadzeniem zajęć lub przygo-
towujących do samodzielnej aktywności fizycznej seniorów musi obejmować 
wiedzę z szeregu dziedzin jak biologia starzenia się, psychologia, socjologia 

612 W. Osiński, Antropomotoryka, Poznań 2003.



252

Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

w tym demografia. Zrozumienie specyficznych potrzeb tej grupy społecznej 
umożliwia prawidłowe i skuteczne działania promujące podejmowanie aktyw-
ności fizycznej i jej stałe utrzymanie na właściwym poziomie.

Ruch jest bardzo pożądanym elementem życia człowieka, ale jego inten-
sywność i częstotliwość może w różnorodny sposób oddziaływać na organizm 
w zależności od etapu ontogenezy, czy występujących schorzeń. Zbyt ciężka 
praca fizyczna lub trening sportowy wśród młodzieży, czy dorosłych najczę-
ściej może prowadzić do przeciążeń i przetrenowania. Zwiększona dawka ru-
chu u starszych ludzi może zachwiać funkcje organizmu i prowadzić do nieod-
wracalnych zmian chorobowych. Jest to związane z postępującymi procesami 
degeneracyjnymi niemal we wszystkich układach i tkankach ustroju. Zmniej-
szona jest również zdolność adaptacyjna, czyli możliwości szybkiego przystoso-
wania się do obciążenia wysiłkiem, a z drugiej strony wydłuża się czas powrotu 
do równowagi organizmu po wysiłku. 

Zmiany regresyjne zachodzące po piątej dekadzie życia są już wyraźnie za-
znaczone i zauważalne dla danej osoby. Zjawiska, jakie zachodzą w poszczegól-
nych tkankach i układach mają charakter ilościowy i jakościowy. Destrukcja do-
tyczy struktury i funkcjonowania poszczególnych składników budulcowych, 
czy regulatorowych, następnie obejmuje tkanki, narządy i układy. Z punktu 
widzenia wpływu na możliwości ruchowe seniorów najważniejsze zmiany do-
tyczą układu mięśniowo-szkieletowego i oddechowo-krążeniowego. 

Aparat ruchu odpowiada za możliwość przemieszczania się człowieka. 
W jego skład wchodzi bierna część, czyli układ kostny i stawowy oraz aktyw-
na część tj. mięśnie ze ścięgnami i powięziami. Kości, stanowiące rusztowanie 
ciała i zapewniające możliwość przemieszczania się, z wiekiem tracą swój po-
tencjał w wyniku utraty minerałów. Zapewnienie właściwej twardości kości jest 
możliwe dzięki odpowiedniej proporcji składników budulcowych szkieletu. Ze 
względu na zachwianie równowagi między aktywnością komórek kościogub-
nych – osteoklastów a odbudowujących tkankę kostną – osteoblastów, docho-
dzi do utraty w nich wapnia. Z drugiej strony występuje problem przyswajania 
składników mineralnych w tym wapnia, fosforu, magnezu, które jest spowo-
dowane gorszym wchłanianiem tych substancji w jelitach. Te i inne zmiany 
przyczyniają się do stałego z wiekiem obniżania się masy kostnej począwszy 
od 30 roku życia. W odniesieniu do okresu młodzieńczego na starość całkowita 
utrata masy kostnej średnio u kobiet wynosi 30%, a u mężczyzn 15%613. Jedno-
cześnie w elastycznych częściach szkieletu następuje utrata sprężystości, wsku-
tek obniżenia sprawności komórek wytwarzających chrząstkę oraz zmniejsze-
niu ich uwodnienia. Powstają mikrouszkodzenia, pęknięcia, które są następnie 
wypełniane tkanką łączną i gromadzą się w nich złogi wapnia. Wszystko to 
wpływa na obniżenie zdolności funkcjonalnych i zmniejszenie odporności na 
mechaniczne obciążenia i łatwiejsze uleganie urazom oraz kontuzjom. Mięśnie 
szkieletowe stanowią element dynamiczny układu ruchu. W trakcie kurczenia 
się przenoszą one mechaniczne działanie na kości, powięzi, skórę lub błonę ślu-
zową i w ten sposób wprawiają w ruch cały organizm lub poszczególne jego 

613 G. Kołomyjska, red., Wybrane zagadnienia z gerontologii. Podręcznik dla instruktorów. 
kinezygerontoprofilaktyki i organizatorów rekreacji, Warszawa, 2009.
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części614. W procesie starzenia się organizmu możemy zauważyć, że mięśnie 
w stosunku do innych tkanek ulegają wolniej procesowi inwolucji. Wykazują 
dużą podatność na stymulację stąd, gdy są systematycznie pobudzane i zmu-
szane do pracy, dłużej utrzymują sprawność i siłę.

W czwartej, czy nawet w piątej dekadzie życia siła mięśniowa zmniejsza się 
tylko nieznacznie. W kolejnych latach notuje się 10-20% redukcję całkowitej siły. 
Wyraźnej utraty siły doświadczają osoby 70. czy 80-letnie, kiedy notuje się spa-
dek do 40-50%. Jednak nie jest ona równomierna i w większym stopniu dotyczy 
mięśni nóg niż rąk. Z wiekiem dochodzi nie tylko do ogólnego obniżenia siły 
mięśni, ale również do zmniejszenia się innych parametrów tej tkanki. Większą 
dynamikę regresyjnych zmian notuje się w włóknach szybkokurczliwych niż 
wolnokurczliwych. Te pierwsze odpowiadają za szybko następujące po sobie 
silne skurcze mięśni. Natomiast te drugie wywołują i utrzymują skurcze dłu-
gotrwałe. Stąd zmienia się zakres kontroli nad całym ciałem i możliwość wyko-
nywania precyzyjnych ruchów. Wszystkie te przemiany powodują, że postawa 
ciała i chód człowieka starego staje się niestabilny. Obserwujemy pojawienie 
się zaokrąglonych pleców tzw. kifoza starcza, będąca efektem osłabienia mięśni 
i więzadeł grzbietu. Przednia część trzonów kręgów piersiowych zbliża się do 
siebie powodując ucisk i deformację krążków międzykręgowych, a jednocześnie 
tworzą się wyrośla kostne, czego efektem może być nawet zrastanie się kręgów. 
Kompensacyjnie następuje wyrównawcze wygięcie ku przodowi w odcinku 
szyjnym i lędźwiowym. Przemieszczenie się krzywizn kręgosłupa powoduje 
przesunięcie ku przodowi środka ciężkości ciała. 

Połączenia między kręgami nie są jedynymi, które ulegają zużyciu. Zmiany 
zwyrodnieniowe w znacznym stopniu dotyczą stawów biodrowych czy kola-
nowych. Zniekształceniu podlegają stopy, szczególnie u kobiet. W wyniku tego 
starsi ludzie poruszają się chodem posuwistym, niepewnym.

Przedstawienie jedynie inwolucyjnych zmian starczych zachodzących 
w aparacie ruchu nie daje pełnego obrazu zdolności do podejmowania wszel-
kich działań ruchowych osób w podeszłym wieku. Należy uwzględnić także 
fizjologiczne i morfologiczne zmiany następujące w układzie krążenia i oddy-
chania. Wydolność organizmu uwarunkowania jest możliwością dostarczania 
tlenu do mięśni i jednocześnie sprawnością wydalania dwutlenku węgla. Dla-
tego rozpatrując możliwości motoryczne człowieka w okresie starości należy 
szczególną uwagę położyć na zakres przemian inwolucyjnych układu krążenio-
wego i oddechowego. 

W obrębie naczyń i serca dochodzi do szeregu niekorzystnych zmian m.in. 
stopniowego ograniczenia zmienności rytmu serca, upośledzenia funkcji roz-
kurczowej lewej komory, zmniejszeniu zdolności adaptacji cyklu pracy serca 
do wysiłku fizycznego. Z wiekiem dochodzi do spadku maksymalnej częstości 
uderzeń serca w czasie wysiłku fizycznego. 

Nie tylko funkcje czynnościowe serca, ale także jego anatomia ulega zmia-
nom, przede wszystkim obserwuje się włóknienie i zanik komórek mięśnio-
wych, zwapnienie zastawek. W naczyniach obwodowych następuje odkładanie 

614 T. Kuder, Aparat ruchu, Kielce 1998.
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się płytki miażdżycowej, pogrubienie i usztywnienie ścian tętnic a zwiotczenie 
żył615. 

Obniżenie sprawności pracy serca i układu krążenia powoduje słabsze do-
tlenienie komór ciała, w tym także mięśniowych. Potrzebują one do swojej 
pracy ciągłej stymulacji nerwowej i energii. Niedotlenienie neuronów rucho-
wych skutkuje ich obumieraniem. W konsekwencji brak pobudzania włókien 
mięśniowych powoduje ich zanikanie. Śmierć włókien mięśniowych następuje 
także wskutek niewystarczającego dotlenienia i odżywienia przez krew. Aby 
erytrocyty mogły sprawnie roznosić tlen muszą go pobrać z pęcherzyków płu-
cnych, które w miarę starzenia się organizmu stają się grubsze i mniej elastycz-
ne. Przyczynia się to do zmian sprężystości płuc, szczególnie ich dolnej części. 
Z wiekiem drogi oddechowe tracą drożność podczas wydechu. Wzrasta objętość 
powietrza zalegającego, czyli mniej tlenu dostaje się ze świeżą dawką powietrza 
do płuc a następnie krwi. 

Istnieje szereg przyczyn zarówno mechanicznych, jak i biochemicznych ob-
niżających ilość tlenu pobieranego z wdychanego powietrza. W miarę starzenia 
się całego organizmu pojawiają się zaburzenia w pracy mięśni oddechowych, 
sterujących nimi nerwów oraz w naczyniach krwionośnych je oplatających. 
Wszystkie te procesy doprowadzają do obniżenia się ilości tlenu dostarczanego 
do komórek ciała. W wieku 70. lat organizm człowieka otrzymuje dwukrotnie 
mniej tlenu niż miało to miejsce w latach młodości.

Zmiany w obrębie wszystkich układów i tkanek ciała, nie tylko w ww. ukła-
dach kostnym, mięśniowym, krwionośnym, czy oddechowym przyczyniają się 
do wyraźnego spadku sprawności fizycznej organizmu. Przyczynia się to do 
pojawienia się niedołęstwa i braku samodzielności w wykonywaniu podstawo-
wych czynności dnia codziennego. Rodzi to potrzebę wprowadzania profilak-
tyki przyczyniającej się do utrzymania w jak najlepszej formie poszczególne 
układy i cały organizm człowieka. Działania te powinny obejmować już osoby 
w średnim wieku, nie tylko seniorów. Rozpoczęte w okresie dorosłości i utrzy-
mywane stale właściwe zachowania zdrowotne, związane przede wszystkim 
z aktywnością ruchową, dają długofalowe efekty i zapobiegają pojawieniu się 
przedwcześnie zmian starczych, czy zwyrodnieniowych. Bardzo ważne staje 
się w dobie, gdy człowiek dzięki poprawie warunków bytowych, żyje coraz dłu-
żej, by jakość funkcjonowania i sprawności organizmu była stale wysoka i do-
stateczna. Dlatego tak ważne są wszelkie działania i badania pozwalające lepiej, 
powszechniej i bardziej profesjonalnie działać na polu promowania i wdrażania 
aktywności fizycznej wśród dojrzałej populacji Polaków.

Aktywność ruchowa seniorów

Aktywność ruchowa osób starszych jest często utożsamiana wyłącznie z ak-
tywnością o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym, której celem jest przywró-
cenie sprawności po przebytej ostrej chorobie oraz zapobieganie obniżaniu się 

615 T. Kostka, M. Koziarska-Rościszewska, Choroby wieku podeszłego, Warszawa 2009.
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sprawności w przebiegu toczących się w organizmie chorób przewlekłych i po-
stępującego starzenia. Prowadzona jest często w szpitalach, sanatoriach czy do-
mach pomocy społecznej przez personel medyczny. Obejmuje najczęściej dzia-
łania związane z prewencją wtórną. Rodzajem aktywności ruchowej, na który 
powinno się zwracać szczególną uwagę jest tzw. aktywność życiowa związana 
ze stylem życia, pracą i spędzaniem czasu wolnego. W jej zakresie niezwykle 
istotnym obszarem jest aktywność rekreacyjna. Sprowadza się ona do upra-
wiania wszelkiego rodzaju form czynnego wypoczynku, sportu oraz ćwiczeń 
usprawniających. Najczęściej jest stosowana indywidualnie, w zależności od 
możliwości i upodobań danej osoby. 

Do celów rekreacji osób starszych zalicza się podtrzymanie stanu zdrowia 
lub jego poprawę, promocję zdrowego stylu życia, podtrzymanie i nawiązy-
wanie kontaktów społecznych, dostarczenie przyjemności. Jako że działania, 
głównie w obrębie profilaktyki, powinny mieć charakter kompleksowy i łączyć 
aktywność ruchową ze zmianą stylu życia, nawyków żywieniowych, odrzuce-
niem używek oraz aktywnością w środowisku społecznym, program rekreacji 
ruchowej powinien obejmować działania powtarzalne. Ćwiczenia w ramach 
rekreacji ruchowej muszą być podejmowane w sposób ciągły i zorganizowany 
– tylko takie przynoszą trwałe efekty. Wskazuje się jednak, że korzyści zdro-
wotne mogą też wynikać z sumowania się skutków ćwiczeń wykonywanych 
epizodycznie 616.

Zgodnie z zaleceniami WHO617 program aktywności fizycznej osób star-
szych może obejmować ćwiczenia fizyczne zarówno indywidualne, jak i zorga-
nizowane, powinien zawierać różne rodzaje aktywności fizycznej ze względu 
na mnogość korzyści wynikających z jej podejmowania. Nacisk należy położyć 
na proste i średnio trudne formy aktywności ruchowej, a proponowane ćwicze-
nia muszą spełniać oczekiwania i potrzeby indywidualne oraz grupowe. Po-
nadto aktywność fizyczna ludzi starszych powinna mieć charakter odprężający 
i przyjemny. Istotną cechą programu powinna być też częstotliwość wykony-
wania ćwiczeń – zaleca się, żeby podejmować aktywność regularnie, najlepiej 
codziennie.

Według E. Kozdroń do podstawowych założeń służących tworzeniu progra-
mu rekreacji ruchowej osób starszych, zaliczyć należy kompleksowość działań, 
prozdrowotny charakter prowadzonej aktywności ruchowej, profesjonalizm 
w prowadzeniu zajęć, bezpieczeństwo oraz skuteczność programu618. Komplek-
sowość działań rozumiana jest tutaj jako wykonywanie czynności informacyj-
no-edukacyjnych mających na celu ukazanie korzystnych efektów programu, 
motywowanie uczestników do dokonywania zmian w stylu życia, stymulo-
wanie do podejmowania samodzielnie aktywności ruchowej oraz propagowa-
nie form ruchowych, uwzględniających indywidualne preferencje uczestni-
ków lub nieznanych a mogących w przyszłości stać się tzw. sportami całego 
życia. Prozdrowotny charakter prowadzonej aktywności ruchowej wyraża się 

616 W. Osiński, Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w starszym wieku, „Antropo-
motoryka” 2002, t. 24, s. 3-24.

617 W. Osiński , Antropomotoryka, Poznań 2003.
618 E. Kozdroń, Program rekreacji ruchowej osób starszych, Warszawa 2004.
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w uwzględnianiu elementów treningu zdrowotnego oraz form stosowanych 
w prewencji pierwotnej i wtórnej wielu chorób. Do zasad, które składają się na 
profesjonalizm w prowadzeniu zajęć zaliczono realizację programu w trzech 
etapach: wprowadzającym, działania praktycznego oraz końcowego, a także 
właściwy dobór intensywności, czasu trwania, technik i rodzajów ćwiczeń. Po-
nadto, tworząc program rekreacji ruchowej należy uwzględnić czynnik hedoni-
styczny - zajęcia powinny być prowadzone w atmosferze zabawy, odprężenia 
i zaufania. 

Ze względu na fakt, iż ruch może powodować zaburzenia homeostazy or-
ganizmu, co jest szczególnie widoczne u ludzi starszych, w ramach programu 
rekreacji ruchowej niezwykle ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. Zalicza się do nich dopuszczenie do zajęć wyłącznie osób po-
siadających zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
systematycznej aktywności ruchowej, zapewnienie stałego nadzoru medyczne-
go podczas zajęć, prawidłowe dobieranie obciążeń fizycznych oraz przestrze-
ganie wszystkich zasad metodyki prowadzenia zajęć ruchowych z osobami 
starszymi.

Skuteczność programu rekreacji ruchowej musi podlegać ocenie, obejmu-
jącej sprawność motoryczną, wydolność fizyczną, skład ciała, zakres ruchów 
i inne. Czynnikiem świadczącym o skuteczności programu jest także regularna 
indywidualna aktywność ruchowa osób, które ukończyły program.

Trzon programu rekreacji ruchowej osób starszych stanowią systematyczne 
zajęcia prowadzone przez instruktora. Do form najczęściej stosowanych w pro-
gramach rekreacji ruchowej osób starszych zaliczamy: gimnastykę, zajęcia ple-
nerowe, gry i zabawy oraz gry rekreacyjne.

Gimnastyka jest stosunkowo prostą formą organizacyjną prowadzenia zajęć. 
Stwarza jednak bardzo duże możliwości różnicowania, stopniowania i urozma-
icania zajęć. Może pełnić funkcję usprawniająco-leczniczą, odgrywa też istotną 
rolę w integracji społecznej seniorów – zajęcia grupowe zmniejszają izolację, 
osamotnienie. Pozytywnie wpływa na podejmowanie aktywności indywidual-
nie poza zajęciami zorganizowanymi, gdyż ćwiczenia stosowane w ramach re-
kreacji grupowej mogę być powielane w ramach ćwiczeń w domu. W zajęciach 
gimnastycznych wykorzystuje się liczne przybory, także takie, które mogą być 
samodzielnie wykonane przez osoby starsze.

Charakter zajęć gimnastycznych z osobami starszymi jest zależny od wielu 
czynników. Zaliczamy do nich cel ćwiczeń oraz wskazania wynikające z wieku, 
niepełnosprawności lub choroby. Gimnastyka może mieć na celu wzmocnienie 
wybranych grup mięśniowych. W związku z występowaniem u osób starszych 
postępującego z wiekiem zwyrodnienia kręgosłupa, ćwiczenia gimnastyczne 
powinny być skierowane na wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za utrzy-
manie prawidłowej postawy. Według ACSM619 zaleca się wykonywanie ćwiczeń 
siłowych u osób starszych minimum dwa razy w tygodniu o intensywności 
ocenianej według subiektywnej skali intensywności od 0-10 na poziomie po-
między 5-6 (poziom umiarkowany) do 7-8 (intensywny). Ćwiczenia te powinny 

619 ACSM’ Guidelines for exercise testing and prescription, 2009, American College of Sports 
Medicine.
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obejmować wzmacnianie dużych grup mięśniowych, między innymi mięśni 
brzucha, mięśni pośladkowych, czworogłowych ud. Zmiany zwyrodnieniowe 
kręgosłupa powodują u ludzi starszych pogłębienie kifozy piersiowej i lordozy 
szyjnej, a w konsekwencji przesunięcie środka ciężkości do przodu. Ma to klu-
czowe znaczenie w obrazie chodu osoby starszej, który staje się posuwisty i po-
wolny620. Oprócz licznych negatywnych konsekwencji wynikających ze zmian 
strukturalnych oraz biomechanicznych postawa ciała ma duży związek ze sta-
nem emocjonalnym – zgarbiona sylwetka może oznaczać utratę wiary w siebie 
i sens życia. Dlatego też ćwiczenia siłowe wraz z nauką kontroli prawidłowej 
postawy u ludzi starszych odgrywają bardzo ważną rolę, nie tylko w kontek-
ście prewencji negatywnych zmian w zakresie zdrowia fizycznego, ale także 
psychicznego.

Inna grupę ćwiczeń gimnastycznych stanowią te, mające na celu zwiększe-
nie i utrzymanie gibkości. Zgodnie z zaleceniami ACSM, ćwiczenia rozwijają-
ce gibkość powinny być wykonywane przez ludzi starszych co najmniej dwa 
razy w tygodniu621. Zakres ruchu powinien być duży, możliwie pełny i obszer-
ny. Ćwiczenia te należy wykonywać raczej w sposób statyczny622. Wśród form 
rekreacji o charakterze gimnastycznym mających na celu rozwój i utrzymanie 
gibkości na możliwie wysokim, poziomie odpowiednim dla ludzi starszych, 
wymienia się najczęściej Tai Chi oraz Jogę.

Niezwykle ważnymi ćwiczeniami gimnastycznymi dla osób starszych są te, 
o charakterze równoważnym. Wysoki poziom równowagi gwarantuje wysoką 
jakość i pełnię życia, niezależność oraz zapobiega upadkom. Spadek poziomu 
równowagi wraz z wiekiem jest wyraźny. Uznaje się, że wiąże się to ze spadkiem 
masy mięśniowej oraz gibkości, a także obniżeniem poziomu „czucia głębokie-
go” czy też problemami z uchem wewnętrznym623. Według raportu Amerykań-
skiego Instytutu Zdrowia (NIH) 9% ludzi powyżej 65 roku życia skarży się na 
problemy z równowagą624. Z danych Center for Disease Control and Prevention 
wynika, że 1/3 osób po 65 roku życia doznaje przynajmniej raz w roku ura-
zów powstałych na skutek upadków. Upadki stanową też jedną z kluczowych 
przyczyn przedwczesnych zgonów. Śmiertelność starszych kobiet, wynikająca 
z powikłań po upadkach szacuje się na 10-20%625. Aktualnie trwają zaawanso-
wane prace nad włączeniem nowoczesnych technologii do prewencji upadków. 
Erez Lieberman-Aiden skonstruował aplikację IShoe, która odbiera sygnały od 
podeszwy zaopatrzonej w czujniki, pozwalające ludziom starszym utrzymać 
równowagę, zapobiegać upadkom oraz ich śmiertelnym powikłaniom, a także 
przekazywać dane o położenia ciała do lekarza prowadzącego 626.

620 G. Kołomyjska, red. Wybrane zagadnienia z gerontologii. Podręcznik dla instruktorów ki-
nezygerontoprofilaktyki i organizatorów rekreacji, , Warszawa 2009, 

621 Tamże.
622 E.T. Howley, B. D. Franks, Fitness professional ś handbook, 2007; H. Szwarc, R. Wasilewska, 

T. Wolańska, Rekreacja ruchowa osób starszych, Warszawa, 1986.
623 http://acsm.org/docs/brochures/selecting-and-effectively-using-balance-training-for-older

-adults.pdfACSM; maj 2013.
624 http://nihseniorhealth.gov/balanceproblems/aboutbalanceproblems/01.html ; maj 2013.
625 W. Osiński, Antropomotoryka, Poznań, 2003, AWF.
626 http://edition.cnn.com/2010/TECH/03/03/ishoe.mit.award/index.html: maj 2013.
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Liczne badania wskazują na poprawę równowagi u ludzi starszych pod 
wpływem specjalnie dobranych ćwiczeń fizycznych będących elementem „pro-
gramów interwencyjnych”. Brown i Haloszy wykazali, że trwający 3 miesiące 
trening obejmujący, między innymi, ćwiczenia równoważne, spowodował po-
prawę równowagi zarówno przy oczach otwartych, jak i zamkniętych 627. Po-
dobny progres pod wpływem ukierunkowanej na rozwój równowagi aktywno-
ści fizycznej obserwowano w pracach Sheparda628 oraz ACSM629. D. MacAuley 
wskazał na redukcję występowania upadków pod wpływem programu Tai Chi 
Quan630. Według Bauman zwiększenie aktywności ruchowej społeczeństwa 
zmniejszyłoby liczbę zgonów wynikających z upadków i ich konsekwencji o 25-
33 % 631. 

W ramach ćwiczeń gimnastycznych służących poprawie równowagi oraz re-
dukcji upadków zaleca się wykonywanie coraz trudniejszych zadań, ze zmniej-
szaniem się płaszczyzny podparcia: od stania na dwóch nogach do stania na 
jednej nodze, ćwiczeń ze zmianą położenia środka ciężkości, zadań ze zmianą 
nacisku na pole podstawy (od stania na piętach do stania na palcach). Ponadto 
wskazane jest wykonywanie zadań ruchowych z wyłączeniem wybranych na-
rządów zmysłu np. stanie z zamkniętymi oczami oraz Tai Chi 632. Wszystkie wy-
mienione wyżej ćwiczenia muszą być wykonywane pod nadzorem instruktora.

Do efektów zajęć rekreacyjnych o charakterze gimnastycznym zalicza się, 
oprócz wyżej wymienionych, także ogólną poprawę kondycji organizmu, ru-
chomości płuc, zwiększenie przemiany materii oraz lepsze samopoczucie, od-
prężenie emocjonalne, podtrzymanie sprawności niezbędnej dla wykonywania 
codziennych czynności.

Wśród różnych rodzajów gimnastyki osób starszych należy wymienić tzw. 
gimnastykę krzesełkową. Jest ona zalecana do zastosowania w grupach nieza-
awansowanych lub o gorszym stanie zdrowia. Krzesło jest tu przyrządem gim-
nastycznym, które z jednej strony daje ćwiczącemu poczucie bezpieczeństwa 
i stabilności, z drugiej zaś pozwala na wykonywanie urozmaiconych ćwiczeń 
bez zbędnego zmęczenia 633,.

Kolejną formą rekreacji ruchowej, która stanowi istotny element programu 
rekreacji ruchowej osób jest spacer. Należący do form plenerowych aktywności 
ruchowej. Jest on prawdopodobnie najbardziej popularną formą rekreacji osób 
starszych. Stanowi aktywność ruchową o charakterze tlenowym, która powin-
na być podejmowana przez osoby starsze 5 razy w tygodniu o intensywności 

627 M. Brown, J.,O., Holloszy, Effects of low intensity exercise program on selected physical 
performance characteristics of 60 to 71 yrs old, “Aging” 1991, 3, 129-139.

628 R.,J. Shepard, Aging, physical activity, and health, Champaign, IL, 1997, Human Kinetics.
629 American College of Sports Medicine, Exercise and physical activity for older adults, “Med-

icine and Science in Sports and Exercise” 1998, 30, 992-1008.
630 D. MacAuley, Potencjalne korzyści płynące z aktywności fizycznej podejmowanej przez 

ludzi starszych, „Medicina Sportiva” 2001vol.5 (4), 229-236.
631 A. Bauman A., Use of population attributable risk (PAR): in understanding the health bene-

fits of physical activity, “Brit. J. Sports Med” 1998, 32,4,279-280.
632 ACSM’ Guidelines for exercise testing and prescription, 2009, American College of Sports 

Medicine.
633 G. Kołomyjska G., Formy rekreacji ruchowej dla osób starszych, Kraków, 1992, AWF. 
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umiarkowanej lub 3 razy w tygodniu o intensywności wysokiej. Poziom inten-
sywności powinien być odnoszony do dziesięciostopniowej subiektywnej skali 
intensywności. Wskazane jest podejmowanie ćwiczeń o charakterze aerobo-
wym trwających od 30 -60 minut dzienne, w sesjach co najmniej 10 minutowych. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach National Runners’ Health 
Study spacer przynosi podobne efekty jak bieg. Według autorów raportu taka 
sama ilość energii zaangażowana w umiarkowany oraz intensywny marsz co 
w intensywny bieg, w podobnym stopniu redukuje ryzyko wystąpienia nad-
ciśnienia tętniczego, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy oraz prawdo-
podobnie choroby wieńcowej634. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych 48 % 
dorosłych kobiet i 39 % mężczyzn spaceruje dla zdrowia, a ilość ta wzrasta wraz 
z wiekiem635.

Specyficzną formą marszu jest nordic walking. Forma ta stanowi połączenie 
tradycyjnego marszu z techniką jazdy na nartach biegowych i chodu sportowe-
go. Aktualnie nordic walking cieszy się ogromną popularnością wśród ludzi 
starszych, gdyż jest bardzo łatwy do opanowania oraz bezpieczny. Wśród ko-
rzyści z uprawiania tej formy rekreacji wymienia się ogólną poprawę sprawno-
ści fizycznej oraz wzrost wydolności. Podaje się, że w trakcie marszu z kijami 
pracuje ponad 90 % mięśni. 

Zarówno klasyczny spacer, jak i nordic walking to formy, które odbywają 
się na świeżym powietrzu, co zwiększa ekspozycję osoby ćwiczącej na słońce, 
a zatem wzmaga produkcję witaminy D, chroniąc jej kości przez osteoporozą. 

W trakcie spaceru średni wydatek energetyczny w czasie jednej godziny wy-
nosi 200-280 kcal, natomiast w trakcie marszu z kijami wzrasta on do 400 kcal. 
Ponadto zaangażowana w wysiłek jest tu też górna część ciała, co czyni nordic 
walking formą niezwykle atrakcyjną dla ludzi starszych oraz osób z nadwagą. 

Do wskazań prowadzenia zajęć z seniorami w plenerze należy zaliczyć 
dużą dbałość o dostosowanie ubioru do warunków pogodowych. Jest to istotne 
w związku z niską tolerancją osób starszych na wykonywanie ćwiczeń w wa-
runkach braku komfortu cieplnego. 

Elementem uzupełniającym program rekreacji ruchowej są gry i zabawy ru-
chowe oraz gry rekreacyjne. Stosuje się je najczęściej jako przerwę pomiędzy 
ćwiczeniami gimnastycznymi lub urozmaicenie zajęć. Ze względu na swoją 
specyfikę mogą brać w nich udział osoby w różnym wieku i poziomie spraw-
ności motorycznej. Ich cechą charakterystyczną jest towarzyszący im dość duży 
ładunek emocjonalny. Powoduje on rozładowanie napięcia psychicznego, często 
łagodzi lęk związany z podejmowaniem aktywności fizycznej. Stanowi on tak-
że niejako zagrożenie dla osób z przeciwwskazaniami do nadmiernych napięć 
emocjonalnych. Stąd nie jest zalecany udział takich osób w grach i zabawach 
ze współzawodnictwem. Dokonywanie wyboru zabaw oraz gier rekreacyjnych 
do zajęć rekreacyjnych powinno uwzględniać ich stopień trudności, zagrożenia 

634 P.T. Williams, P. D. Thompson, Walking Versus Running for Hypertension, Cholesterol, and 
Diabetes Mellitus Risk Reduction, “Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology”, 
April 4 DOI 10.1161/ATVBAHA.112.300878, 2013.

635 Ch.B.Corbin, G. J.Welk, W. R.Corbin, K.A. Welk, Fitness i Wellness. Kondycja, sprawność, 
zdrowie, 2006.
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wynikające z kontaktu partnerem, upadki oraz wprowadzanie uproszczeń 
w przepisach. Pozytywnym efektem podejmowania rekreacji ruchowej przyj-
mującej formę gier i zabaw jest nawiązanie kontaktów towarzyskich. Atmosfera 
zabawy, współpracy tworzy więzi między uczestnikami.

Zastosowanie różnych form aktywności ruchowej w programach rekreacji 
ruchowej ludzi starszych jest niezbędne ze względu na potrzebę zapobiegania 
przedwczesnej funkcjonalnej niewydolności oraz zwiększanie długości życia. 
W starości, aktywność fizyczna pełni szczególną rolę, gdyż ma ona kluczowy 
wpływ również na jakość życia, decydującą o niezależności czy możliwości 
samorealizacji.

Podsumowując należy jeszcze raz podkreślić, że ruch pełni istotną rolę w za-
chowaniu zdrowia i sprawności u ludzi dorosłych i w starszym wieku. W coraz 
większym stopniu zdajemy sobie sprawę, że wszelkie działania mające na celu 
utrzymanie organizmu w dobrym zdrowiu do kresu życia, opierają się na syste-
matycznym dostarczaniu organizmowi właściwej dawki aktywności ruchowej. 
Dlatego bardzo ważne jest, by zwrócić szczególną uwagę na specyficzne zale-
cenia dotyczące aktywności fizycznej seniorów, tak by były dla nich korzystne, 
a nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia. Konstruowanie progra-
mów rekreacji ruchowej dla seniorów musi opierać się na właściwie wyznaczo-
nych celach i odpowiednio dobranych formach uwzględniających specyfikę po-
trzeb i możliwości osób starszych.
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Selected forms of physical activity as part of a program of elderly recreation 

Summary

Demographic observations in recent decades have indicated a very clear phe-
nomenon of communities aging and extending an individual’s lifespan. This 
leads to prioritising elderly or aged people’s problems in health and social policy 
of many countries and regions. Following the rules of proper nutrition, tak-
ing care of lifestyle hygiene and, above all, regular physical activity should be 
a scheme of a human being at every stage of their ontogenesis. However, one 
notices the need for implementing these rules not earlier than in the period of 
late maturity or senescence, when clearly noticeable health and motor fitness 
deficiencies have occurred. Movement stimulates children and teenagers’ de-
velopment but it also plays a vital role in preserving health and fitness in adults 
and elderly people. We are more and more aware of the fact, that every step we 
take to keep our bodies fit until the end of our lives is based on systematic pro-
vision of proper dose of physical activity. Thus, there is a question how to con-
duct promotional and practical activities among the elderly to lead them to more 
frequent participation in motor recreation and to adopt active lifestyle. On the 
other hand, one knows that involution changes occur with age. They impose re-
strictions and contraindications upon different forms of motor recreation. Thus, 
it is vital to pay special attention to specific recommendations relating to senior 
physical activity to make them beneficiary and not dangerous or life threaten-
ing for them. Building motor recreation schemes for seniors must be based on 
properly indicated goals and accurately selected forms taking into consideration 
the characteristics of their needs and abilities. 
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Koniec pracy zawodowej, a możliwości 
dalszego rozwoju osób starszych

Wprowadzenie

Społeczeństwo Unii Europejskiej, w tym także społeczeństwo polskie, bar-
dzo szybko się starzeje. Jedną z podstawowych przyczyn tego procesu jest fakt, 
że żyjemy coraz dłużej w porównaniu z pokoleniem naszych dziadków i rodzi-
ców. Zakończenie pracy zawodowej niesie dla jednostki określone konsekwen-
cje, głównie związane z poczuciem nieprzydatności czy też samotności. Miejsce 
dotychczasowej aktywności zawodowej musi zostać szybko zagospodarowane, 
aby starsze osoby nie odczuły negatywnych skutków przejścia na emeryturę 
czy te ż wycofania się z życia zawodowego. Efektywne działania w tym kierun-
ku, to przede wszystkim zmiana podejścia do zarządzania wiekiem w przed-
siębiorstwie oraz uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, jako skuteczna 
metoda pozostawania aktywnym na rynku pracy pomimo wieku. Starzenie się 
społeczeństwa i zmniejszanie liczby pracowników wymaga nowego podejścia 
do zarządzania zasobami ludzkimi. W związku z tym, że spada liczba młodych 
wchodzących na rynek pracy, konieczne staje się zachęcanie osób starszych do 
pozostawania w firmie nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. W Polsce ko-
nieczne także wydaje się podjęcie działań, umożliwiających zidentyfikowanie 
mechanizmów i głównych obszarów dyskryminacji osób starszych. 

Znaczenie pracy zawodowej w życiu człowieka, 
a zjawisko marginalizacji osób starszych

Praca człowieka stanowi składnik naszej kultury i jest wartością bezdys-
kusyjną. Stąd też na przestrzeni wieków poświęcano jej dużo uwagi, a przede 
wszystkim ewoluowała ona w kierunku wyższej hierarchii w życiu jednostki. 
Towarzyszyła ona człowiekowi od zarania dziejów i obecnie znalazła miejsce 
pośród taki istotnych wartości jak rodzina czy też wolność. Człowiek sam zmie-
niał charakter pracy, podejście do niej poprzez rozwój techniczny czy też ewolu-
cję społeczeństw. Coraz częściej praca, nie tylko zawodowa jest ujmowana w ka-
tegorii rozwoju jednostki, dokonywania przemian, zwiększa się jej znaczenie. 
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Praca stała się przestrzenią kontaktów międzyludzkich, zaś formy jej wykony-
wania opierają się na grupie, pracujemy dla siebie i dla ogółu. Praca, niekoniecz-
nie zarobkowa czy też zawodowa, jest również elementem niezbędnym w pra-
widłowym procesie wychowywania młodego człowieka i wprowadzenia go do 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. To praca pomaga jednostce 
urzeczywistniać jej pasje, doskonalić warsztat czy też realizować się w kolejnej 
roli społecznej. 

„Praca jest przejawem życia i właściwością istoty życia. Toteż jeśli ujmie się 
ją jako aktywność ludzką wówczas jest ona normalnym wyrazem osobowości 
człowieka. Jest zaś nim dlatego, że najistotniejszymi cechami ludzkimi są rozum 
i wola, a działanie rozumne i wolne nazywane jest właśnie praca”636. Bezczyn-
ność, świadome odrzucenie pracy jako warunku rozwoju człowieka skierowane 
jest przeciwko niemu samemu. Człowiek nie pracujący zatraca własne zdolno-
ści, talenty nie przyczynia się do rozwoju własnego charakteru, nie jest również 
współtwórcą postępu społeczno-ekonomicznego wspólnoty, której jest człon-
kiem637. Pracując, człowiek nie tylko zapewnia sobie środki materialne, które są 
niezbędne do życia, ale również spełnia obowiązek społeczny. Praca zawodowa, 
a także kariera jest często życiowym celem. W dzisiejszym świecie aktywność 
zawodowa dla każdego z nas ma ogromne znaczenie ze względu na chęć posia-
dania, która ogrywa ważną rolę w naszej cywilizacji, ale przede wszystkim na 
rozwój, który powinien nam towarzyszyć na każdym etapie życia. 

Rozwój zawodowy wpisuje się w rozwój osobisty jednostki i często stano-
wi ważną składową funkcjonowania człowieka. Często też działania pozaza-
wodowe przenikają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym wzbogacają 
kompetencje pracownika o nową wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia, nie-
koniecznie bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, jednakże być może 
w którymś momencie pomocne w jej wykonywaniu. Właściwie trudno jest ana-
lizować rozwój zawodowy w oderwaniu od rozwoju osobistego, ponieważ są to 
procesy, które w pewnym okresie życia biegną równolegle, przenikają się i wza-
jemnie na siebie wpływają. 

Praca jako niezbywalna cecha człowieczeństwa jest także stałym elementem 
życia człowieka w wymiarze społecznym. Praca wzbogaca człowieka w sposób 
materialny, jak i w sposób duchowy. Dotyczy to każdej pracy, fizycznej i umy-
słowej, pracy osób z niepełnosprawnością i pracy osób pełnosprawnych, pracy 
kobiet i pracy mężczyzn, pracy osób młodych i pracy osób starszych.

Praca jest ze swej istoty znakiem człowieczeństwa, nie tylko ludzką koniecz-
nością, ale i potrzebą, środkiem zabezpieczającym egzystencję materialną, ale 
i sposobem wyrażania siebie638. Zatem jest czynnikiem niezbędnym każdemu 
z nas, każdej jednostce, bez względu na wiek czy też rodzaj wykonywanych 
zdań. Praca jest wskazana na wielu etapach ludzkiego życia, nie jest zarezerwo-
wana dla określonych grup wiekowych. Ciągłe dostosowywanie się człowieka 
do zmian szczególnie jest dostrzegalne w zakresie problematyki zatrudnienia 
i działalności człowieka w sferze zawodowej. To bowiem praca warunkuje 

636 Cz. Strzerzewski, Praca ludzka. Zagadnienie społeczno – moralne, Warszawa 1979, s. 205.
637 Por. J. Majka, Rozważanie o etyce pracy, Wrocław 1983, s. 79.
638 A. Koprowski, Chrześcijańska wartość pracy, Kraków 1967, s. 143.
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model życia człowieka, to ona wpływa istotnie na jego jakość. Dzięki pracy za-
wodowej zaspokajamy potrzeby własne i osób nam najbliższych.

Bardzo wcześnie w naszym społeczeństwie utrwalił się obraz krzywej wie-
ku, która osiąga szczytowy punkt około czterdziestego lub pięćdziesiątego roku 
życia, następnie zaś nieodwracalnie i definitywnie opada w stronę bezwarto-
ściowej starości. Niestety ma to swoje przełożenie na postrzeganie osób star-
szych na rynku pracy. Często nie docenia się ich doświadczenia, wiedzy, wkładu 
w rozwój firmy. Nadal pracodawcy kierują się stereotypami dotyczącymi pra-
cy osób starszych i nie dostrzegają ludzkiego aspektu, olbrzymiego potencjału, 
który tkwi w każdym człowieku, bez względu na wiek. Stąd też po zakończeniu 
pracy zawodowej osoby starsze są pozostawiane bez wsparcia ze strony byłych 
pracodawców, a także bez oferty dalszej współpracy, przynajmniej na zasadzie 
doradztwa czy też kontaktu podczas ważnych wydarzeń w danej organizacji. 

Tymczasem dla osób starszych praca jest jednym z podstawowych bodź-
ców aktywności życiowej – zwiększa motywację, by wyjść z domu, dbać o swo-
ją kondycję psychiczną i fizyczną. Jest również często dodatkowym źródłem 
utrzymania, gdyż emerytura czy też inne świadczenia nie stanowią wystar-
czającego zabezpieczenia domowego budżetu. Wielu starszych pracowników 
narzeka nie tyle z powodu konkretnych problemów ze zdrowiem, co z same-
go faktu starzenia się. Odejście z pracy w niektórych zawodach wymagających 
długotrwałego intensywnego wysiłku czy szybkiego reagowania w warunkach 
stresu (np.: piloci, służby specjalne, pracownicy fizyczni, rolnicy), może być uza-
sadnione w przypadku osób starszych, u których następuje obniżenie wydol-
ności psychomotorycznej z wiekiem. Jednocześnie, należy dodać, że większość 
starszych pracowników funkcjonuje pod względem intelektualnym bez zmian, 
a nawet można stwierdzić, że praca i kształcenie ustawiczne w starszym wieku 
przyczynia się do stałego rozwoju i utrzymania człowieka w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej. Wiek wpływa pozytywnie na ogólny poziom zadowo-
lenia z pracy, zaangażowanie i motywację, a także na aktywność zawodową. 
Natomiast z wiekiem, wzrasta potrzeba bezpieczeństwa, stabilizacji i przyna-
leżności, bardziej istotna od samego zawodu staje się np. atmosfera w pracy, 
zadowolenie z kolegów, przełożonych.

„Względy skłaniające do pracy osoby należące do starszej generacji to przede 
wszystkim zapewnienie źródeł dochodu, zaspokajanie potrzeb psychospołecz-
nych, samorealizacja, osiągnięcia i utrzymanie statusu społeczno – zawodo-
wego, nawiązywania więzi koleżeńskich itp. Dotyczy to w pierwszym rzędzie 
pracowników wykształconych, zajmujących stanowiska wyższego szczebla, 
profesjonalistów w swoich dziedzinach, osób wykonujących wolne zawody 
itp.”639. Niestety z negatywnymi zjawiskami marginalizacji oraz dyskryminacji 
wobec osób starszych na rynku pracy, a także niedocenianiem ich potencjału 
spotykamy się bardzo często. 

Dyskryminacja osób starszych na rynku pracy przejawia się głównie w na-
stępujących obszarach:

639 A. Klimkiewicz, Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 
50+ na rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2009, nr 2, s. 5.
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1. Krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi możliwości i umiejętności 
starszych pracowników – dość oczywistą kwestią jest to, iż osoba star-
sza ma mniejszą sprawność fizyczną niż osoby młode. Jest to natural-
ne następstwo procesu starzenia się, które dosięgnie każdego z nas, ale 
człowiek starszy nie traci swoich umiejętności i kwalifikacji. Podczas 
pracy zawodowej zdobył również doświadczenie, które z powodzeniem 
może zastąpić mniejszą sprawność fizyczną.

2. Odmową zatrudnienia tylko ze względu na wiek – osoby starsze są 
skreślane już na starcie, gdy ubiegają się o pracę. Często przegrywają 
z innymi osobami tylko z powodu wieku, a nie kwalifikacji.

3. Nie awansowanie starszych pracowników i niekierowanie ich na szko-
lenia – osoby starsze nie są dla pracodawców dobrą i przyszłościową 
inwestycją, gdyż obawiają się ich przejścia na emeryturę i niemożności 
wykorzystania nowo zdobytych umiejętności. Kierują się także stereo-
typami, iż osoby starsze wolniej się uczą i gorzej przyswajają wiedzę, co 
jest zupełną nieprawdą.

4. Molestowanie starszych pracowników poprzez naruszenie ich godno-
ści, poniżanie i upokarzanie – niestety pracownicy w starszym wieku 
doświadczają szykan pod swoim adresem, które często dotyczą ich 
sprawności. Nie są to praktyki występujące nagminnie, ale czasami 
mają miejsce. Ten czynnik również przyczynia się do wykluczania osób 
starszych z rynku pracy.

5. Wiek, jako istotne kryterium przy zwalnianiu z firmy, zmuszanie do 
wcześniejszej emerytury – często podczas fluktuacji pracowników to 
właśnie starsi pracownicy są zwalniani lub proponuje się im pokaźne 
odprawy w zamian za zwolnienie miejsca pracy, które umożliwi zatrud-
nieni kogoś młodszego, w którego warto zainwestować. 

6. Automatyczne zwalnianie osób, które osiągnęły wiek emerytalny – jest 
to bardzo częsta i popularna praktyka. Oczywiste jest dla pracodawcy, 
że człowiek chce odejść na zasłużoną emeryturę, ale nie zawsze jest to 
korzystne dla jednostki, a często i dla przedsiębiorstwa. 

7. Brak kontaktów dawnego miejsca pracy z emerytami – jest oznaką bra-
ku szacunku do byłych pracowników640.

8. Odmawianie wypłaty odprawy przysługującej z tytułu redukcji 
personelu.

9. Prześladowanie i poniżanie przez młodszych współpracowników.
Pojawia się pytanie, jakie są źródła dyskryminacji ze względu na wiek w za-

trudnieniu, dlaczego, mimo wielu zapisów zakazujących dyskryminacji i da-
jących skuteczne instrumenty ochrony przed jej występo waniem, problem ten 
jest doświadczeniem wielu starszych pracowników. Przyczyn tego stanu rzeczy 
jest wiele. Należą do nich m.in.:

• sytuacja na rynku pracy (możliwość dokonania wyboru poszukiwanego 
pracownika spośród wielu kandydatów),

640 Por. M. T. Romer, Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Warszawa 2002, s.25.
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• sytuacja gospodarcza (wysokie koszty prowadzenia działalności gospo-
darczej powodujące poszukiwanie przez pracodawców jak najtańszych 
i najbardziej wydajnych pracowników),

• stereotypy w postrzeganiu pracowników starszych (jako pracowni-
ków, którzy są mniej wy dajni, częściej chorują, są mniej elastyczni, 
mają swoje nawyki, pracują „od ... do”, nie przejawiają inicjatywy, nie 
chcą się szkolić – uczyć języków obcych, poznawać nowych technologii, 
pracują „na przeczekanie” do osiągnięcia wieku chroniącego ich przed 
wypo wiedzeniem),

• okres ochronny – szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy 
o pracę pracowników, którym brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego,

• strach osób poszukujących pracy przed brakiem możliwości jej znale-
zienia ze względu na fakt, że odwa żyli się wystąpić z roszczeniem prze-
ciwko pracodawcy.641

Osoby starsze ciągle są przekonane o negatywnym stosunku pracodawców, 
dlatego też często same nie podejmują działań zmierzających do zatrudnienia 
i uczestniczenia w dalszym życiu zawodowym. Boją się nowych wyzwań, prze-
szkód, barier do pokonania. Ich odczuwalna marginalizacja ogranicza kontakty 
społeczne, inicjatywę i przedsiębiorczość. Często także prowadzi do zaprzesta-
nia aktywności zawodowej jednostki, która mogłaby skutecznie spożytkować 
swoją wiedzę i kompetencje. 

Kształcenie ustawiczne szansą na dalszą aktywność osób starszych

Jednostka, która chce nadążyć za przemianami musi nieustannie uczyć się 
i to przez całe, również dorosłe życie. To właśnie jest cechą współczesnej eduka-
cji, która w XXI wieku musi być globalną edukacją642. Edukacja jest powszechnie 
uznana za główną siłę sprawczą społecznego i gospodarczego rozwoju. Potrze-
ba rozwoju zasobów ludzkich może następować tylko w wyniku ustawicznej 
edukacji643.

Kształcenie ustawiczne ma związek przede wszystkim z globalnym dostę-
pem do informacji i wiedzy bez względu na czas i przestrzeń. Nowe technologie 
informacyjne i komunikacyjne sprawiają, że możemy uczyć się w każdym mo-
mencie, korzystając ze źródeł informacji w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. 
Zjawisko to ma także swoje ujemne konsekwencje – we współczesnym świe-
cie osoby bez odpowiednich kompetencji, bez określonego kapitału nie tylko 
ekonomicznego, ale i kulturowego, bez dostępu do informacji lub pozbawione 

641 Raport z przebiegu ośmiu dyskusji wokół problemu dyskryminacji ze względu na wiek– 
materiał opracowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu 
„STOP dyskryminacji osób starszych”, Warszawa 2005, s. 56

642 J. E. Karney, Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, Pułtusk 2004, s. 251.
643 H. Bednarczyk, Rozwój ustawicznej edukacji zawodowej – główne zadania polskiej peda-

gogiki pracy, w: Pedagogika pracy wobec problemów ochrony racy, red. H. Bednarczyk, I. 
Woźniak, Radom 2004, s. 44.
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tzw. siły rynkowej stają się dotknięte w coraz większym stopniu marginalizacją 
spowodowaną bezrobociem, nieumiejętnością artykulacji własnych interesów, 
funkcjonalnym analfabetyzmem oraz wszelkimi innymi negatywnymi zjawi-
skami społecznymi. Można powiedzieć, iż zarówno teoria, jak i praktyka kształ-
cenia dorosłych, potwierdzają, iż intencjonalne uczenie stało się czynnikiem 
różnicującym w coraz wyższym stopniu zdolności jednostek do dostosowania 
się do zmiennej rzeczywistości, zarówno środowiska pracy, jak i innych sfer 
życia społecznego644. Kształcenie ustawiczne w dużym stopniu jest podporząd-
kowane wymogom ekonomicznym, stwarzając tym samym ludziom okazję do 
aktualizowania wiedzy. Jednakże edukacja przez całe życie powinna umożli-
wić jednostce kierowanie swoim losem w świecie, w którym gwałtowne zmiany 
idą w parze ze zjawiskami globalizacji645.

Edukacja powinna się organizować wokół czterech aspektów kształcenia, 
które przez całe życie będą niejako dla każdej jednostki filarem jej wiedzy. W ra-
porcie Delorsa wymienia się cztery filary, wokół których powinno się organizo-
wać kształcenie:

1. uczyć się, aby wiedzieć (nadanie na powrót wiedzy charakteru wartości 
autotelicznej, rehabilitacja wykształcenia – ogólnego, szerokoprofilowe-
go, humanistycznego);

2. uczyć się, aby działać (akceptacja dla skutecznego działania opartego na 
takich kompetencjach, jak: autonomiczność, odporność na stres, racjo-
nalność decyzji, komunikatywność);

3. uczyć się, aby żyć wspólnie (zaangażowanie w budowanie solidaryzmu 
społecznego poprzez zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów, ak-
ceptacja pluralizmu, tolerancji i zrozumienia dla „innego” i „inności”);

4. uczyć się, aby być (zakłada rozwój, który ma na celu pełny rozkwit 
człowieka).

Każdy z tych „filarów wiedzy” należy traktować jednakowo w ustruktury-
zowanym kształceniu, aby dla każdego edukacja jawiła się jako doświadczenie 
globalne i całożyciowe, zarówno w aspekcie poznawczym, jak i praktycznym, 
każdemu człowiekowi jako osobie, jak i członkowi tego społeczeństwa646.

Gwarancja zatrudnienia na całe życie przestaje być możliwa, co powoduje 
konieczność kształcenia ustawicznego i nowej organizacji kształcenia. Należy 
przekonać ogół społeczeństwa o znaczeniu uczenia się przez całe życie i nie-
ustannym podnoszeniu swoich kwalifikacji i umiejętności, a poza tym, że „edu-
kacja musi przekształcić się w XXI wieku w kierunku, który pozwoli na realiza-
cję takich celów, które odpowiadają potrzebom człowieka”647.

644 E. Solarczyk-Ambrozik, Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społeczeństwa uczą-
cego się i gospodarki opartej na wiedzy, http://www.e-mentor.edu.pl/oautorze.php?nu-
mer=2&id=12&typ=2, stan na dzień 1.05.2013

645 J. Delors, Edukacja jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji 
do Spraw Edukacji dla XXI Wieku, Warszawa 1998, s.100.

646 J. Delors, Edukacja, s. 85-86; por. też, T. Hejnicka-Bezwińska, O zmianach w edukacji, Byd-
goszcz 2000, s. 56-57.

647 Za M. Bogaj, Szkoły XXI wieku – wybrane idee i strategie edukacji dla przyszłości, w: Edu-
kacja – problemy czasu globalizacji. W dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, Białystok 
2003, s.101.
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Rozwój umiejętności i odpowiednich kompetencji niezbędnych do efektyw-
nej pracy, a zarazem warunkujących profesjonalizm w zawodzie, odbywa się 
przez całe życie człowieka. Żeby nadążyć za przemianami, i ciągłym rozwo-
jem społeczno-technologicznym, trzeba się nieustannie uczyć i to przez całe. 
Należy „uczyć się, aby działać”, poprzez to osiągnięta zostanie akceptacja dla 
skutecznego działania opartego na takich kompetencjach, jak: komunikatyw-
ność, autonomiczność, odporność na stres, racjonalność decyzji; jak również 
należy „uczyć się, aby być” co zakłada rozwój, który ma na celu pełny rozkwit 
człowieka i dążenie do doskonałości m.in. w życiu zawodowym. Oczywiście 
im człowiek ma większe doświadczenie życiowe i zawodowe tym tendencja do 
rozwoju kompetencji wzrasta. 

Ludzie starsi nie chcą być bezużytecznymi członkami społeczeństwa, które 
będzie je utrzymywać. Pragną bezpośrednio uczestniczyć w życiu zawodowym, 
rozwijać się i zaspokajać potrzeby własne i osób im najbliższym. To odpowiedni 
system edukacji przez całe życie i otwartość społeczeństwa na pewno pomoże 
im w podtrzymywaniu aktywności zawodowej. 

Zakończenie

Osoby starsze są pełnoprawnymi członkami każdego państwa, którzy po-
winni mieć równy dostęp do wszelkich form pracy dostępnych na naszym ryn-
ku. Niestety są ograniczani nie przez swoją fizyczność, ale przez społeczeństwo, 
które nie dostrzega równości, potencjału osób starszych. W okresie starości czło-
wiek może odczuwać satysfakcję z wykonanej w ciągu życia pracy. Nie zawsze 
musi ona owocować wybitnymi dziełami, ale na pewno jest lub była pożyteczna 
dla innych. Jednymi z najważniejszych zalet okresu starszego są doświadcze-
nie i mądrość życiowa. Jest to ogromny skarb, jaki te osoby posiadają, i którym 
mogą się dzielić i przekazywać młodszym pokoleniom.

The end of work and the possibility of further development of the elderly

Summary

Our society has created the image of the age curve that reaches the peak 
about forty or fifty, and then irrevocably and definitively falls towards the 
“worthless” old age. Unfortunately, it has its impact on the perception of elderly 
people in the labour market. They are often underestimated for the experience, 
knowledge, and contribution to the development of the company. Employers 
still have in minds the stereotypes about older workers and fail to see the hu-
man aspect, the enormous potential that lies in every person, regardless of age. 
Hence, at the end of work elderly people are left without the support of former 
employers, and without any offer of further cooperation, even advice or contact 
during important events in the organization. 
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Ryszard Błaszkiewicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Globalna sieć dla surfujących seniorów

Wstęp

Internet obejmuje swym zasięgiem cały świat, stąd też często nazywany jest 
siecią globalną. Współcześnie Internet i inne nowe media wykorzystywane są 
niemal do wszystkich przejawów aktywności społecznej, politycznej, kulturo-
wej i ekonomicznej społeczeństw. Sposoby ich wykorzystania są jednak bardzo 
różne. Rozważając kwestię korzystania z Internetu przez osoby starsze, można 
zadać dwa podstawowe pytania: czy seniorzy mają korzystać z nowych tech-
nologii jako ze środków, które towarzyszą im w życiu codziennym, takim, ja-
kie prowadzili dotychczas, czy też seniorzy mają używać nowych technologii 
w taki sam sposób, jak robi to współczesne im młode pokolenie. Wykorzystanie 
współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych może dawać senio-
rom możliwość doświadczenia wyższej jakości życia, a poszerzanie i umacnia-
nie kontaktów społecznych zmniejsza poczucie osamotnienia i sprzyja popra-
wie zadowolenia z życia.

Nowoczesne technologie informacyjne dla osób starszych

W wielu krajach od kilkunastu obserwowany jest proces zmiany struktury 
demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych w ogólnej po-
pulacji. Jednocześnie, na skutek poprawy warunków życia, wydłuża się średnia 
długość życia, która w naszym kraju dla mężczyzn wynosiła 72,1 lat, a dla ko-
biet – 80,6 lat. W przeciągu 10 lat, od 2000 roku, przeciętne dalsze trwanie życia 
mężczyzn wzrosło o 2,4 lata, a kobiet o 2,6 lat. Według prognozy demograficznej 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do 2035 roku przeciętne trwanie życia, 
wzrośnie odpowiednio o około 8 lat dla mężczyzn oraz o około 3 lata dla kobiet. 
Szczegółowo kształtowanie się trwania życia przedstawiono na Ryc. 2, na której 
zaznaczono również prognozowane dalsze trwanie życia do 2035 roku648.

648 Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, I edycja Etap wstępny - w kie-
runku Programu wieloletniego, s.5., kwrist.mac.gov.pl/download/60/.../Program_Oso-
by_starsze_MPiPS.doc
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Ryc.1. Trwanie życia w podziale na płeć w latach 1985-2035

Żródło: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012–2013

Jednym z wyzwań dla szerszego włączenia osób starszych w sferę aktywno-
ści obywatelskiej jest wzmocnienie ich kompetencji cyfrowych i zmniejszanie 
poziomu e-wykluczenia. W tym celu konieczna jest zarówno reforma eduka-
cji, transformacja sytemu uczenia się przez całe życie, budowanie kompeten-
cji cyfrowych osób starszych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej, jak 
i zmiana przyzwyczajeń i przezwyciężenie obaw osób starszych. Powszechne 
wykorzystanie technologii cyfrowych jest niezbędnym warunkiem odpowied-
niej jakości indywidualnego życia oraz stworzenia wystarczającego potencjału 
rozwojowego dla całego społeczeństwa. Średniookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju 2020 (ŚSRK)649 w kwestii działań na rzecz osób starszych zawiera postula-
ty: aktywizowania członków tej grupy społecznej, tak aby było możliwe zwięk-
szanie ich udziału w życiu społecznym; zwiększenia świadomości zdrowotnej 
i zdrowego stylu życia; zachęcania do aktywności obywatelskiej w formule np. 
wolontariatu osób starszych. Obejmuje także wsparcie działań zmierzających 
do umożliwiania osobom starszym zdobywania nowej i uzupełnianie posiada-
nej już wiedzy w różnych instytucjach edukacyjnych. Skutkuje to konieczno-
ścią stworzenia szerokiego modelu edukacji, łączącego kształcenie w szkołach 
z uczeniem się innym niż formalne, trwającym całe życie. Natomiast wyklucze-
niu cyfrowemu osób starszych zapobiegać ma umożliwienie nabywania kom-
petencji cyfrowych.

Życie w świecie nowych technologii zmusza ludzi w podeszłym wieku do 
podejmowania aktywności, których ani oni, ani ich poprzednicy dotychczas nie 
podejmowali. Do takich aktywności należy korzystanie z komputera i Internetu. 

649 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, I edycja Etap wstępny 
- w kierunku Programu wieloletniego, s.18., kwrist.mac.gov.pl/download/60/Program_Oso-
by_starsze_MPiPS.doc
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Z badań wynika, że wiek jest podstawowym czynnikiem tzw. wykluczenia cy-
frowego, co oznacza, że seniorzy we wszystkich krajach są grupą społeczną, 
która w najmniejszym zakresie korzysta z Internetu650. 

Zaangażowanie w świat wirtualny i jego media, takie jak serwisy spo-
łecznościowe, to dla seniorów dodatkowa płaszczyzna kontaktu z młodszy-
mi członkami rodziny, sprzyjająca transferowi wiedzy i umiejętności między 
pokoleniami651. Stanowisko technoentuzjastów sprowadza się do gloryfikacji 
roli najnowszych technologii w życiu społeczeństw XXI wieku. Technoscepty-
cy podkreślają natomiast zagrożenia wynikające z nadmiernego i niekontro-
lowanego użytkowania mediów. Trudno jednoznacznie przyznać racje jednej 
ze stron. Nowe media, co należy podkreślić, pomagają przełamywać istnie jące 
bariery. Jednakże w dużym stopniu przyczyniają się do tworzenia nowych (np. 
zjawisko cyfrowego wykluczenia)652.

Naturalnym środowiskiem zapoznawania się z nowymi technologiami in-
formacyjno-komunikacyjnymi przez osoby dorosłe jest miejsce pracy. Obecni 
seniorzy w większości przypadków nie mieli jednak okazji zaznajomienia się 
tą drogą z Internetem, ponieważ powszechność korzystania z globalnej sieci 
była zbyt ograniczona. Osoby starsze mają słabszą pozycję wobec nowych tech-
nologii niż ludzie młodzi. Może to być również wynikiem ich osobistej sytuacji 
(dochodów, wykształcenia, miejsca zamieszkania, zdrowia), ale także braku lub 
ograniczonej dostępności, złożoności tych ofert i ich nieprzystosowania do po-
trzeb seniorów.

W tej sytuacji konieczne jest podejmowanie działań, których celem jest za-
znajamianie seniorów z NT i skłanianie ich do aktywnego korzystania ze zdo-
byczy nowych technologii Wskazuje się na cztery warunki, jakie powinny być 
spełnione, aby nowe technologie rzeczywiście odpowiadały potrzebom osób 
starszych i przynosiły im satysfakcję:

1. projekty i rozwój nowych technologii powinny bazować na znajomości 
potrzeb i poziomie wiedzy przyszłych użytkowników,

2. opracowanie nowych technologii powinno się opierać na znajomości spo-
łecznych i kulturowych uwarunkowań życia przyszłego użytkownika,

3. innowacje powinny być dostosowane do wszystkich warunków mate-
rialnych, w jakich żyje osoba starsza; potrzeba rozwoju musi być rozwa-
żana w odniesieniu do codziennego życia oraz przewidywanych zmian, 
jakie spowodują nowe technologie,

650 D. Batorski, J.M. Zając, Między alienacją a adaptacją – Polacy w wieku 50+ wobec Internetu. 
Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”.

651 B. Szmigielska, A Bąk, A Jaszczak, Komputer i Internet w życiu e-seniorów – doniesienie 
z badań jakościowych [Computer and the Internet in E-Seniors’ life –a Qualitative Research 
Report]. „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 343-350.

652 M. Nowina Konopka, Wiedza, informacja i komunikacja w rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego, [w:] M. Witkowska, K. Chjolawo-Sosnowska (red.), Społeczeństwo inform@cyj-
ne, istota rozwój, wyzwania, Warszawa 2006, s. 121-122.
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4. i ostatni warunek – najtrudniejszy do spełnienia: opracowywane nowe 
technologie powinny być skonfrontowane z fundamentalnym pytaniem 
w ogóle o zasadność ich wprowadzania653.

Internet rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, jego stosowanie ma wie-
le zalet. W opinii użytkowników jest stosunkowo proste, pozwala łatwo i szybko 
się komunikować, znaleźć potrzebne informacje niezależnie od czasu i miejsca po-
bytu. Zalety wykorzystania Internetu w grupie seniorów wynikają z tego, że:

1. nowe technologie, w tym globalna sieć, mogą pomagać i dostarczać po-
trzebne usługi i towary,

2. ICT mogą wzmacniać pozycję i wpływ seniorów na życie polityczne, 
ekonomiczne, kulturalne i społeczne.

Włączenie seniorów do współczesnych procesów, których tempo i kierunek roz-
woju podporządkowane są nowym technologiom, może przynieść takie korzyści, 
jak: utrzymanie kontaktów z młodszym pokoleniem, komunikowanie się za pomocą 
wspólnego języka i mediów, a w efekcie - przywrócenie godności, odejście od stereoty-
pów postrzegania osoby starszej, przywrócenie osobie starszej jej miejsca w rodzinie 
i w społeczeństwie.654

Obecnie systematycznie rośnie liczba seniorów korzystających z Internetu. 
Osoby w wieku 55+ stanowią obecnie już 10,3% wszystkich polskich użytkow-
ników sieci. Jak pokazują najnowsze wyniki badania Megapanel PBI/Gemius655 
za listopad 2012 roku, z sieci korzysta obecnie ponad 2 mln internautów w wie-
ku 55+. To o prawie 150 tys. więcej niż rok temu i niemal pół miliona więcej niż 
przed dwoma laty. Zdecydowanie silniejszą grupą surfujących po sieci senio-
rów są mężczyźni (1,3 mln). Liczba kobiet w wieku 55+ wynosi natomiast ponad 
700 tys. 

Ryc. 2. Liczba seniorów korzystających z Internetu 2012r.

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych Megapanel PBI/Gemius
Zróżnicowana, co jest oczywiste, jest umiejętność korzystania z technologii 

informacyjnych w grupach wiekowych od 15-49 lat i w wieku powyżej 50 lat, co 
zostało przedstawione na ryc. 3. 

653 E. Frąckiewicz, Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii 
budowania społeczeństwa informacyjnego i2010, Natolin 2007, s. 34-35.

654 Tamże, s. 36-38.
655 https://www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2013-01-21/01, http://www.marketing-news.pl/mes-

sage.php?art=37387; Badanie Gemiusa: Kim jest senior w polskiej Sieci?
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Ryc. 3. Umiejętności korzystania z technologii informacyjnych wśród osób regularnie  
korzystających z komputerów

Żródło: Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, http://www.uke.gov.pl/
files/?id_plik=7849

Najważniejszą, w opinii seniorów, zaletą korzystania z Internetu jest zwięk-
szenie kontaktu z rodziną i światem zewnętrznym. Staje się to możliwe dzięki 
takim narzędziom komunikacyjnym, jak poczta elektroniczna, Skype, czy por-
tale społecznościowe, które osoby starsze aktywnie wykorzystują i doceniają. 
Drugim obszarem korzyści jest szybszy i szerszy dostęp do informacji. Seniorzy 
pozytywnie oceniają zarówno zakres dostępnych treści: rozkłady jazdy, wyda-
rzenia kulturalne, dane o lekach, przepisy kulinarne, informacje zawodowe, 
mają dość dokładne informacje z dziedziny bankowości, doceniają możliwość 
płacenia rachunków bez wychodzenia z domu i stania w kolejce, ściągania mu-
zyki i czytania książek, słuchania audiobooków, planowania podróży (w tym 
dostępu do map, zdjęć i informacji o miejscach, które mogą zwiedzić), tłumacze-
nia tekstów obcojęzycznych (poprzez tłumacza Google)656.

Oprócz szansy większego usamodzielnienia się osób starszych, realizacji 
idei państwa obywatelskiego, nabycie nowych umiejętności w większej niż 
dotychczas skali przez pokolenie 50+ powinno doprowadzić do osiągnięcia 
korzyści ekonomicznych, poprzez zmniejszenie dotychczasowych kosztów 
funkcjonowania państwa, poszczególnych przedsiębiorstw obsługujących seg-
ment seniorów oraz powstanie nowych nisz rynkowych stanowiących szansę 
rozwoju gospodarczego. Efekty te będą konsekwen cją wprowadzenia nowych 
technologii w celu usprawnienia dotychczasowych czynności, wprowadzania 
nowych i jednocześnie mniej kosztochłonnych procedur. Na przykład rosnące 
zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i socjalne będzie mogło być efektywniej 
obsługiwane, jak również może oznaczać rosnące możliwości innowacji w za-
kresie opieki środowiskowej i samoopieki oraz świadczeń. To z kolei może pro-
wadzić do znaczących korzyści dla gospodarki i ogółu społeczeństwa, co także 

656 B. Szmigielska, A Bąk, A Jaszczak, Komputer i Internet w życiu e-seniorów, s. 354-356. 
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się podkreśla w komunikacie na temat komfortowego funkcjonowania osób 
starszych657.

Portale internetowe jako źródła informacji o projektach dla seniorów

Coraz częściej można spotkać seniorów, którzy na emeryturze zaczynają re-
alizować swoje marzenia i z zapałem oddają się swoim pasjom, niejednokrot-
nie angażując w nie swoich najbliższych, a jednym z takich obszarów realizacji 
jest sieć internetowa. Poruszają bliskie im tematy, podpowiadają rozwiązania 
kwestii właściwych dla seniorów, pokazują świat z bliższej im perspektywy. 
Tworzone witryny mogą przyczyniać się do większej aktywności poprzez np. 
zaproszenie do udziału seniorów w różnego rodzaju konkursach, dyskusjach, 
blogach, własnych publikacjach czy też np. w wirtualnych spotkaniach w sieci. 

Wśród wielu portali szczególnie cenne dla seniorów mogą okazać się takie 
portale, jak:

Seniorzy w akcji658 - to ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany przez To-
warzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności.

Cel to realizacja przedsięwzięć, które:
• angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
• sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych,
• uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy 

międzypokoleniowej.
Pacific Institute Europe659, w centrum nowego spojrzenia na starość, propa-

gowanego przez portal, jest założenie, że jest to ważny i niezwykle potrzebny 
okres w życiu. Korzyści i wartości związane ze starością stoją w sprzeczności 
z wartościami dominującymi w naszej kulturze (efektywnością, nastawieniem 
na indywidualny sukces, rywalizacją, konsumpcją). 

Instytut poprzez swoją działalność realizuje następujące cele:
• twórcze rozwiązywanie konfliktów pomiędzy głównym nurtem w spo-

łeczeństwie a odrzucanymi podgrupami i tendencjami,
• wspieranie grup o niższym statusie społecznym (np. kobiety, osoby 

starsze, mniejszości narodowe),
• poszukiwanie sposobów dbania o całą społeczność: odkrywanie i roz-

wijanie form działania oraz postaw właściwych Starszyźnie.
Akademia Pełni Życia660 - celem Akademii jest poprawa jakości życia osób 

starszych. Podstawę jej działalności stanowią zajęcia edukacyjne dla seniorów, 
w szczególności: kursy komputerowe, kursy językowe, treningi pamięci i komu-
nikacji społecznej, wykłady w cyklach tematycznych, seminaria z literatury i fi-
lozofii, warsztaty plastyczne, grupy dyskusyjne i hobbystyczne. Na ich potrzeby 

657 Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym, Internet, 
www.eur-lex.europa.eu

658 www.seniorzywakcji.pl
659 www.pacificinstitute-europe.org
660 www.apz.org.pl
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opracowywane są autorskie metody nauczania i materiały szkoleniowe. Reali-
zowane są innowacyjne projekty edukacyjne dla seniorów; polskie a zawłasz-
cza międzynarodowe, w ramach których projektowane są nowe ścieżki na polu 
nauczania i rozwoju osobistego osób starszych. Obecnie Akademia Pełni Ży-
cia realizuje projekt: „Senior świadomym klientem nowoczesnego banku”. Jest 
on realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego od 
1 kwietnia 2012r. W ramach projektu zorganizowane są szkolenia z podstaw 
obsługi komputera oraz z zakresu obsługi finansów drogą internetową, a także 
seminaria z udziałem ekspertów ze współpracujących banków. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku661 - Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego 
jest organizacją koordynującą i wspierającą Uniwersytety Trzeciego Wieku z ca-
łej Polski od 2004 roku wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności roz-
poczęła ogólnopolski program „Uniwersytety Trzeciego Wieku”, którego celem 
jest:

• podniesienie jakości działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
• dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych, 
• upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do osób star-

szych poprzez wsparcie działalności UTW. 
Współpraca UTW z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją dla 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacją PZU przyczynia się także do reali-
zacji celów Uniwersytetu, do których należy:

• upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
• aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób 

starszych,
• poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
• ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki 

kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi,
• angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich 

środowiska,
• podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej 

wśród seniorów.
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku662 - cele Fe-

deracji to m.in.:
• zrzeszanie stowarzyszeń, prowadzących działalność statutową w za-

kresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie im wsparcia 
organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego,

• rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz 
umacnianie poczucia tożsamości środowiska Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku,

• dbałość o wysoki poziom działalności edukacyjnej członków Federacji, 
we współpracy z uczelniami wyższymi, środowiskiem akademickim, 
instytucjami naukowo-badawczymi, pracownikami naukowymi oraz 
jednostkami oświatowymi,

661 www.utw.pl
662 www.federacjautw.pl
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• współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi oraz zagranicznymi 
Uniwersytetami Trzeciego Wieku i ich związkami,

• tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy międzypo-
koleniowej. Senior.pl663 - najbardziej rozbudowany portal dla seniorów. 
Wiele interesujących działów dla seniora, w tym m.in. porady życiowe 
i komputerowe. Na portalu, w przeciwieństwie do tego, co dominuje 
w Internecie, czyli agresji i złośliwości - dużo kultury, wzajemnej sym-
patii i radości z wirtualnych spotkań664.

Nowe projekty mogą przyczynić się do większej aktywności seniorów w 
globalnej sieci internetowej, służyć pomocą w znalezieniu rozwiązań ich różno-
rodnych, życiowych problemów, przedstawiać pomysły na zagospodarowanie 
wolnego czasu w realnym świecie.

Przyjazne, użyteczne i dostępne strony internetowe
dla osób starszych i niepełnosprawnych

Pomimo szybkiego rozwoju Internetu istnieją poważne trudności z równym do-
stępem wszystkich grup społecznych. Dotyczy to w szczególności osób starszych  
i niepełnosprawnych (tab.1), a więc osób z:

• dysfunkcjami sensorycznymi, którym należy zapewnić opcję tekstowej 
wersji witryny internetowej; bądź opcję technologii zapewniającą czyta-
nie na głos (czytniki ekranu);

• z dysfunkcjami motorycznymi, a zatem mają trudności w używaniu 
myszy i klawiatury; 

• dysfunkcjami intelektualnymi.

Tab.1. Dostępność kanałów komunikacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych przy 
różnych rodzajach zaburzeń

Kanały
komunikacyjne

Rodzaje zaburzeń Internet Telefon Kontakt 
bezpośredni

Telewizja 
cyfrowa

Wzroku ● ● ■ ▲
Słuchu ● ▲ ■ ▲
Ruchu ● ■ ▲ ■

Poznawcze ▲ ■ ■ ▲
● dostępne z pomocą innych
■ dostępne dla niektórych
▲ problemy z dostępnością dla wielu

Źródło: eAccessibity of public sektor services in the European Union. November 2005 p. 
7. www.cabinetoffice.gov.uk/e-government

663 www.senior.pl
664 Matusiak J.; Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów. Poradnik; 

ww.org.pl/data/poradnik%20-%20seniorzy.doc
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Utworzenie strony dostępnej nie jest tylko kwestią troszczenia się o osoby 
starsze i niepełnosprawnych użytkowników, ale jest to przede wszystkim takie 
przygotowanie strony, by w najwyższym stopniu umożliwiała każdemu uzy-
skanie informacji, które go interesują665. Aby stronę internetową można było 
uznać za dostępną, musi być dostępna dla każdej przeglądarki internetowej, 
każdego systemu operacyjnego oraz urządzenia umożliwiającego połączenie 
z Internetem i to bez wymuszania użycia dodatkowych technologii, jak Flash, 
czy JavaScript. Niezbędne jest również zapewnienie dostępności dla osób nie-
pełnosprawnych, niewidomych, czy osób starszych. Nic nie może ograniczać 
dostępu do danych treści. Z kolei użyteczność można określić, jako dziedzinę 
wiedzy zajmującą się wygodą i ergonomią korzystania ze stron internetowych. 
Strona użyteczna powinna więc być jak najbardziej wygodna w obsłudze, mieć 
intuicyjną nawigację i w jak największym stopniu ułatwiać życie użytkowni-
kom. Nie sposób jednak rozpatrywać kwestii tych dwóch dziedzin - dostępno-
ści i użyteczności – oddzielnie; np. zły dobór kolorów obniża dostępność strony 
(osoby niedowidzące, cierpiące na różne wady wzroku, osoby starsze), jak i jej 
użyteczność, ponieważ utrudnia korzystanie z zasobów witryny. Tak więc ele-
ment dostępności jest również elementem użyteczności. Jakob Nielsen666, jeden 
z najbardziej znanych specjalistów od użyteczności, definiuje użyteczność jako 
sumę pięciu elementów:

• nauczalność - łatwość wykonania prostych zadań przy pierwszym 
kontakcie,

• efektywność- szybkość korzystania przez częstych użytkowników,
• zapamiętywalność- łatwość korzystania po dłuższej przerwie,
• błędy- częstotliwość popełniania i możliwość ich poprawienia,
• satysfakcja - atrakcyjność korzystania.

Z kolei raporty dotyczące stanu użyteczności i funkcjonalności zawierają 
wyniki badań stron www pod kątem sześciu konkretnych parametrów:

• wyróżnianie się linków i konsekwencja w ich oznaczaniu,
• spójność nawigacji,
• wielkość i czytelność czcionek w nagłówkach, tekście, nazwach boksów 

i zajawek,
• sposób prezentacji tekstu
• czytelność i spójność layoutów stron,
• wygodne i czytelne wyświetlanie zdjęć i animacji667.

665 Serwis dostępny dla wszystkich, „Magazyn Internet” 2006, nr 9, s.34.
666 Użyteczność w Internecie. Raport, s.7, http://interaktywnie.com/index/index/?file=raport_

uzytecznosc.pdf
667 Tamże s.7.
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Ryc. 4. Przyczyny niezgodności budowy witryn internetowych z przyjętymi standardami

Źródło: eAccessibity of public sektor services in the European Union. November 2005, 
chart 9e, p.44. www.cabinetoffice.gov.uk/e-government

W badaniach przeprowadzonych przez C.Ślusarczyka, dotyczących dostęp-
ności stron, jako istotną przeszkodę w wykorzystaniu nowoczesnych technolo-
gii do pozyskiwania informacji i wiedzy osoby starsze i osoby niepełnosprawne 
wskazują m.in. na wysokie ceny specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, 
trudności w uzyskaniu fachowej i w pełni obiektywnej porady odnośnie sprzę-
tu komputerowego i oprogramowania668.

Dostępność zasobów internetowych wymaga więc pilnych technicznych, 
prawnych i administracyjnych rozwiązań. Osoby odpowiedzialne za przygoto-
wanie publicznych serwisów internetowych często nie znają wymogów zwią-
zanych z ich dostępnością, nie pamiętają, że będą z nich chciały korzystać także 
osoby starsze i niepełnosprawne.

Podsumowanie

W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, umiejętność obsługi kom-
putera, dostęp i sprawne posługiwanie się Internetem są niezbędne, aby w pełni 
móc uczestniczyć w życiu społecznym. Jakkolwiek statystyki zdają się potwier-
dzać powszechną opinię, że Internet to przede wszystkim medium ludzi mło-
dych, to wśród użytkowników Internetu seniorzy stanowią ciągle powiększają-
cą się i coraz bardziej aktywną grupę. Zwiększa się zarówno liczba surfujących 
w sieci seniorów, jak i średnia liczba dokonywanych przez nich odsłon, ponadto, 
spędzają w sieci coraz więcej czasu. Tworzone są witryny i portale internetowe 
specjalnie dla seniorów, uwzględniające możliwości psychofizyczne, percepcyj-
ne, zdolności koncentracji uwagi, a także małe doświadczenie i umiejętności tej 
grupy osób. Witryny te nie mogą być zbyt rozbudowane i zbyt skomplikowane, 

668 C. Ślusarczyk, Dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych – problemy 
i trudności techniczne, „E-mentor” 2005, nr 2, s.27. 
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ponieważ wielość zaawansowanych opcji utrudnia często seniorom zapamięta-
nie opcji podstawowych, powodując znużenie, a nawet „zagubienie się” w sie-
ci internetowej. Surfując natomiast po przyjaznych stronach seniorzy potrafią 
docenić ich wszystkie walory, a ich popularność przekłada się również na ilość 
odsłon. Rosnące zainteresowanie Internetem jako środkiem komunikacji, spra-
wia, że do tego świata przynależą już nie tylko ludzie młodzi, ale również starsi.

The global network for surfing seniors

Summary

Currently, a market of ICT services for ageing well is still in the phase of 
early development with no full access or necessary solutions provided. The lim-
ited use of the Internet among senior citizens may lead to discrimination and 
exclusion of the elderly. Although many barriers such as cost of Internet access, 
equipment that is not user friendly, and fear of failure exist for older adults who 
want to learn about technology, there are indications that many older adults 
continue to hold positive attitudes toward technology or at least accept that it is 
crucial to participating in information society. 
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Małgorzata Krawczyk-Blicharska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rola i znaczenie „Poradnictwa 60 +”

Wstęp

Koniecznym warunkiem uwolnienia potencjału człowieka w wieku senio-
ralnym jest kształcenie realizowane w strukturach formalnych i nieformalnych 
oraz samokształcenie i samowychowanie do aktywności. Kapitał ludzki jest 
głównym wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego, natomiast zasadniczym 
czynnikiem wpływającym na jego jakość jest szeroko rozumiana edukacja. 
Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym”. Obecnie 
ten proces mocno się dynamizuje, a wskaźniki demograficzne wskazują, że 
ten trend w najbliższym czasie będzie się nasilał. Dlatego konieczne jest ak-
tywizowanie tak dużych zasobów ludzkich. W tym celu należy wypracować 
model poradnictwa dla osób w wieku przedsenioralnym i senioralnym. Trzeba 
nauczyć tych ludzi, jak na nowo mogą wykorzystywać swoją wiedzę, umiejęt-
ności, mądrość życiową (własny potencjał i zasoby) oraz wskazać im, jak mogą 
zagospodarować czas wolny.

Kapitał ludzki trzeciego wieku, a możliwości samorealizacji

Kapitał ludzki określany jest, jako potencjał zgromadzony we wszystkich 
członkach danego społeczeństwa, wyrażający się w ich wykształceniu, doświad-
czeniu, postawach, umiejętnościach i kompetencjach, służący poprawie aktual-
nego i przyszłego dobrobytu zbiorowości.669 Tak rozumiany kapitał ludzki jest 
dominującym składnikiem kapitału intelektualnego określającego możliwości 
adaptacyjne i produkcyjne oraz kreatywność jednostki. Nie jest on wartością 
stałą i bezwzględną, może się przekształcać w zależności od przebiegu procesu 
społecznej socjalizacji. Wartość takiego kapitału można podnosić poprzez inwe-
stowanie w rozwój człowieka.

Strategiczne składniki kapitału intelektualnego stanowią m.in. procesy 
związane z: „uczeniem się, komunikowaniem, innowacjami, zarządzaniem 
wiedzą, budową kluczowych kompetencji, a także tworzeniem nowej wiedzy 

669 Por. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Warszawa 2008, s. 23.
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i kreowaniem nowych wartości.670 Zdaniem wielu badaczy (J. Ross, C. Read., 
J. Dunleavy, D. Schuman, J. Bramante) ważnym elementem kapitału intelektu-
alnego są m.in. relacje z otoczeniem, organizacja i rozwój oraz kapitał ludzki 
obejmujący kompetencje, postawy i innowacyjność.

Kapitał ludzki stanowią osoby, wraz ze swoimi cechami fizycznymi, psy-
chicznymi, moralnymi oraz potencjałem kwalifikacji i kompetencji. Coraz czę-
ściej podkreśla się, że człowiek to kapitał, który należy traktować jako inwe-
stycję, która gwarantuje najpewniejszą stopę zwrotu.671 Taki kapitał stanowi 
napędową siłę rozwoju, wykorzystującą w głównej mierze możliwości motywa-
cyjne ludzi o kreatywnych postawach i kwalifikacjach umiejących współpraco-
wać. A. Pietruszka-Ortyl określa kapitał ludzki, jako swoisty zbiór cech indywi-
dualnych jednostki, w postaci cech fizycznych, psychicznych, intelektualnych 
i moralnych, kształtowanych przez predyspozycje, talenty, wiedzę, umiejętno-
ści, kompetencje, wewnętrzną motywację do pracy, zasób zdrowia czy energii 
witalnej, które umożliwiają funkcjonowanie i rozwój.672 

Jakość kapitału ludzkiego wyznaczana jest poziomem zasobu wiedzy 
i umiejętności o określonej wartości i zależy przede wszystkim od możliwości 
inwestowania w ten kapitał. Tego rodzaju zasób jest głównym wyznacznikiem 
rozwoju cywilizacyjnego, natomiast zasadniczym czynnikiem wpływającym 
na jego jakość jest edukacja. Rozmiary i jakość kapitału ludzkiego, w znaczącej 
mierze decydują o konkurencyjności i możliwościach twórczych nowoczesnego 
społeczeństwa. Stanowią też istotny potencjał rozwojowy danej zbiorowości. 
Kapitał ludzki jest funkcją osobowych zasobów społeczeństwa, charakteryzują-
cą ich potencjał aktywności życiowej, pracy i intelektu. 

Kapitał ludzki jest wielowymiarowy, obejmuje m.in. kompetentność opisy-
waną wiedzą i umiejętnościami, motywację do wykorzystania wiedzy i umie-
jętności, zręczność intelektualną będącą zarówno możnością transferowania 
wiedzy pomiędzy różnymi kontekstami, jak i potencjalną sprawność, inno-
wacyjność służącą polepszaniu wiedzy i doskonalenia przedsiębiorstwa, czy-
li możliwością wykorzystywania oraz powiększania wiedzy i umiejętności 
w praktycznym działaniu.673 

Procesy służące budowaniu społecznego kapitału intelektualnego przeja-
wiają się w myśleniu i działaniu długoterminowym, zdolności do uczenia się 
w ciągu całego życia, zaufaniu do mechanizmów rynkowych i gotowości do 
otwarcia się globalną konkurencję, a także w sprawnym rządzeniu i zarządza-
niu. Inwestowanie w człowieka i jego rozwój staje się fundamentalną determi-
nantą poziomu innowacyjności gospodarki i rozwoju społecznego. Szczególne-
go znaczenia w problematyce kształcenia i inwestycji edukacyjnych nabiera fakt 

670 Nogalski B., Rybicki J., Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego [W:] A. Pocztowski 
(red.), Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania. Nowy Sącz 2001, s. 84.

671 Wawrzyniak B., Projektowanie strategicznej polityki personalnej w przedsiębiorstwie [W:] 
A. Ludwiczyński, K. Stobińska, (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. War-
szawa 2001.

672 Pietruszka-Ortyl A., Wyzwania wartościowania kapitału intelektualnego organizacji [W:] 
E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na 
wiedzy. Lublin 2004, s. 217.

673 Bratnicki M., Strużyna J., (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice 2001, s. 72.
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wpływu wykształcenia na procesy gospodarcze, a także wpływu przemian go-
spodarczych na procesy edukacyjne.

Komisja Europejska674 podkreśla, że każdemu człowiekowi należy stworzyć 
takie same możliwości, by mógł sprostać kryteriom stawianym przez zmiany 
społeczne i gospodarcze, a także aktywnie uczestniczyć w budowaniu swojej 
przyszłości i przyszłości Europy. Edukacja powinna być ukierunkowana na 
tworzenie „nowego człowieka” – aktywnego, otwartego i gotowego na zmiany. 
Proces kształcenia należy rozszerzyć o formy poradnictwa, jako powszechną 
i stale dostępną usługę, obejmującą jednocześnie poradnictwo edukacyjne, za-
wodowe, personalne, ekonomiczne, kulturowe oraz społeczne, które kierowane 
jest do szerokiego grona nowych odbiorców (w tym seniorów). Życie w społe-
czeństwie opartym na wiedzy wymaga od obywateli aktywności i wewnętrznej 
motywacji do rozwoju osobowego i społecznego. Takie oczekiwania kierowane 
są również do grupy ludzi III wieku, tj. seniorów.

Struktura demograficzna społeczeństw europejskich, w tym polskiego i jej 
prognozy na kolejne lata nie napawają optymizmem. Przewiduje się, że udział 
osób w społeczeństwie w wieku poprodukcyjnym będzie wynosił 26,7% w per-
spektywie do roku 2035, co oznacza jego wzrost o prawie 11% w porównaniu do 
roku 2007 (16,0%). W okresie dekady 2010-2020 średnio rocznie będzie przyby-
wało prawie 200 tys. osób w wieku 60/65 lat i więcej.

Wyniki najnowszej długookresowej prognozy ludności Polski na lata 2008-
2035 Głównego Urzędy Statystycznego675 wskazują, że w perspektywie naj-
bliższych 28 lat, tzw. horyzontu prognozy, liczba ludności Polski będzie syste-
matycznie zmniejszać się, przy czym tempo tego spadku będzie coraz wyższe 
wraz z upływem czasu. Przewidywano, że w 2010 roku ludność Polski osią-
gnie prawie 38092 tys. osób, w 2020 - ok. 37830 tys., zaś w 2035 roku - ok. 35993 
tys. W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i systematyczny 
wzrost przeciętnej długości trwania życia do poziomu ok. 77,6 roku dla męż-
czyzn oraz do 80 lat dla kobiet w 2030 r. Okres po 2020 roku będzie charak-
teryzował się gwałtownym starzeniem się ludności. Znaczny przyrost nastąpi 
w najstarszych grupach wieku. Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie 
do 2010 r. o 50 % i osiągnie pól miliona, a w 2030 r. do prawie 800 tyś. (obecnie 
liczba osób w tym wieku wynosi niespełna 320 tyś.) Oznacza to jednocześnie, 
że możemy zakładać, iż będziemy mieć do czynienia ze wzrostem potrzeb po-
nadpodmiotowych wśród seniorów a więc także uruchamiania różnych form 
opieki i pomocy dla seniorów.

Według prognoz Eurostatu,676 ludność Unii Europejskiej będzie się starzeć. 
Zwiększy się udział w populacji ludzi w wieku 65 lat i starszych z poziomu 
17.1% w 2008 r. do 30.0% w 2060 r. oraz tych w wieku ponad 80 lat z 4.4% do 

674 Memorandum of lifelong learning. Bruksela 2000; Guidance Throughout Life In Europe 
2004. Bruksela 2004; Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong 
learning strategies. Bruksela 2008; Report Lifelong Guidance Policies: Work in Progress. 
A report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2008- 2010.

675 GUS, Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035.
676 M. Pohoski, Uwagi na temat starzenia się ludności Polski, „Eurostat. Statistics in focus” nr 

72/2008.
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12.1% w tym samym okresie. W 2060r. państwami członkowskimi UE o najwyż-
szym wskaźniku zaludnienia będą: Wielka Brytania (77 milionów), Francja (72 
miliony) oraz Niemcy (71 milionów), z zaznaczeniem, że 30% ludności wspólno-
ty europejskiej będzie miało w 2060 r. 65 lat lub więcej. Według prognoz ludność 
UE będzie się starzeć w ciągu całego badanego okresu, szczególnie poprzez 
ustawicznie niski wskaźnik dzietności oraz rosnącą liczbę osób dożywających 
starości. Proces starzenia wystąpi we wszystkich państwach UE. W 2060 r., 
udział ludności w wieku 65 lat lub większym wzrośnie z 23.6% w Luksembur-
gu, 24.7% w Wielkiej Brytanii i 25.0% w Danii do 36.2% w Polsce, 36.1% w Sło-
wacji i 35.0% w Rumunii.

W konsekwencji odsetek osób w wieku emerytalnym w Państwach Człon-
kowskich UE, np. stosunek ludności w wieku 65 lat i wyższym do ludności 
czynnej zawodowo, zwiększy się według przewidywań z 25% w 2008 r. do 53% 
w 2060r. To oznacza, że na każdą osobę w wieku 65 lat życia i powyżej będą 
przypadały w 2060 r. tylko dwie osoby czynne zawodowo (obecnie na 1 senio-
ra przypada 4 osoby aktywne zawodowo). Odsetek osób w wieku emerytal-
nym przekroczy, według prognoz 60% w Bułgarii, Czechach, na Łotwie, Litwie, 
w Polsce, Rumunii, Słowenii i Słowacji a nie przekroczy 45% w Danii, Irlandii, 
na Cyprze, w Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Powyższa sytuacja zmusza do 
zmiany sposobu myślenia i działania, nie tylko seniorów ale też osób odpowie-
dzialnych, za kreację polityki społecznej i edukacyjnej.

Zdaniem A. Giddensa człowiekowi potrzebny jest dziś zupełnie odmienny 
od dotychczasowych, sposób realizacji samego siebie, inna „polityka życia”. 
Działanie to określał – polityką samorealizacji, prowadzącą do podmiotowych 
decyzji życiowych. Samorealizacja jest dążeniem do równowagi między szansą 
a ryzykiem, natomiast przebieg życia to seria przejść z wyboru lub z konieczno-
ści, z utratą bądź z ryzykiem włącznie. Ten nowy samorozwój powinien bazo-
wać na refleksji, jako zdolności człowieka do świadomego, rozpatrywania wła-
snych decyzji życiowych w skali jednostkowej i zbiorowej, w wymiarze zysków 
i strat oraz jakości życia dzisiejszych i następnych pokoleń.677

Samorealizacja stała się podstawową formą aktywności człowieka i wyra-
żania siebie. Jest ona również siłą napędową w rozwoju społeczeństwa, tworze-
niu dobra jednostkowego i zbiorowego oraz zmienianiu przestrzeni społecznej. 
U podstaw samorealizacji, leży edukacja przyjmująca za podstawę rozwoju od-
powiedzialne uczestnictwo jednostek i wspólnot, umożliwiająca każdemu czło-
wiekowi decydowanie o swoim losie, własnej ewolucji i rozwoju społeczeństwa 
w którym żyje.678 Zdaniem J. Wilsz: „W dzisiejszej dobie umiejętność dawania 
sobie rady w skomplikowanej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wy-
maga od człowieka aktywności, która powinna być ustawicznie doskonalona”.679

677 Por. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowocze-
sności, Warszawa 2001, s. 292-297.

678 Por. Delors J., Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport Międzynarodowej Komisji do Spraw 
Edukacji dla XXI wieku, Warszawa 1998, s. 79.

679 Wilsz J., Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy. Kraków 2009, s. 333.
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Znaczenie poradnictwa 60 +

Jeśli działalność człowieka ma uruchomić procesy kreacyjne i samorozwo-
jowe, musi to być aktywność własna ujawniająca się w wyniku samodzielnych 
decyzji, których wyznacznikiem jest optymalizacja i realizacja.

Zdaniem D. Kukli wymagania współczesności stawiane dziś człowiekowi są 
bardzo wygórowane, toteż globalny człowiek wobec tych wszystkich wymagań 
oczekuje instytucji doradczych – pomocy w przygotowaniu się do nowego życia 
i ukształtowania w nim umiejętności adaptacji w nieustannie zmieniających się 
warunkach. W tym nowym świecie każda jednostka jest swego rodzaju indy-
widuum, które oczekuje za każdym razem czegoś nowego, wartościowego od 
potencjalnego doradcy. Ponieważ konfrontacja z realiami współczesności nie 
należy do łatwych – rodzi obawy nieporadzenia sobie z własnymi problemami 
– toteż daje się zauważyć, ze w tym teraźniejszym świecie utrzymuje się wysoka 
koniunktura na porady.680

Globalne przemiany i ich dynamika stwarzają sytuację, w której człowiek 
musi być przygotowany na liczne wybory. Według M. Czerepaniak-Walczak: 
„Nie zawsze jednak dysponuje on wystarczającymi możliwościami samodziel-
nego podejmowania decyzji. Nie odnosi się to ograniczeń zewnętrznych. Źródła 
trudności tkwią w samej osobie, jej potencjale intelektualnym, emocjonalnym 
i moralnym. Niezbędne staje się zasięganie rad i wsparcie innych.”681 Profesjo-
nalne wsparcie jest szczególnie potrzebne w sytuacjach związanych z podejmo-
waniem ważnych decyzji, w różnych okresach rozwoju:

• okres młodości i zadania, związane z wyborem przyszłej szkoły, kie-
runku kształcenia oraz zawodu, ze świadomością, że nie jest to zawód 
na całe życie;

• okres dorosłości i decyzje dotyczące wejścia na rynek pracy i drogę ka-
riery zawodowej (m.in. podjęcie zatrudnienia, adaptacja w zawodzie, 
doskonalenie zawodowe, podwyższanie kwalifikacji, awans, przekwa-
lifikowanie, rekwalifikacja, okres pozostawania bez pracy, szukanie no-
wej alternatywy zawodowej, nowe miejsce pracy). Poradnictwo w tym 
okresie skupiło się w obrębie planowania m.in. dalszej aktywności edu-
kacyjnej, samokształceniowej, a także rodzinnej, społecznej, kulturowej 
oraz ekonomicznej (działania służące zabezpieczeniu środków finanso-
wych na starość);

• okres przejścia z aktywnego życia zawodowego na emeryturę, przy-
gotowanie się i zaakceptowanie tego faktu oraz znalezienie twórczych, 
pozazawodowych form realizacji własnej, a także zagospodarowanie 
czasu wolnego.

Nowocześnie rozumiane poradnictwo, odnosi się do działań mających na 
celu pomoc jednostkom w każdym wieku, dowolnym etapie życia, w podejmowaniu 

680 Kukla D., Kompetencje komunikacyjne jako atrybut doradcy zawodowego, [W:] D. Kulka 
(red.), Komunikacja w doradztwie zawodowym. Radom 2008, s. 49.

681 Czerepaniak-Walczak M., Doradztwo w reformowanej szkole-gimnazjum jako ośrodek do-
radztwa, [W:] B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i oso-
by dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wrocław 2001, s. 345.
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wyborów edukacyjnych, zawodowych i życiowych oraz w zarządzaniu ich rozwojem 
osobowym i rozwojem społecznym. Wiek przedsenioralny i senioralny nie po-
winien być okresem spowolnienia, a jeszcze gorzej zatrzymania rozwoju. Ten 
okres w życiu człowieka powinien być postrzegany, jako czas dalszego rozwoju, 
którego nie intensywność, ale jakość ma kluczowe znaczenie. W takim rozumie-
niu wieku senioralnego priorytetową rolę może odegrać sfera oświaty i edukacji 
(formalnej i nieformalnej). Nadrzędnym zadaniem, stawianym przed współcze-
snym procesem edukacji jest kształtowanie (wychowanie, nauczanie, kształce-
nie) każdego człowieka do przyszłości, również seniora. Polityka edukacyjna 
tylko wówczas będzie kompleksowo wprowadzała ucznia – seniora w społe-
czeństwo jutra i powodowała sprawne w nim poruszanie się, jeśli wdroży nowe 
podejście do kwestii poradnictwa 60 + . 

Dominującym działaniem w procesie edukacji powinno być poradnictwo 
opierające się na dwóch podstawach: uświadomieniu i włączaniu

Schemat 1. Główne zadania poradnictwa 60 +

Opracowanie własne.

Poradnictwo 60 + powinno polegać:
• na uświadomieniu potrzeby aktywności i nieograniczonych możliwo-

ści w zmienianiu własnego życia i przestrzeni wokół, tj. rzeczywistości 
społecznej.

• na rzeczywistym włączeniu do działania jednostki 60 + (by mogła 
uczestniczyć w realnej zmianie).

 W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera proces poradnictwa 
i jego zadania szczegółowe. Poradnictwo 60 +, powinno obejmować 5 najważ-
niejsze sfer działań, odpowiadające pięciu najważniejszym formą aktywności 
seniora: nauka, praca, zabawa, życie kulturalno-społeczne, zdrowie.

Uświadamianie i włączanie, to także dwie podstawowe strategie, które po-
winny determinować działania w zakresie polityki społecznej 60 +. 
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Schemat 2. Uwarunkowania skutecznego poradnictwa 60 +

Opracowanie własne.

W tym miejscu należy postawić pytanie i dokonać próby odpowiedzi na nie: 
Czy tak, w istocie się dzieje? Według B. Szatr-Jaworskiej: „w naszym kraju w prak-
tyce polityka społeczna wobec ludzi starych ogranicza się do zabezpieczenia 
społecznego. (…) Natomiast wsparcie rzeczowe, usługi oraz stwarzanie warun-
ków do własnej aktywności starszych ludzi - są wyraźnie zaniedbanymi forma-
mi działania polityki społecznej.”682

Nowoczesne poradnictwo 60 + rozumiane powinno być, jako ważny instru-
ment wspierający rozwój osobowy i społeczny jednostki poprzez promowanie 
wszelkich form proaktywnościowych i samorealizacyjnych oraz uczenie się, 
kształcenie i doskonalenie w ciągu całego życia. Poradnictwo 60 + powinno stać 
się systemowym przedsięwzięciem łączącym sferę polityki społecznej i polity-
ki edukacyjnej wobec działań aktywizujących kompleksowo zbiorowość 60 +. 
Usługi poradnicze powinny być transponowane na dokonanie przewartościo-
wań we wszystkich sferach świadomości i aktywności seniora. Każda jednost-
ka, egzystująca w świecie wiedzy i ryzyka, powinna posiadać łatwy dostęp do 
rzetelnych informacji i porad umożliwiających poszerzanie preferencji eduka-
cyjnych, a także innych form aktywności w sferze społecznej na każdym etapie 
rozwoju. Obecnie większość społeczeństwa (w tym społeczeństwo 60 +) oczeku-
je odpowiedzi na pytania, mogące pojawiać się wielokrotnie: Jak znaleźć swoje 
miejsce w stechnicyzowanym, globalnym świecie? Jak odnaleźć się w nowej sy-
tuacji? Co robić dalej? Jak zagospodarować czas wolny? Jak wykorzystać własny 
potencjał? Jak się aktywizować? Jak planować dalszy rozwój? Co robić, by czuć 
się potrzebny? Jak osiągnąć zadowolenie życiowe? 

Powyższe dylematy stanowią integralną część ciągłego procesu realizowa-
nia naszego projektu życia (...). Przy dokonywaniu wyborów i podejmowaniu 
decyzji nieodzowne stają się odpowiednie i rzetelne informacje, a przy precyzo-
waniu naszego celu często pomagają nam rady profesjonalistów”683. Realizacja 
zadań poradniczo-doradczych powinna służyć udzielaniu porad i niesieniu po-
mocy w tworzeniu drogi życiowej jednostki 60 +. Osoba dokonująca zmiany po-
winna mieć świadomość, że na przekształcenia i nowości trzeba być gotowym, 

682 Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa 2000, s. 9-11.
683 Memorandum O kształceniu ustawicznym. Bruksela 2000, s. 18.
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a o problemach należy rozmawiać i je rozwiązywać. Nauczenie nowego sposo-
bu rozumowania powinno zaowocować samodzielnymi i w pełni skutecznymi 
inicjatywami przeobrażeniowymi.684

Zdaniem B. J. Ertelta685 rola poradnictwa polega obecnie na rozumieniu jej 
jako „projektu życiowego” i to nie tylko w określonych fazach życia lecz przez 
całe życie. Według B. Wojtasik jest ono procesem całożyciowym, który towarzy-
szy człowiekowi na całej drodze rozwoju życiowego.686 Trafnie określiła defini-
cję kontaktu poradniczego A. Gawłowska, mówiąc, że to: „kontakt, w którym 
obie strony mają wzrastać, rozwijać się, dojrzewać, ulepszać się oraz doskona-
lić swoje stosunki z innymi ludźmi”687. Tak przedstawiona relacja, zdaniem A. 
Czerkawskiej pokazuje: „obraz prawdziwej relacji interpersonalnej, podkreśla 
jej dwukierunkowość, zrozumienie, nastawienie na obopólne dobro, poszano-
wanie, autentyczność, otwartość i bezpośredniość”688. Kontakt poradniczy po-
winien być zorientowany na optymalizację i udoskonalanie, służyć rozbijaniu 
stereotypów i wytworzeniu zachowań przyjaznych, zachowań ocenianych wy-
żej niż poprzednie, sprzyjających integracji oraz usuwaniu zakłóceń. Jego reali-
zacja powinna się odbywać na płaszczyźnie dobrowolności i w pełni świado-
mym układzie interakcyjnym, opartym na kooperacji uczestników.689 Powinien 
dawać odpowiedzi na stawiane pytania.

Zakończenie

Demograficzne zjawisko starzenie się społeczeństw Europy i Polski ujaw-
niają pilną potrzebę podjęcia działań na rzecz populacji osób starszych, których 
efektem byłoby podniesienie ich jakości życia nie tylko poprzez tworzenie ram 
opieki dla seniorów ale także poprzez promowanie zdrowego i aktywnego sta-
rzenia się. Koncepcja ta wykracza poza cel zapobiegania chorobie i oferowania 
świadczeń opiekuńczych w populacji seniorów, dąży się w niej natomiast do 
aktywizowania i optymalizowania funkcjonowania tej grupy społecznej w wy-
miarze fizycznym, psychicznym, zawodowym, technologicznym i społecznym. 
Seniorzy stanowić będą w najbliższym czasie coraz większą część europejskiego 

684 Por. Drabik-Podgórna V., Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Kraków 
2005, s. 35.

685 Ertelt B. J., Współczesne problemy doradztwa zawodowego, [W:] H. Bednarczyk, J. Figurski, 
M. Żurek (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom 2005, s. 9.

686 Wojtasik B., Rozterki i niepokoje polskiego doradcy w realiach ponowoczesnego świata, 
[W:] H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. 
Radom 2005, s. 39.

687  Gawłowska A., Niektóre zagadnienia kontaktu doradcy z osobą radzącą się, [W:] A. Kar-
gulowa, M. Jędrzejczak (red.), Perspektywy rozwoju teorii i poradnictwa, vol. III. Wrocław 
1988, s. 50.

688 Czerkawska A., Etyczne aspekty kontaktu poradniczego w perspektywie poradnictwa 
zawodowego, [W:] B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież 
i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wrocław 2001, s.135.

689 Por. Kargulowa A., Poradnictwo [W:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku, 
Tom IV. Warszawa 2005, s. 701.



288

Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

i polskiego społeczeństwa. Potrzeby seniorów, ale również ich ogromny poten-
cjał i ich zasoby - kapitał intelektualny (wiedza, umiejętności, doświadczenie 
zawodowe i życiowe) powinny znaleźć się w centrum uwagi i zostać najlepiej 
spożytkowane dla rozwoju całego społeczeństwa.

Usługi nakierowane na „nowego człowieka - seniora” powinny być trakto-
wane komplementarnie, jako działania ustawiczne, wyposażające w potencjał 
twórczego uczestnictwa w rozwoju i zmianie. Powyższe działania w znaczący 
sposób będą minimalizowały zagrożenia i chroniły człowieka 60 + przed mar-
ginalizacją oraz różnymi formami wykluczenia społecznego.

Role and Significance of 60+ Counselling

Summary

The prerequisite for releasing the potential of a human being at a senior age 
is the education carried out in the formal and informal structures, as well as 
self-education and self-incited activity. Human capital is the major indicator of 
the civilization development, with the primary factor shaping its quality being 
a widely-taken education. Contemporary society is aging. Currently this pro-
cess has become highly dynamic and the demographic indexes reveal this ten-
dency is likely to grow in the years to come. That is why such extensive human 
resources must be activated. To achieve that, it is necessary to develop a mod-
el of counselling addressed to pre-senior and senior persons. They should be 
taught how to use their knowledge, skills, practical wisdom (own potential and 
resources anew) and how to manage their free time.
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Lidia Burzyńska-Wentland
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Aktywność najstarszych członków
związków mniejszości niemieckiej
w województwie pomorskim

Związki i stowarzyszenia mniejszości niemieckiej w Polsce rozpoczęły dzia-
łalność w na początku lat 90. XX wieku na mocy ustawy o stowarzyszeniach 
z marca 1989 roku. Pierwszy związek mniejszości niemieckiej powstał w Opolu 
w 1991 roku pod nazwą Centralna Rada Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w Polsce690, którą zmienił w 1994 roku na Związek Niemiec-
kich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSKwP) oraz opraco-
wał ważne dokumenty usprawniające jego organizację i wyznaczające kierunki 
pracy kulturalno-oświatowej691. ZNZSSKwP w Opolu stał się tzw. organizacją 
zwierzchnią (dachową)692 dla pozostałych związków i pośredniczy w rozwią-
zywaniu spraw między poszczególnymi członkami związku693.

W krótkim czasie od powstania ZNSSKwP rozpoczęły działalność statutową 
inne związki i stowarzyszenia niemieckie rozsiane po całym kraju, które zostały 
włączone organizacyjnie do struktur zgodnych z ówczesną mapą województw. 
Po zmianach terytorialnych kraju w styczniu 1999 roku struktura ZNSSK uległa 
nieznacznej korekcie, a wyodrębniony w niej Region Północny obejmował m.in. 

690 Inicjatorami jego powstania byli: Dietmar Brehmer z Katowic, Georg Barylka z Częstocho-
wy, Henryk Kroll z Opola i Friedrich Schikora z Gliwic. Pierwszym przewodniczącym zo-
stał wówczas Georg Barylka, Dietmar Brehmer zaś był autorem pierwszego programu Rady 
Centralnej, znanego pod nazwą „16 punktów”. 

691 M. Witek, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 1991-2007, 
Opole 2007, s. 196.

692 W związkach i stowarzyszeniach niemieckich używa się wyłącznie określenia ZNSSKwP 
jako „organizacja dachowa”.

693 Poza tym reprezentuje interesy członków związku w stosunkach z polskimi i niemieckimi 
organami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi polskimi organi-
zacjami społecznymi i kulturalnymi; z organami poszczególnych krajów związkowych 
i w stosunkach z niemieckimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi 
działającymi w Polsce; reprezentuje członków Związku przy nawiązywaniu partnerskiej 
współpracy i realizowaniu już istniejącej współpracy między stowarzyszeniami, inny-
mi mniejszościami w Polsce, organizacjami niemieckimi w Polsce i poza jej granicami, 
a w szczególności w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych; wspiera starania 
o pielęgnację i popularyzację języka ojczystego, kultury i tradycji. Spełnia ona również 
bardzo ważną rolę pośredniczącą między rządem Niemieckiej Republiki Federalnej (RFN) 
a mniejszością niemiecką żyjącą w Polsce.
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województwo pomorskie. W stolicach województw utworzono zarządy woje-
wódzkie, którym podlegały organizacyjnie mniejsze związki i stowarzyszenia 
niemieckie. 

Związki i stowarzyszenia niemieckie w Polsce w porównaniu do innych 
związków mniejszościowych od momentu powstania miały dobre zaplecze fi-
nansowe i wspierane były przez wyspecjalizowane instytucje. Ze strony rządu 
RFN zajmuje się nimi Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Minister-
stwo Spraw Zagranicznych oraz Konsulaty Generalne w Gdańsku, Krakowie, 
Szczecinie i Wrocławiu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN dzieli się za-
daniami z takim instytucjami takimi, jak: Instytut Stosunków z Zagranicą, Cen-
tralne Biuro do Spraw Szkolnictwa Zagranicznego, Niemiecka Służba Wymiany 
Akademickiej, Inter Nationes, Langenscheid, Akademia Bałtycka w Travemün-
de, Instytut Brückenschlag w Duderstad, powierzając im udzielanie wszelkiej 
pomocy merytorycznej w zakresie organizacji oraz działalności edukacyjnej 
i kulturalnej.

Jednak najbardziej wyspecjalizowaną organizacją w zakresie upowszech-
niania kultury niemieckiej, a zwłaszcza krajach Europy środkowo-wschodniej, 
jest Instytut Stosunków z Zagranicą (IfA), który w ramach programów wspie-
rających pomaga w prowadzeniu działalności kulturalnej mniejszości niemiec-
kiej. Ważnym aspektem działalności IfA jest oddelegowanie, m.in. do Polski, 
począwszy od 1995 roku, asystentów języka i kultury pracujących głównie na 
Górnym Śląsku i na obszarach o dużym skupisku ludności pochodzenia nie-
mieckiego, w tym również w Gdańsku. W trakcie swego rocznego pobytu 
koordynują działalność kulturalną i oświatową we wszystkich organizacjach 
mniejszości niemieckiej w województwie pomorskim, przygotowują prelimi-
narz wydatków na zaplanowane imprezy kulturalne refundowane przez ich 
macierzystą organizację, inicjują wycieczki krajoznawcze do miast Pomorza 
Gdańskiego śladami kultury niemieckiej, prowadzą wykłady na temat historii, 
zabytków, gospodarki, kultury Niemiec. Delegowane osoby biegle władają języ-
kiem polskim, ukończyły studia kulturoznawcze lub polonistykę w Niemczech 
i zostały przeszkolone w zakresie animacji kultury i języka w środowiskach 
mniejszości niemieckiej w Polsce. Ich praca ogniskuje się wokół edukacji teatral-
nej, muzycznej, tanecznej, krajoznawczej, historycznej, literackiej, poetyckiej, ję-
zykowej. Asystenci kładą szczególny nacisk na rozwój zainteresowań starszych 
członków związków oraz na pracę z młodzieżą. W 2004 roku ich zakres obo-
wiązków został rozszerzony o współpracę z asystentami z Polski w celu pogłę-
bienia obustronnej wymiany doświadczeń i intensywniejszego zaangażowania 
ze strony polskiej w życie kulturalne mniejszości niemieckiej. Od 2007 roku zo-
stali menadżerami kultury i języka niemieckiego694. W pracy ukierunkowani są 
na ludzi starszych o niskim poziomie wykształcenia, którzy w 85% stanowią 
trzon organizacji niemieckich695. Menadżerowie organizowali spotkania z lite-
raturą, kulturą i sztuką niemiecką, a w galeriach sztuki i muzeach na terenie 
Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz miastach województwa pomorskiego wystawy 

694 Tamże, Biuletyn informacyjny o działalności Instytutu Stosunków Zagranicznych w Gdań-
sku z 2004 r.

695 Biuletyn informacyjny Instytutu Stosunków Zagranicznych z 1996 r.
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grafiki, malarstwa, fotografii, rzeźby twórców niemieckich. W związku z tym, 
że menadżerowie na co dzień pracowali w siedzibie w Związku Mniejszości 
Niemieckiej w Gdańsku, ich inicjatywy były przypisywane Związkowi, ale fak-
tycznie w większości były to planowane zadania IfA.

W województwie gdańskim w 1991 roku powstał Związek Mniejszości Nie-
mieckiej (ZMN) z siedzibą w Gdańsku, któremu organizacyjnie podlegało 5 kół 
terenowych (Bytów, Gdynia, Lębork, Tczew, Wierzchucino), a ponadto funk-
cjonował tu również jeden niezależny związek skupiający ludność niemiecką 
– Związek Ludności Niemieckiej (ZLN) z siedzibą w Gdyni. Po 1 stycznia 1999 
roku województwo gdańskie zmieniło swą nazwę na województwo pomorskie, 
a jego obszar terytorialny zwiększył się o powiaty należące do dawnego woje-
wództwa elbląskiego, słupskiego i chojnickiego. Tym samym struktura związ-
ków niemieckich zmieniła się. Obok ZMN w Gdańsku z kołami terenowymi, 
funkcjonowało 7 samodzielnych związków, z czego jeden – Słupski Związek 
Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Słupsku posiadał Oddział w Miastku.

W związku z dużą liczebnością członków w latach 90. XX wieku, w więk-
szych związkach m.in. w Gdańsku i Słupsku wydzielono kilka sekcji zgodnych 
z zainteresowaniem członków. W gdańskim związku powstał więc Klub Kobiet, 
Klub Gdańszczan, Klub Młodzieży i Klub Seniora. W Słupsku również seniorzy 
spotykali osobno się w swoim klubie.

W nowym okresie politycznym w Polsce niezmiernie ważnym elementem 
podtrzymywania tożsamości narodowej stało się rozwijanie kompetencji języ-
kowych, które w wyniku asymilacji, czy w przypadku Niemców polonizacji, 
powodowały poważne zakłócenia w odbiorze własnej kultury, zubożały ofertę 
kulturalno-oświatową związków oraz utrudniały ich kontakty z krajem ma-
cierzystym. Zasadne wydawało się zatem rozpoczynanie pracy statutowej od 
organizacji kursów językowych. Intensywna praca w tym zakresie stała się 
priorytetowa w niemieckich związkach mniejszościowych, które od momen-
tu powstania organizowały kursy języka ojczystego dla członków i ich rodzin, 
a następnie dla wszystkich chętnych, w tym dla dzieci i młodzieży. Kursy ję-
zykowe odbywały się w cyklach od 1 stycznia do 30 czerwca, a następnie od 
1 września do 31 grudnia. Koszty ich organizacji wraz z opłacaniem pracy na-
uczycieli języka niemieckiego ponosił Konsulat Generalny w Gdańsku. 

Swoistym rekordzistą w organizacji kursów był Związek Mniejszości Nie-
mieckiej, który wydał kilka tysięcy zaświadczeń o ukończeniu kursu. Po dzie-
sięcioletniej działalności ZMN w Gdańsku dokonał analizy efektów nauczania 
języka niemieckiego na terenie Trójmiasta. Okazało się bowiem, że dla własnych 
członków, ich rodzin, dorosłych, dzieci i młodzieży zorganizowano 120 cyklów 
kursu języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. Łączny wy-
miar nauki wyniósł 7000 godzin, a skorzystało z niej 1800 kursantów696. Tylko 
w 2000 roku zorganizowano 9 kursów dla dzieci od lat 12, młodzieży oraz do-
rosłych, w których wzięło udział 104 uczestników. Poza tym lekcje języka oj-
czystego organizowano w Bytowie, Chojnicach, Kwidzynie, Lęborku, Miastku, 
Słupsku i Sztumie. Do dnia dzisiejszego prowadzone są one jedynie w Gdańsku, 

696 Kronika Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku (dalej: KZMNG) z 2001 r.
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Miastku, Kwidzynie, Słupsku i Chojnicach. W Miastku, Słupsku i Chojnicach 
organizuje się je obecnie wyłącznie dla polskich uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Koszty zatrudnienia nauczycieli języka niemieckiego w dalszym 
ciągu ponosi Konsulat Generalny RFN w Gdańsku.

W celu doskonalenia języka niemieckiego członkowie podejmowali wiele 
inicjatyw. W Gdyni np. członkowie Związku Ludności Niemieckiej w nauce ję-
zyka korzystali z pomocy Eryka Gawendy, który uczył ich gramatyki, zasad 
pisowni i wzbogacał słownictwo697, a także czytali niemiecką prasę, wspólnie 
śpiewali niemieckie piosenki, słuchali pieśni narodowych z kaset, rozmawia-
li z gośćmi z Niemiec oraz uczestniczyli w niemieckojęzycznych spektaklach 
wystawianych przez niemiecki teatr Dittchenbühne698. W 1999 roku zamówiono 
na potrzeby Związku 15 śpiewników z niemieckimi pieśniami religijnymi dla 
katolików w Polsce – „Droga do nieba” („Weg zum Himmel”. Katholisches Ge-
bet-und Gesangbuch)699. 

Poza tym członkowie związków niemieckich regularnie czytają prasę nie-
mieckojęzyczną. Do popularnych tytułów prasowych należą: „Schlesische Ze-
itung”, „Auslandkurier”, „Idea Spectrum”, a także „Kleine Weichelzeitung”, 
„Travermünder Zeitung”, „Bild” i kolorowe pisemka przywożone najczęściej 
latem przez Niemców. Członkowie biegle posługujący się językiem niemieckim 
mają do dyspozycji np. w Gdańsku i Słupsku bibliotekę z 5 tyś. pozycji książko-
wych z różnych dziedzin.

Sporym problemem dla członków mniejszości niemieckiej był brak wiedzy 
o tradycjach, obrzędach i zwyczajach towarzyszących świętom ważnych dla 
tej mniejszości, bowiem jako dzieci poddani zostali polonizacji, a polski sys-
tem szkolny nie przyczynił się do podtrzymywania ich tożsamości narodowej. 
Z tego powodu we wszystkich związkach i stowarzyszeniach niemieckich istot-
ną rolę integracyjną odgrywały święta religijne i świeckie związane z tradycją 
niemiecką, ważne historycznie rocznice oraz spotkania plenerowe w okresie 
letnim. Tradycją stała się organizacja spotkań adwentowych i wielkanocnych 
(Adwentsfest, Osterfest), wigilii bożonarodzeniowych (Weihnachstsfest), zabaw 
mikołajkowych, balów karnawałowych, spotkań obchodów Dni Matki, letnich 
festynów i pikników. Obok wymienionych spotkań, które cyklicznie odbywały 
się każdego roku, obchodzone były rocznice: powstawania związków, zburze-
nia Muru Berlińskiego związane z Dniem Jedności Niemiec, Dzień Żałoby Naro-
dowej, zatopienia statków: „Wilhelma Gustoffa”, „Goyi” i „Generała Steubena”.

Co roku w listopadzie Konsulat Generalny RFN w Gdańsku obchodził wraz 
z przewodniczącymi związków niemieckich Dzień Żałoby Narodowej. Główne 
uroczystości odbywały się na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku, gdzie na 
pomnikach ku czci poległych żołnierzy i dawnych mieszkańców pochodzenia 
niemieckiego składano kwiaty i zapalano znicze700. Z kolei w styczniu każdego 
roku w Związku Ludności Niemieckiej w Gdyni organizowano uroczystości ża-

697 Kronika Związku Ludności Niemieckiej w Gdyni (dalej: KZLNG) z 1997 r.
698 Tamże, z lat 1997-2001; Wywiad z Benedyktem Reszką, przewodniczącym Związku Ludno-

ści Niemieckiej w Gdyni, przeprowadzony przez autorkę w 2007 r.
699 KZLNG z 1999 r.
700 KZMNG z lat 1997-2007.
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łobne związane z rocznicą zatonięcia statku „Wilhelm Gustloff”701. W Słup-
sku z okazji Dnia Jedności Niemiec członkowie Słupskiego Związku Ludności 
Pochodzenia Niemieckiego organizowali zabawę taneczną z udziałem 40-50 
osób702. W pomorskich związkach i stowarzyszeniach mniejszości niemieckiej 
organizowano również okazjonalnie Dzień Kultury Niemieckiej. Inicjatywę 
tę w czerwcu 1999 roku podjął Związek Ludności Niemieckiej w Gdyni i Po-
wiatowy Bytowski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Bytowie. 
Impreza ta odbyła się w Krokowej w Kaszubskim Centrum Międzynarodo-
wych Spotkań, Rozwoju, Kontaktów i Współpracy między Polską a Niemcami, 
a uświetnił ją występami bytowski zespół taneczny „Überraschung”703.

Bardzo popularne święto, zwłaszcza w Bawarii - Octoberfest nie było obcho-
dzone przez mniejszość niemiecką w województwie pomorskim. Zorganizowa-
no je jedynie w Gdańsku i to zaledwie jeden raz w 2003 roku704. To samo odnosiło 
się do obchodów Dnia Niemieckiego, które zorganizowano w ZMN w Gdańsku 
dopiero w 2007 roku. Imprezie towarzyszyły śpiewy, muzyka z elektrycznych 
organów i występy szczudlarzy705. 

Obchody święta Bożego Narodzenia wiązały się z aktywnością głównie naj-
starszych członków. Do 2004 roku były one obchodzone w związkach i stowa-
rzyszeniach niemieckich bardzo uroczyście. Zarządy wynajmowały wówczas 
duże sale, gdzie odbywały się tradycyjne wigilie, śpiewano niemieckie i pol-
skie kolędy w starannie przygotowanej oprawie muzycznej. W siedzibie ZMN 
w Gdańsku wigilie bożonarodzeniowe i poprzedzające je wieczory adwento-
we tradycyjnie odbywały się w siedzibie przy ul. Waryńskiego 36 i ze względu 
na liczebność członków trzeba było je dzielić. W innym terminie odbywały się 
obchody tych świąt dla Zarządu, przewodniczących związków i stowarzyszeń, 
na które zapraszano władze miasta Gdańska, w tym prezydenta Pawła Ada-
mowicza, konsula generalnego, ks. Krzysztofa Niedałtowskiego, pastora Stani-
sława Cieślara706 i sympatyków Związku, a w innych dla Klubu Seniora, Klubu 
Gdańszczan, Klubu Kobiet, młodzieży i dla gości z Niemiec. W Gdańsku o wy-
strój sali dbał Klub Kobiet, który w ramach warsztatów rękodzielniczych przy-
gotowywał ozdoby adwentowe, stroiki, lampiony, czapki mikołajkowe i inne 
dekoracje tematyczne707. W 2004 i 2006 roku w siedzibie Związku wspólnemu 
świętowaniu i śpiewaniu kolęd towarzyszył wykład asystentki kultury i języ-
ka niemieckiego na temat pochodzenia kolęd i ich autorach, symboliki świąt, 
historii choinki, tradycjach potraw bożonarodzeniowych. Poza tym grał zespół 

701 KZLNG z lat 1998-2007.
702 Wywiad z Detleffem Rachem, przewodniczącym Słupskiego Związku Ludności Pochodze-

nia Niemieckiego, przeprowadzony przez autorkę w 2011 r.
703 KZLNG z 1999 r.; „Dziennik Bytowski” z 8 VII 1999 r.; Informator Mniejszości Niemieckiej 

nr 14/25 z 9 VII 1999 r.
704 KZMNG z 2003 r.
705 Tamże, z 2007 r.
706 KZMNG z 2007 r.
707 Tamże, z lat 2002-2007.
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muzyczny, a także odbył się koncert utworów J. S. Bacha i recytacja wierszy 
bożonarodzeniowych708.

W okresie adwentu Niemcy ze Słupska organizowali również spotkania 
z cyku „Dzień tradycji”, na których poznawali niemieckie zwyczaje i obrzędy 
związane z tym okresem, a także niemiecką tradycją - „Jahreswechseln” (koniec 
roku kalendarzowego, sylwester). Wykłady najczęściej prowadzili goście z Nie-
miec z różnych instytucji kulturalnych. Temu świętu towarzyszyło spożywanie 
tradycyjnych wypieków i potraw, które przygotowywały członkinie w ramach 
spotkań seniorów. Podobnie jak w Gdańsku, dbały one również o oprawę i te-
matyczny wystrój sali. Stroiki, wieńce adentowe, lampiony itp. wykonywały już 
od listopada709.

W Miasteckim Związek Ludności Niemieckiej co roku w drugim tygodniu 
adwentu organizowane są występy czterech chórów prezentujących stare, 
niemieckie pieśni religijne w ramach „Qempas”. W tradycji kościoła ewange-
licko-augsburskiego są to uroczyste roraty adwentowe odbywające się jedynie 
w Hamburgu, Travemünde oraz w Miastku. Koncert odbywa się co roku w ko-
ściele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych przy 
udziale niemieckich i polskich chórów śpiewających po łacinie i po niemiec-
ku. Niemieccy goście, miastecczanie i młodzież z okolicznych wsi dzielą się na 
cztery chóry, które celowo rozmieszczane są po całym kościele, aby osiągnąć 
najlepszy efekt w odbiorze śpiewu. Liturgia czytana jest przez uczniów pol-
skich w języku niemieckim. „Qempas” stanowi doniosłe wydarzenie, na które 
zapraszane są wszystkie zarządy związków i stowarzyszeń niemieckich nie tyl-
ko z województwa pomorskiego, ale również województw ościennych710. 

W pozostałych związkach i stowarzyszeniach niemieckich spotkania adwen-
towe i wigilie organizowano dla wszystkich członków, łącznie z dziećmi. Przy 
ciastkach, kawie i napojach śpiewano niemieckie pieśni, kolędy i deklamowano 
niemieckie wiersze okolicznościowe przygotowane przez dzieci i młodzież lub 
członków funkcjonujących wówczas grup tanecznych - „Nordię” w Lęborku711, 
„Überraschung” w Bytowie, „Stopler Jüngchen” w Słupsku, „Volkstanzgruppe” 
w Miastku, „Bernsteinschen” w Gdańsku (ostatnie dwa zespoły funkcjonują do 
dziś). W Słupsku oprawę artystyczną stanowiły przeważnie niemieckojęzyczne 
jasełka lub inne formy teatralne przygotowane przez nauczycielkę języka nie-
mieckiego z Gimnazjum Nr 4 w Słupsku712.

Huczne w każdym związku do 2004 roku były również zabawy karnawało-
we. W Gdańsku, Gdyni (ZLN), Bytowie i Słupsku odbywały się w siedzibach, 
natomiast w pozostałych związkach bawiono się w kawiarniach lub restaura-
cjach. Zamawiano wówczas zespoły muzyczne lub bawiono się przy niemiec-
kiej muzyce biesiadnej, ludowej i rozrywkowej puszczanej z taśm. W Bytowie, 

708 Tamże, z 2004 i 2006 r.
709 Wywiad z D. Rachem.
710 Wywiad z Alfonsem Rekowskim, przewodniczącym Miasteckiego Związku Ludności Po-

chodzenia Niemieckiego w Miastku, przeprowadzony przez autorkę w 2011 r.
711 Wywiad z Jerzym Remusem, przewodniczącym Koła terenowego ZMN w Lęborku, prze-

prowadzony przez autorkę w 2008 r.
712 Wywiad z D. Rachem.
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Lęborku i Słupsku do zabaw tanecznych również wplatano występy własnych 
zespołów artystycznych713. W Gdańsku zabawy karnawałowe miały charakter 
balu przebierańców i były organizowane dla poszczególnych klubów w stycz-
niu każdego roku. Jedynie najstarsi, zrzeszeni w Klubie Gdańszczan, zastępo-
wali zabawę wieczorem przy kolacji714. Podobną oprawę miały organizowane 
we wszystkich związkach i stowarzyszeniach niemieckich święta wielkanocne, 
ale od 2004 roku nie organizowano ich już z powodu trudności finansowych. 
Największą aktywnością wykazywali się wówczas najstarsi członkowie po-
święcając sporo godzin na odświętny wygląd miejsca spotkań.

Ważnym elementem działalności statutowej każdego pomorskiego związku 
niemieckiego były działania na rzecz integracji członków. Przybrały one postać 
letnich pikników poza siedzibą, a dominującym akcent położono na pieczenie 
kiełbasek, tańce i wspólne śpiewy. Przewodniczący starali się, aby odbywały się 
one co roku w innym miejscu. Do 2007 roku letnie festyny ZMN w Gdańsku od-
bywały się w najbliższych okolicach lub w Sopocie715, w Powiatowym Bytowski 
Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego na Pojezierzu Kaszubskim716, po-
zostałe zaś związki wyszukiwały urokliwe miejsca w najbliższej okolicy. Wiele 
takich spotkań odbyło się wspólnie nie tylko z członkami innych związków 
niemieckich, lecz również z Kaszubami. Miastecki i Słupski Związek Ludno-
ści Pochodzenia Niemieckiego organizował je wspólnie każdego roku. Piknik 
połączono z wycieczką na trasie Słupsk-Bytów-Miastko-Kołczygłowy-Szczeci-
nek-Darłowo-Sławno. Po zwiedzaniu ciekawych zabytków architektonicznych 
i przyrodniczych, członkowie oddali się zabawie, na którą zaproszono własne 
zespoły taneczne i zespoły kaszubskie 717. Od 2007 roku letnie pikniki Niemców 
musiały nabrać charakteru integracyjnego ze środowiskiem lokalnym, bowiem 
pod takim warunkiem finansował je Konsulat w Gdańsku. Dlatego też bytow-
scy Niemcy prezentowali np. twórczość artystyczną wraz z Kaszubami na ryn-
ku w Bytowie.

Zupełnie nową wartość w działalności kulturalnej mniejszości niemieckiej 
stanowiły chóry. W związku z faktem przynależności do związków głównie 
osób w średnim i starszym wieku pamiętających jeszcze sporo pieśni okolicz-
nościowych, kolęd czy piosenek niemieckich (zwłaszcza biesiadnych), zaistnia-
ła potrzeba uświetniania wspólnym śpiewem spotkań integracyjnych, roczni-
cowych, bożonarodzeniowych, wielkanocnych i wizyt delegacji niemieckich. 
Element ten okazał się szczególnie ważny w działalności związkowej w Gdań-
sku, Wierzchucinie i Bytowie, gdzie powstały chóry śpiewacze złożone z naj-
starszych członków. Przy ich tworzeniu kierowano się entuzjazmem i radością 
czerpaną ze wspólnego śpiewu. Kwestia brzmienia i melodyki, a także poziom 
wykonania był dla chórzystów sprawą wtórną i aspiracje w tym względzie nie 
były wysokie. Niemieckie chóry związkowe zadbały o jednolite kolorystycznie 

713 Wywiad z Marianem Radke, wiceprzewodniczącym Powiatowego Bytowskiego Związku 
Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Bytowie; Wywiad z J. Remusem, D. Rachem..

714 KZMNG z 2004 r.
715 Tamże, z lat 1998-2007. 
716 KZLNG z lat 1998-2007; Wywiad z M. Radke.
717 Wywiad z A. Rekowskim.
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stroje dla mężczyzn i kobiet prezentujące się bardzo elegancko. Repertuar chó-
rów stanowiły głównie pieśni narodowe, biesiadne, okolicznościowe i żałobne.

Do roku 1999 na terenie województwa gdańskiego w związkach niemieckich 
funkcjonowały zaledwie dwa chóry. Pierwszy z nich - „Danziger Chor” („Chór 
Gdański”) powstał w Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku w latach 90. 
XX wieku, a krótko po nim chór Koła terenowego w Wierzchucinie. Po utwo-
rzeniu województwa pomorskiego jedynie w Bytowskim Związku Ludności 
Pochodzenia Niemieckiego funkcjonował chór seniora, który przyjął nazwę 
„Sensabilität” („Zmysłowość”). 

Chóry związkowe z Gdańska i Wierzchucina w latach swej świetności były 
obecne na wszystkich ważnych imprezach kulturalnych we własnym środowi-
sku oraz reprezentowały mniejszość niemiecką na zewnątrz. „Danziger Chor” 
co roku brał udział w Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Gdań-
sku, na Jarmarku św. Dominika i innych przedsięwzięciach kulturalnych trój-
miejskich mniejszości. Bytowscy chórzyści śpiewali na niemieckich festynach 
organizowanych w poszczególnych związkach, uroczystościach wewnątrz-
związkowych, brali udział w Dniach Bytowa, uroczystościach rocznicowych 
poświęconych ofiarom zatonięcia „Gustloffa” w Gdyni, na Zamku w Krokowej, 
przy okazji wizyt niemieckich gości w Bytowie. W pierwszych latach istnie-
nia „Sensabilität” śpiewał na zaproszenie Radia „Gdańsk”, brał udział w inicja-
tywie władz miejskich – nagraniu z Ukraińcami i Kaszubami wspólnej płyty 
z pieśniami bożonarodzeniowymi, dał koncert pacjentom w bytowskim szpi-
talu w 2006 roku718, a także przez kilka występował gościnnie na ukraińskiej 
„Bytowskiej Watrze” w Udorpiu719. Obecnie jedyny chór seniorów funkcjonuje 
w Gdańsku.

W związkach i stowarzyszeniach niemieckich dużym zainteresowaniem 
cieszyła się historia „małej ojczyzny” (Heimat) – miejsca ich dzieciństwa, mło-
dości, wieku dojrzałego i starości, a także Niemiec rozumianych jako Vaterland 
(ojczyzna w szerszym znaczeniu). Jedną z form poznawania własnej przeszłości 
stała się organizacja wycieczek krajoznawczych, bowiem zwiedzanie zaplano-
wano do najciekawszych miejsc na Pomorzu Gdańskim, związanych z niemiec-
kim dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza w zakresie architektury i sztuki. 
W Gdańsku zainicjowano je w 1998 roku, a członkowie zwiedzili: Toruń720, 
Łebę, zamek w Krokowej721, Bytów, Olsztyn722, katedrę w Pelplinie, zamek krzy-
żacki w Malborku723, Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, Skansen we Wdzy-
dzach Kiszewskich, Sobieszewo, Mierzeję Wiślaną i leżące na nich miejscowości: 
Stegnę, Jantar, Krynicę Morską724, Elbląg, Małdyty725 oraz miasta na szlaku zam-

718 KZMNG z 2006 r.; Preliminarz spotkań w organizacjach niemieckich w 2006 r.
719 Wywiad z M. Radke.
720 KZMNG z 1998 r.
721 Tamże, z 1999 r.
722 Przy okazji wycieczki do Olszyna członkowie ZMN w Gdańsku brali udział w Festiwalu 

Muzycznym Mniejszości Narodowych „Pod wspólnym niebem”.
723 KZMNG z 2000 r.
724 Tamże, z 2004 r.
725 Tamże, z 2005 r.
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ków krzyżackich - Sztum, Kwidzyn, Gniew i Grudziądz726. Najstarsza, 74-oso-
bowa grupa członków, zwiedziła także Bydgoszcz, gdzie poznawała aspekty 
niemieckiej kultury, historii i architektury miasta727. W pozostałych związkach 
niemieckich organizowano podobne wycieczki po województwie pomorskim, 
warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, które często łączono z wizytami 
w innych związkach niemieckich. Wyjazdom towarzyszyły spotkania informa-
cyjne przybliżające historię miejsc, które członkowie mieli zwiedzić. W trakcie 
wycieczek uczestnicy składali również kwiaty na pomnikach upamiętniających 
dawnych, niemieckich mieszkańców Pomorza Środkowego728.

Gdański ZMN organizował również wycieczki krajoznawcze dla niemiec-
kich gości licznie przybywających do Gdańska, jeśli takie były przewidziane 
w programie wizyt studyjnych729. Liczne prośby członków delegacji z różnych 
organizacji pozarządowych z Niemiec wymusiły również na ZMN opracowanie 
stałej wycieczki pt. „Śladami Güntera Grassa w Gdańsku”. Zwiedzanie miejsc 
bliskich pisarzowi - domu rodzinnego, szkół do których uczęszczał i miejsc opi-
sywanych w jego powieściach okazały się bardzo trafionym pomysłem i stano-
wiły ciekawy element poznawczy730. Również w Bytowie dla niemieckich gości 
Powiatowy Bytowski Związek Ludności Niemieckiej organizował zwiedzanie 
„Szlakiem Bismarcka” – do Warciana i Kołczygłów. 

W dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest Gdańsk, członkowie zrzeszeni w Klu-
bie Gdańszczan poza cotygodniowymi spotkaniami odkrywali historię swego 
rodzinnego miasta poprzez wynajmowanie raz w roku starego, zabytkowego 
tramwaju, którym objeżdżali miasto dawnymi trasami. W trakcie przejażdżki 
przedwojennymi trasami linii tramwajowych uczestnicy zwiedzali zabytki le-
żące na trasie przejazdu, śpiewali niemieckie piosenki o Gdańsku oraz wspomi-
nali wygląd miasta sprzed wojny731.

Pomimo zaawansowanego wieku, członkowie gdańskiego związku chętnie 
uczestniczyli w wycieczkach po rodzinnym mieście zwiedzając ważniejsze za-
bytki, kościoły, a także przypominając historię odwiedzanych miejsc i ich prze-
znaczenie. Przy okazji szacowali straty wynikłe z działań wojennych732. Starsi 
członkowie chętnie uczestniczyli również w pieszych wycieczkach po Gdań-
sku Wrzeszczu w ramach cyklu „Wędrówki po Wrzeszczu”, organizowanych 
od 2006 roku. Stanowiły one podróże sentymentalne w przeszłość, a zwłaszcza 
w beztroskie lata dzieciństwa, które przerwała wojna. 

Poza wycieczkami po rodzinnym mieście w ZMN w Gdańsku do 2007 
roku omawiano historię i współczesne oblicze współczesnych miast niemiec-
kich takich, jak: Berlin, Monachium, Lipsk oraz regionów - Bawarii („Wieczór 

726 Tamże, z 2006 r.
727 Tamże, z 2003 r.
728 Wywiad z D. Rachem.
729 Najczęściej organizowano wycieczki po Kaszubach, a zwłaszcza do Wdzydz Kiszewskich.
730 Wywiad z Gerhardem Olterem, I wieceprzewodniczącym Związku Mniejszości Niemiec-

kiej w Gdańsku, przeprowadzony przez autorkę w 2006 i 2010 r.
731 Tamże, z 2005 r., Biuletyn informacyjny Związku Mniejszości Niemieckiej o trasie wyciecz-

ki zabytkowym tramwajem po Gdańsku z 13.07.2005 r.
732 Tamże, z 2007 r., Program wycieczki dla członków Związku Mniejszości Niemieckiej ZMN 

w Gdańsku do Nowego Portu z dnia 2.06.2007 r.
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bawarski”), Nadrenii („Am Rhein beim Wein”), Saksonii. Spotkaniom tym to-
warzyszyły prelekcje, degustacja potraw regionalnych, wystawa fotografii oraz 
dekoracje tematyczne przygotowane przez Klub Kobiet i asystentki z IfA733. 
W gdyńskim Związku Ludności Niemieckiej (ZLN) od 1996 roku kilkukrotnie 
omawiano historię i współczesne oblicze dużych aglomeracji miejskich Niemiec 
oraz interesujące, małe miasteczka o szczególnych walorach historycznych lub 
krajoznawczych734. 

W pozostałych związkach niemieckich i kołach terenowych ZMN w Gdań-
sku stałą praktyką stało się dzielenie wrażeniami z podróży do Niemiec, naj-
częściej na zaproszenie Powiatowych Związków Ojczyźnianych. Opowieściom 
o obejrzanych, ciekawych miejscach towarzyszył pokaz zdjęć, opowiadanie 
o historii najciekawszych zabytków oraz oglądanie albumów. Oprócz poznawa-
nia Niemiec przy okazji odwiedzin w starej ojczyźnie, związki i stowarzysze-
nia niemieckie przykładały dużą wagę do poznawania historii Pomorza Gdań-
skiego, zwłaszcza z okresu, gdy należał on do państwa pruskiego. W sferze ich 
zainteresowań leżały również okresy wcześniejsze, wkład Niemców w rozwój 
regionu, a także wybitni przedstawiciele z dziedziny nauki, literatury, sztuki, 
medycyny, architektury. W ZLN w Gdyni członkowie od lat prowadzili wykła-
dy z zakresu historii, geografii i kultury niemieckiej, oglądali filmy poświęcone 
historii Niemiec, szczególnie zaś interesowali się historią zatonięcia statków: 
„Wilhelm Gustloff”, „Generał Stauben” i „Goyi”. Począwszy od 1997 roku oma-
wiano historię Europy w XIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii 
Niemiec, a następnie historię Niemiec w XIV wieku aż po czasy współczesne735. 
Dwa lata później (1999 r.) zorganizowano serię wykładów na tematy historyczne 
dotyczące m.in. powstania Niemiec od początku państwowości do XVII wieku, 
tematy związane z II wojną światową, historią Kaszub, a zwłaszcza Gochów 
i Jabłuszka leżących na skraju Borów Tucholskich. Członkom bliska była także 
tematyka związana z losem Niemców, Polaków i Kaszubów w czasie II wojny 
światowej, stosunkami wyznaniowymi na Pomorzu Gdańskim w XIX i XX wie-
ku czy Niemców wyznania ewangelickiego na Gochach w latach 1939-1945736. 

W lęborskim Kole ZMN od 2004 do 2007 roku raz w miesiącu prowadzone 
były krótkie wykłady z historii miast: Berlina, Hamburga i Lęborka737. Głównie 
koncentrowano się jednak na przedwojennej historii rodzinnego miasta. W Po-
wiatowym Bytowskim Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego również 
zajmowano się historią Pomorza i Ziemi Bytowskiej czytaną z książek niemiec-
kich. Na zebraniach przedstawiano również życiorysy sławnych i znanych lu-
dzi pochodzących z Bytowa738. Chojniccy Niemcy z kolei omawiali historię Prus 
Zachodnich, opowiadali swoje historie rodzinne oraz dzielili się wiedzą prze-
kazywaną przez rodziców i dziadków. Rozwijanie zainteresowań związanych 

733 Tamże, z 2005 r. 
734 Biuletyn ZLN w Gdyni nr 8 z grudnia 1999 r., s. 4; KZLNG z 2004 r.; z lat 1999 i 2001 r.
735 Tamże, z lat 1997-1999.
736 Tamże, z 1999 r.; Wywiad z B. Reszką.
737 Wywiad z Jerzym Actunem, członkiem Zarządu Koła ZMN w Lęborku, przeprowadzony 

przez autorkę w 2010 r.
738 Wywiad z M. Radke.
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z poznawaniem historii miasta i regionu wymusili na nich przyjeżdżający tu 
wciąż licznie Niemcy, którzy pytali o wiele szczegółów z przeszłości. Udziela-
nie im wyczerpujących odpowiedzi wiązało się z poznawaniem historii chojnic-
kich obiektów, kościołów, zabytków, szkół739. W Miastku członkowie tutejszego 
związku niemieckiego regularnie otrzymywali Biuletyny Informacyjne od Po-
wiatowego Związku Ojczyźnianego Miastecczan (Heimatkreis Rummelsburg), 
w których ukazywały się noty historyczne dotyczące zarówno dawnych miesz-
kańców, jak i budynków użyteczności publicznej itp.740.

Największe możliwości poznania historii Pomorza Gdańskiego i Niemiec 
mieli jednak członkowie mniejszości niemieckiej w Gdańsku, dla których z wy-
kładami przyjeżdżali historycy z różnych instytucji: Ziomkostwa Prus Zachod-
nich, Akademii Bałtycka, Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Lubece, 
Stowarzyszenia Katolików Gdańskich św. Wojciecha - Adalbertus Werk. Nie-
którzy niemieccy historycy prowadzili cykliczne seminaria w Gdańsku doty-
czące historii regionu i w innych miastach północnej Polski. W Gdańsku polsko-
niemieckie seminaria odbywały się od 1993 roku w Domu Pojednania i Spotkań 
im. Św. Maksymiliana Kolbe u franciszkanów. W 1999 roku zorganizowano np. 
seminarium pod hasłem „Europa Środkowo-Wschodnia – od nieprzyjaźni do 
sąsiedztwa” prowadzone przez historyków z Rosji, Estonii, Węgier, Polski i Ser-
bii741, drugie pod hasłem „Kaszubi wczoraj i dziś” 742, VII zaś seminarium w 2000 
roku pt. „Polacy i Niemcy nad Wisłą – perspektywy 1000-letniego sąsiedztwa”. 
Ostatnie z wymienionych seminariów odbyło się już pod patronatem Rady 
Miasta Gdańska, natomiast każda edycja cyklu miała miejsce w Ratuszu Staro-
miejskim i w Domu Pojednania i Spotkań743. 

Okazjonalne wykłady o tematyce historycznej prowadzili w gdańskim 
Związku Mniejszości Niemieckim przede wszystkich goście z Niemiec. Byli to 
m.in.: J. Städter z Salzgitter trzema wykładami na temat „1000 lat polsko-nie-
mieckiego sąsiedztwa. Dobre i złe momenty”744, R. Jacobs z Berlina na temat 
Muru Berlińskiego – historii jego powstania i zburzenia w 1989 roku ilustro-
wanym pokazami video oraz dr G. Michels z Uniwersytetu w Lipsku na temat 
„Gdańsk i Krzyżacy 1308 – 1454. Spojrzenie”745. Zainteresowani historią miasta 
i regionu członkowie mniejszości niemieckiej mieli również okazję uczestni-
czenia w konferencji naukowej organizowanej we wrześniu 1999 roku w Gdyni 
przez Gdańskie Towarzystwo Nauk Przyrodniczych w Lubece (Danziger Na-
turforschende Gesellschaft), Akademię Bałtycką (Ostsee Akademie), Związek 
Przyrodniczy (Naturwissenschaftlicher Verein) z Hamburga oraz Krajowy 
Związek Niemieckich Biologów (Landesverband Deutchef Biologen) z Hambur-
ga, którzy w ramach Polsko-Niemieckich spotkań z dziedziny nauki i kultury 

739 Wywiad z Marzeną Leszczyńską, przewodniczącą Chojnickiego Związku Ludności Nie-
mieckiej, przeprowadzony przez autorkę w 2008 r.

740 Wywiad z A. Rekowskim.
741 KZLNG, z 1999 r.
742 Tamże.
743 Tamże, z 2000 r.
744 Tamże.
745 Tamże, z 1999 r.
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m.in. przedstawiali historię handlu winem w dawnym Gdańsku i dzieje kultu-
ry gdańskiej w dawnych wiekach na seminarium w Gdyni746. 

Z wykładami do członków mniejszości niemieckiej przyjeżdżali również 
dyrektorzy muzeów z Niemiec. Z okazji 1000–lecia miasta Gdańska dyrektor 
Gdańskiego Muzeum Narodowego z Lubeki (Haus Hansestadt Danzig), Werner 
Hewelt, wygłosił wykład „Dzień powszedni w Gdańsku przed 1945 rokiem”, na-
tomiast w związku z kolejną rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika wysłuchano 
wykładu dyrektora Muzeum Narodowego Prus Zachodnich z Münster-Wol-
beck, który mówił o życiu i badaniach naukowych astronoma747. Rok później 
(1998 r.) przewodniczący Grupy Krajowej Ziomkostwa Prus Zachodnich z Bade-
nii Wirtenbergii wygłosił dwa referaty ilustrowane przeźroczami: „Niemieckie 
zamki krzyżackie” i „Werner von Braun – wynalazca rakiet”748.

Członkowie zarządów organizacji niemieckich mieli ponadto możność wy-
słuchania wykładów poszerzających ich wiedzę o przeszłości Pomorza Gdań-
skiego w ramach konferencji wiosennych i jesiennych organizowanych w Polsce 
oraz zjazdach i kongresach w Niemczech. Z reguły przygotowywane były one 
przez stronę niemiecką. Były to m.in. referaty: F.-R. Neumanna „Malbork i oko-
lice do 1945 roku”, Hansa-Jürgena Schucha „Zamek krzyżacki w Malborku”749, 
„Münster i pokój westfalski z 1648 roku”, „Prusy Zachodnie w czasach wojny 
13-letniej”, „Mniejszość niemiecka w korytarzu między dwiema wojnami”. 

Ważnym elementem życia kulturalnego Niemców z Gdańska były okazjo-
nalne odczyty, wykłady, spotkania z literaturą niemiecką, wieczory autorskie 
z poetami i pisarzami niemieckimi. Odczyty przygotowywane były głównie 
przez asystentkę kulturalną ze względu na poziom merytoryczny i zawartość 
treściową. Często ilustrowane były przeźroczami, fotografiami i innymi mate-
riałami ikonograficznymi. Ten kierunek rozwoju kulturalnego Związku zapo-
czątkowano w 1996 roku. W związku goszczono również niemieckich poetów: 
Matthiasa Kneipa z wierszami z tomu „Einmal Leben und zurück” („Raz żyć 
i zawrócić”), Hansa-Georga Sieglera z recytacjami swojego polsko-niemieckiego 
tomiku wierszy „Bitter und Süss” („Gorycz i słodycz”), Bolesława Faca, pisa-
rzy – m.in. Urlicha Preussa z Poczdamu, który czytał fragmenty prozy ze swej 
książki „Wer hat die Ratte Erwin umgebracht” („Kto zabił szczura Erwina”)750, 
a także trzykrotnie niemieckiego aktora – Heinza-Josepha Kaspara w ramach 
„Wieczoru z poezją Schillera”. Niemiecki aktor recytował wówczas wiersze J. 
W. Goethego i F. Schillera. Szczególnie uroczysta była recytacja poezji J. W. Go-
ethego w 250. rocznicę jego urodzin ciesząca się ogromnym zainteresowaniem 

746 Tamże; Program Konferencji Naukowej w dniach 16-19.09.1999 r. w Instytucie Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni w ramach polsko-niemieckich spotkań z dziedziny nauki 
i kultury.

747 Tamże, z 1997 r.
748 Tamże, z 1998 r.
749 Tamże, Program spotkania kulturalno-informacyjnego zorganizowanego przez Land-

smannschaft Westpreussen w Toruniu w dniu 11.11.1998 r.; Zaproszenie przewodniczących 
związku mniejszości niemieckiej w Prusach Zachodnich na spotkanie kulturalno-informa-
cyjne w Malborku w dniu 8-10.05.1998 r.

750 Tamże, z 1996 r.
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członków751. Poza tym dla własnych członków i całego środowiska lokalnego 
ZMN organizował duże, staranie przygotowane wieczory literackie twórców 
niemieckich. Były to: „Wieczór Bertolda Brechta”, „Gdańskie Tourne Literackie 
- Śladami Güntera Grassa i jego bohaterów”752, „Ernst Barlach – piewca Półno-
cy”, „Niemiec, co nie chciał Wandy”753, spotkanie z Krzysztofem Wojciechow-
skim, znawcą tematyki niemieckiej i autorem książki „Moi kochani Niemcy”, 
wieczór literacko-muzyczny z wierszami Josepha von Eichendorffa i Adama 
Mickiewicza754. Członkowie mieli również możliwość poznania poezji Heinza 
Erhardta z tomiku „Noch’n Gedicht” oraz Herberta Samplatzkiego, który czy-
tał fragmenty swojej książki „Morgenlicht und die wilde Schwäne” („Poranny 
brzask i dzikie kaczki”)755. Z tym samym odczytem gościł on również w Lębor-
ku w Miejskiej Bibliotece Publicznej, na który Koło terenowe ZMN w tym mie-
ście zaprosiło władze miejskie oraz studentów filii Uniwersytetu Gdańskiego756. 
Warto dodać, że uczestnicy tych spotkań zwyczajowo otrzymywali biuletyn 
informacyjny z dokładnymi danymi biograficznymi autora, jego osiągnięciach 
literackich, zainteresowaniach itp. 

Ważnym wydarzeniem dla członków Związku Mniejszości Niemieckiej 
w Gdańsku były wizyty Güntera Grassa, noblisty i gdańszczanina. W 80. roczni-
cę jego urodzin przypadającą w 2007 roku m.in. Związek Mniejszości Niemiec-
kiej postanowił włączyć się w nie w oryginalny sposób. Wspólnie z władzami 
miasta i innymi organizacjami pozarządowymi przygotował imprezę kultural-
ną w języku polskim i niemieckim dla noblisty, która odbyła się 1 i 14 czerwca 
2007 roku w ramach „Od: czytania Wrzeszcza” w czasie „Literackiej wędrów-
ki śladami Güntera Grassa”. Wędrówka została pomyślana jako odwiedziny 
miejsc bliskich pisarzowi, opisywanych w powieściach nawiązujących do życia 
w przedwojennym Gdańsku. Jej celem było przygotowanie „Osiem prezentów-
niespodzianek” na 80. rocznicę urodzin noblisty, a także odczytanie na nowo 
twórczości noblisty w świetle najnowszej dyskusji wokół jego ostatniej książki 
„Obierając cebulę”757.

Od 2000 roku w Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku asystenci 
z IfA zainicjowali cykl spotkań pod nazwą „Młode kino niemieckie”, które prze-
obraziło się w imprezę cykliczną pod nazwą „Tydzień Kina Niemieckiego - Nie-
mieckie Niuanse”, które na stałe zagościło w murach Uniwersytetu Gdańskiego. 
Najstarsi członkowie nie byli jednak zainteresowani jego tematyką, dlatego asy-
stentka z IfA w 2004 roku zorganizowała przegląd przedwojennych, niemieckich 
filmów pt. „Rumpelkammer” („Rupieciarnia”), cykl filmów pt. „Sternstunden 
des Films” („Godziny z gwiazdami filmowymi”) oraz „Sommer-Film-Party” 

751 Tamże, z lat 1996, 1998, 1999, 2001.
752 Tamże, z lat 1998-1999.
753 Tamże, Plakat reklamowy IfA i Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku dotyczący 

spotkania kabaretowego „Niemiec, co nie chciał Wandy” w wykonaniu Steffena Möllera 
w dniu 17.05.2003 r.

754 Tamże, z lat 2003-2004 i 2007 r.
755 Tamże, z 2003 i 2007 r.
756 Tamże, z 2007 r.
757 Tamże.
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(„Letnie Party Filmowe”). Po zakończeniu projekcji, na wzór filmowego klubu 
dyskusyjnego, odbywała się wymiana wrażeń i przemyśleń758.

Poza filmami, spotkaniami z poetami i prozaikami niemieckimi ważne miej-
sce w działalności kulturalno-oświatowej mniejszości niemieckiej w Gdańsku 
zajmowała muzyka. W latach 2004-2005, w ramach imprez cyklicznych, obywał 
się „Konzert im Herbst” – („Koncert jesienny”) – spotkanie poetycko-muzyczne 
z muzyką fortepianową, skrzypcową i recytacjami. Koncerty te odbyły się we 
wszystkich oddziałach terenowych, a także na zamku w Krokowej. Prezento-
wano na nich muzykę klasyczną do tekstów E. Brandlera, J. W. Goethego, R. 
Hagelstangera, F. Hebbla, H. Hesse’go, E. Kästnera, a w 2005 roku recytacje do 
muzyki J. Brahmsa, F. Liszta, H. Wolfa, G. Mahlera759. Oprócz „Koncertu jesien-
nego”, zorganizowano w 2006 roku również „Koncert zimowy” („Deutschland, 
ein Wintermärchen”) połączony z odczytami na temat świąt bożonarodzenio-
wych, ich tradycji i historii ozdabiania domów choinką. Koncerty odbyły się 
w siedzibach wszystkich kół terenowych sprawiając najstarszym członkom 
dużo radości760.

Poza spotkaniami z muzyką poważną w siedzibie ZMN w Gdańsku organi-
zowane były również wieczory muzyczne mające na celu czerpanie przyjemno-
ści ze wspólnego śpiewania i zabawa przy muzyce. Dlatego też zorganizowano 
„Karaoke-Deutschsprachiger Gesangsabend” („Karaoke- niemieckojęzyczny 
wieczór piosenki”), który uatrakcyjniła Brigitte Hansen koncertem niemieckoję-
zycznych szlagierów z lat 20. XX wieku i piosenkami Marleny Dietrich761. 

Większość najstarszych członków związków niemieckich z powodu woj-
ny nie ukończyło nawet szkoły podstawowej, dlatego też biorąc pod uwagę te 
uwarunkowania asystenci z IfA przygotowywali dla nich spotkania z muzyką 
klasyczną. Odbywały się one w ramach koncertu „Kaffehaus-Musik” („Muzyka 
przy kawie”), na którym poznawano utwory J. Brahmsa, F. Grothe, R. Stolza, 
R. A. Robertsa, F. Kreislera, R. Stolza, A. Golda, F. Hollaendera, R. Erwina. Jak 
zwykle uczestnicy otrzymali ciekawe graficznie informatory o muzykach, ich 
życiu i twórczości762. W ramach edukacji muzycznej ZMN w Gdańsku rozpo-
czął cykl „Wir endecken Komponisten” („Odkrywamy kompozytorów”) mający 
charakter spotkań kreatywnych, inspirowanych muzyką. W ramach tych zajęć 
uczestnicy wykonali własnoręcznie peruki i uczyli się układów tańców baroko-
wych – menueta, bourree, sarabanda, poznawali czasy, w których żyli i tworzy-
li najwięksi muzycy niemieccy, a także zapoznawali się z instrumentami mu-
zycznymi tamtego okresu (obój, klawesyn, instrumenty wiodące w orkiestrze). 
Przez dziewięć tygodni poznawali życie i twórczość klasyków: J. S. Bacha, J. F. 
Telemanna, L. van Beethovena, R. Schumanna, F. Schuberta, J. Brahmsa oraz 

758 Tamże, Plakat reklamowy Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku dotyczący „Som-
mer-Film-Party” z dnia 3.06.2004 r.

759 Tamże, z lat 2004-2005, Program „Koncertu jesiennego” zorganizowanego przez IfA i Zwią-
zek Mniejszości Niemieckiej w 2004 i 2005 r.

760 Tamże, z 2006 r., Program „Koncertu zimowego” zorganizowanego przez IfA i Związek 
Mniejszości Niemieckiej w 2006 r.

761 Tamże, z lat 2004-2005.
762 Tamże, z 2005 r., Zaproszenie na koncert „Kaffeemusik” zorganizowany przez Związek 

Mniejszości Niemieckiej w Dworku Sierakowskich w Sopocie w 2005 r.
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E. Morricone – jednego z największych twórców muzyki filmowej XX wieku. 
W trakcie cyklu „Odkrywamy kompozytorów” poznawano wymienione oso-
by jako muzyków, dyrygentów, kompozytorów. Akcentem końcowym tej ini-
cjatywy kulturalnej była wystawa pt. „Vernisage....mit...Kunstwerken inspiriert 
von...” („Wernisaż inspirowany dziełami sztuki.....”) prezentująca portrety po-
znanych artystów z ich muzyką w tle763.

Z myślą o Niemcach żyjących w Europie środkowo-wschodniej sprowadzo-
no również do Gdańska niemieckojęzyczny teatr amatorski z Elmshorn koło 
Hamburga - „Dittchenbühne” („Teatr za grosik”) im. Hermana Sudermanna. 
Specjalizuje się on w wystawianiu sztuk autorów pochodzących z Prus Wschod-
nich i Zachodnich. „Dittchenbühne” współpracuje z wieloma miastami w Pol-
sce, na Łotwie, na Litwie i w Rosji. Poza Gdańskiem wystawiał swoje sztuki 
w Gliwicach, Iławie, Opolu, Olsztynie, Pile, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu764. 
W repertuarze „Dittchenbühne” znajdują się sztuki, których tematyka jest bli-
ska społeczności niemieckiej w Polsce765. Sztuka co roku jest inna, przy czym ce-
lowo nie ma awangardy, teatru nowoczesnego czy sztuk symbolicznych, ponie-
waż najstarsi członkowie nie są na nie przygotowani w sensie intelektualnym. 
Dlatego też najczęściej przedstawiano komedie o nieskomplikowanej fabule766. 

Spektakle wykonywane są w języku niemieckim, a w celu ułatwienia od-
bioru sztuki, widzom każdorazowo udostępniano materiały reklamowe dające 
możliwość samodzielnego przestudiowania tekstu. Widownię stanowili głów-
nie członkowie wszystkich związków mniejszości niemieckiej z terenu woje-
wództwa pomorskiego, którzy specjalnie na tę okazję byli zwożeni autokarami 
z różnych miast województwa pomorskiego, gdyż sędziwy wiek i trudy dojaz-
dów nie pozwalały na indywidualny dojazd. Dla nich udział w niemieckoję-
zycznej sztuce teatralnej stał się najważniejszym wydarzeniem kulturalnym, 
w którym z radością brali udział.

Od 1997 roku sztuki teatralne wystawiane były w Teatrze Miniatura w Gdań-
sku Wrzeszczu w okresie letnim lub wczesnojesiennym. Za jego wynajęcie pła-
cił Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku. Od 1997 roku „Dittchenbühne” 
wystawiło w Gdańsku sztuki: „Biberpelz”, „Der Sturmgeselle Sokrates”, „Johan-
nisfeuer”, „Sozialaristokraten”, „Der Hauptmann von Köpernick”, „Die Neure-
ichen von Polangen”, „Der Flucht nach Bernsteinzimmer”, „Die Reise nach Til-
sit”, „Die Patrioten”, „Der Strom”, „Die Kassette”767. Po spektaklu goście i aktorzy 
tradycyjnie spotykali się na kolacji, dzielili się wrażeniami i dyskutowali. 

Koła terenowe Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku i pozostałe 
związki mniejszości niemieckiej nie posiadały wystarczających środków finan-
sowych na zorganizowanie samodzielnych imprez kulturalnych, dlatego gościły 

763 Tamże, z 2006 r., Program cyklu „Odkrywamy kompozytorów” zorganizowanego przez 
Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku z 1.03.2006 r.

764 „Deutsche Umschau” 2004, nr 11-12.
765 KZMNG z 2007 r., Biuletyn informacyjny o działalności teatru „Dittchenbühne” z Elmhorn 

z okazji 10.lecia przyjazdu do Polski. Elmshorn 2007.
766 Wywiad z Silke Plate, asystentką kulturalną z IfA, przeprowadzony przez autorkę w 200 r.
767 Tamże, z lat 1997 – 2007; Programy i plakaty reklamowe sztuk teatralnych wystawianych 

przez Teatr z Elmshorn.



304

Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

w swoich siedzibach przede wszystkim koncerty jesienne, zimowe i wiosenne. 
Na inne imprezy kulturalne członkowie w terenie, poza oglądaniem sztuk te-
atralnych wystawianych przez Teatr „Dittschenbühne”, nie dojeżdżali do Gdań-
ska. W miarę możliwości i stosownie do okoliczności organizowały jednak 
w swoich siedzibach mniejsze imprezy kulturalne, współpracując z różnymi 
placówkami w swoich miastach, z Powiatowymi Związkami Ojczyźnianymi, 
miastami partnerskimi lub zaprzyjaźnionymi instytucjami w Niemczech. Sy-
tuacja taka miała miejsce w: Bytowie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Miastku 
i Słupsku. Dzięki partnerstwu z niemieckimi miastami, gminami i powiatami, 
w powiecie bytowskim odbył się cykl koncertów grupy muzycznej z Ritterhude, 
która wystąpiła w lipcu 2006 roku w Bytowie, Miastku i Kościerzynie768. Bytow-
scy Niemcy z powodu kłopotów finansowych współuczestniczyli jednak w im-
prezach kulturalnych organizowanych przez Urząd Miejski w Bytowie, Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie oraz tutejsze Koło Związku Ukraińców w Polsce. 
W Lęborku Koło terenowe ZMN współorganizowało z Powiatowym Związ-
kiem Ojczyźnianym Lęborczan z Gummersbach i Miejską Biblioteką Publiczną 
i w 2004 roku wystawę książek, zdjęć, rycin, pocztówek i dwóch niemieckoję-
zycznych albumów fotograficznych dawnego Lęborka ze zbiorów niemieckich 
i własnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia z miejsc, które 
na zawsze znikły z przestrzeni miasta769. Również w Malborku tamtejsi Niemcy 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej Miasta Malborka i Okolic 
zorganizowali wystawę o szybowniku Ferdynandzie Schultzu770. 

Rzadko się zdarza, aby związki mniejszościowe organizowały zajęcia kul-
turalno-oświatowe jedynie dla najstarszych członków. Jednak w związkach 
i stowarzyszeniach niemieckich w latach 90. XX wieku seniorzy stanowili trzon 
organizacji, dlatego też do nich najczęściej adresowane były przeróżne projekty 
edukacyjne. Na najwyższym poziomie merytorycznym przygotowywane były 
one przez menedżerów kultury i języka niemieckiego z IfA i dostępne były 
w zasadzie dla wszystkich członków organizacji niemieckiej w województwie 
pomorskim. Jednak jak wspomniano, choroby i trudy z dojazdem do Gdań-
ska spowodowały, że biorą w nich udział jedynie gdańszczanie. Wiek i choro-
by często uniemożliwiają systematyczne uczestnictwo w projektach kultural-
no-oświatowych, ale stałe zaangażowanie w prezentację kultury niemieckiej 
wykazuje gdański Klub Kobiet, który co roku przygotowuje na Festiwal Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych odbywający się pod patronatem prezydenta 
miasta Gdańska, niemieckie potrawy narodowe. Są one serwowane na tradycyj-
nym „stole mniejszości” kończącym Festiwal.

Dla wielu najstarszych członków, zwłaszcza w Gdańsku, spotkania integra-
cyjne w klubach tematycznych i udział w przedsięwzięciach kulturalno-oświa-
towych stanowi jedyną rozrywkę i daje namiastkę uczestnictwa w „kulturze 
wysokiej”. Z niskich rent czy emerytur nie byliby w stanie opłacić biletów na 

768 „Naji Gochë” 2006, nr 4, s. 30.
769 Wywiad z J. Remusem.
770 Ferdynand Schultz w latach 20. XIX wieku był mieszkańcem Malborka. Tu oraz w Królew-

cu budował szybowce. W 1924 r. w skonstruowanym przez siebie szybowcu pobił rekord 
świata.
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liczne koncerty muzyki poważnej, rozrywkowej, sztuki teatralne organizowane 
specjalnie dla nich z udziałem niemieckich artystów. Gdańscy seniorzy zazna-
czają również swoją liczną obecność na niemieckojęzycznych przedstawieniach 
teatralnych wystawianych przez uczniów szkół podstawowych i średnich na 
stałe współpracujących ze Związkiem Mniejszości Niemieckiej. Udział w orga-
nizacji mniejszościowej pozwolił im również nawiązać w późnym wieku liczne 
znajomości, a nawet przyjaźnie, bowiem tradycją w Gdańskim Klubie Seniora 
i Klubie Kobiet stały się uroczyste obchody urodzin. W latach 90. XX wieku były 
to najczęściej 80-te, 85-te, a nawet 90-te urodziny. Integracja, a także edukacja 
mimo późnego wieku stała się trwałą wartością w życiu seniorów z gdańskiego 
Związku Mniejszości Niemieckiej dającą wiele satysfakcji i radości.

The activity of the oldest members of the German minority in the Pomorskie 
Voivodship

Summary

Unions and associations of the German minority in the Pomorskie Voivod-
ship base their work mainly on the oldest members, who in 85% form the back-
bone of the organization. These people are mostly of low social and professional 
status. Especially for them, the managers for culture and the German language, 
from the Institute of Foreign Relations in Stuttgart, working since 1995 in Po-
land, organized cultural and educational activities in the field of knowledge 
of the native language, music, culture, literature, and German history. Seniors 
were the more active in the Association of the German Minority in Gdansk and 
Słupsk Population Association of German origin, where they developed their 
interest in the Senior Citizens Clubs, Women’s Club and the Gdańsk Citizens’ 
Club.





Zamiast zakończenia





Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości

309

Agata Chabior, Sławomir Chrost, Małgorzata Stawiak-Ososińska, Agnieszka Szplit
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Eksploatacja projektu EduCare 
– odniesienia do raportu

Wprowadzenie

Starzenie, jako naturalny proces rozwojowy, stanowi jeden ze stadiów życio-
wych człowieka, który nie może być ani cofnięty ani też odwracalny, co więcej 
jest tym okresem, do którego każdy chce dożyć- co ma wyraz nawet w formule 
okolicznościowych życzeń: „abyś żył długo i zdrowo”. Każdy chce żyć długo 
i zdrowo, ale paradoksalnie nie uświadamia sobie tego, że jednocześnie ozna-
cza długie życie w starości, co potwierdzają dane statystyczne wskazujące na 
wydłużanie ludzkiego życia. Starzenie ma ogromne znaczenie w sensie indy-
widualnym, społecznym, rodzinnym i ekonomicznym. Do niedawna starość  
pojmowana  była głównie jako okres prowadzący do degradacji zdrowia, odczu-
wania dolegliwości somatycznych, niesprawności i niedołęstwa, postępującego 
uzależnienia od otoczenia, izolacji, samotności, braku uczucia i życzliwości. 
Starość jako ostatni etap w życiu człowieka postrzegany był raczej jako okres 
strat, które musi człowiek ponieść, a nie czas rozwoju i realizacji nowych zadań, 
dostosowanych do możliwości i potrzeb samego seniora. Na przestrzeni ostat-
nich lat nastąpiła jednak znacząca zmiana w społecznym postrzeganiu starości. 
Dziś jest ona coraz częściej odbierana  jako kulturowo kształtowany etap życia 
i starzenia się, jako proces. Taka zmiana zaszła  zarówno dzięki aktywności spo-
łecznej samych osób starszych jak i podejmowaniu wielu inicjatyw społecznych 
promujących pomyślną, aktywną starość.

Zwiększająca się aktywność społeczna osób starszych oraz stawianie so-
bie przez nich wysokich wymagań, świadczy o tym, że starość niekoniecznie 
musi i często nie oznacza pogodzenia się z prawami natury. Wręcz przeciwnie, 
wskazuje, że seniorzy zauważają odczuwają możliwości  dalszego kierowania 
własnym rozwojem oraz dążenia do wartości, nadających większy sens ludz-
kiemu istnieniu. Zmiany postaw społecznych wobec starości przyczyniły się do 
wytyczenia nowych kierunków polityki społecznej, realizowanej wobec osób 
starszych, zwłaszcza w kontekście prognoz demograficznych wskazujących, na 
stały wzrost procentowy osób w starszym wieku wśród populacji ludzkiej771.

771 I. S. Hamilton, Psychologia starzenia się. Wprowadzenie, tłum.  A. Błachnio, Poznań 2006,  
s. 13-15.  
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Zgodnie z prognozami demografów ONZ i krajów OECD w najbliższych 
dziesięcioleciach pojawią się dwie zauważalne tendencje o charakterze global-
nym – (1) wysokie tempo starzenia się populacji w krajach rozwijających się 
oraz (2) nadal utrzymujący się wysoki odsetek osób starszych w krajach rozwi-
niętych. Według prognoz demograficznych, w roku 2010 liczba ludzi starszych 
może wynosić około 1 miliarda, a już w 2025, może wzrosnąć nawet do 2 miliar-
dów, przy czym wielokrotnie szybciej rosnąć będzie liczba osób najstarszych 
niż tzw. generalna populacja seniorów. Problem ten dotyczy również Polski, 
jako kraju rozwijającego się. Według GUS-u liczba osób starszych w Polsce w la-
tach 2002- 2009 charakteryzowała się tendencją wzrostową772. Należy zauwa-
żyć, że wydłużenie się czasu życia populacji ludzkiej jest jednak stosunkowo 
nowym zjawiskiem biologicznym i społecznym773. Wiąże się ono z postępem 
społecznym, uwarunkowanym osiągnięciami różnych dyscyplin naukowych, 
głównie medycyny, pozwalających lepiej zrozumieć czynniki/determinanty 
ludzkiego starzenia się oraz sposoby przedłużające życie osobom starszym. Do 
upowszechnienia się zdrowego stylu życia przyczynił się w wielu krajach tak-
że  rozwój gospodarczy, dzięki któremu m.in. doszło do wypracowania nowych 
form pomocy społecznej wobec ludzi w podeszłym wieku. W formach tych 
przesunięty został akcent ze sprawowania opieki, w tradycyjnym tego słowa 
znaczeniu, nad tą grupą społeczną, na rzecz dostarczenia jej takiego wsparcia 
i  pomocy, która pozwoliłaby utrzymywać jak najdłużej aktywność, relacje i in-
tegracje z innymi ludźmi oraz dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Są to wy-
znaczniki opisujące pozytywne starzenie się. 

Demograficzne zjawisko starzenia się społeczeństw Europy ujawniło pilną 
potrzebę podjęcia działań na rzecz populacji osób starszych, których efektem 
byłoby podniesienie ich jakości życia, nie tylko poprzez zapewnienie dobrze 
realizowanej opieki i wsparcia dla seniorów, ale także poprzez promowanie 
zdrowego, pomyślnego, a więc aktywnego starzenia się. Koncepcja ta wykracza 
poza zapobieganie chorobie w populacji seniorów, dąży się w niej natomiast 
do aktywizowania i optymalizowania funkcjonowania tej grupy społecznej 
w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym, edukacyjnym, a także 
technologicznym.

W związku z tym ujawniła się silna potrzeba kształcenia wykwalifikowa-
nych kadr, mających profesjonalne przygotowanie do pracy z osobami starszy-
mi. Na tę potrzebę odpowiada wiele inicjatyw podejmowanych przez społecz-
ność europejską. Jedną z nich jest projekt EduCare774.

772 Rocznik Demograficzny 2008.
773 S. Kowalik, Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki w starszym wieku,  w:    

W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Poznań 2002, s. 311.
774 Projekt naukowy Nr 527360-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG- GMP (umowa numer 2012-

3762/001-001) finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Uczenia się przez-
całe życie, Grundtvig, listopad 2012- październik 2014,
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Założenia, cele i organizacja projektu Educare

Projekt EduCare jest pokłosiem poszukiwań optymalnego, modelowego 
sposobu kształcenia/dokształcania opiekunów osób starszych. Głównym celem 
projektu EduCare było przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności oraz kom-
petencji społecznych opiekunów w celu: 

• zmiany negatywnego spostrzegania opiekunów przez osoby starsze, 
• rozwoju świadomości roli opiekunów w nich samych, 
• zmiany odczuwania znaczenia tej roli, 
• rozwinięcia warsztatu pracy opiekunów i wzbogacenia go o nowe meto-

dy i strategie działań z osobami starszymi, których celem jest poszerze-
nie i optymalizacja ich funkcjonowania w sferze indywidualnej, rodzin-
nej i społecznej.

Głównym celem projektu było zatem stworzenie sylwetki „nowoczesnego 
opiekuna współczesnego seniora” oraz opracowanie modelu szkolenia takiego 
opiekuna i jego wdrożenie. Projekt zakładał zastosowanie nowoczesnych metod 
szkoleniowych, takich jak coaching, metoda projektowa i e-learning. Innowa-
cyjny charakter projektu Educare polegał również na silnym uwypukleniu rela-
cji opiekun-senior i rozwijaniu komunikacji i zrozumienia między nimi. 

EduCare (Education for Care) to projekt międzynarodowy, w którym part-
nerami byli Uniwersytet Tuscia w Viterbo (Włochy), organizacja pozarządowa 
Entropy Knowledge Network z Rzymu  (Włochy), Uniwersytet Babes-Bolyai 
z Cluj Napoka (Rumunia), Uniwersytet Jaume I z Castelló (Hiszpania) oraz Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska). 

W ramach pierwszego etapu projektu EduCare, we wszystkich krajach part-
nerskich, dokonano diagnozy potrzeb seniorów zarówno w wymiarze indywi-
dualnym jak i społecznym, która poprzedzona została szeroko zakrojoną anali-
zą literatury przedmiotu i zebraniem bibliografii odnoszącej się do zagadnień, 
wokół których budowana była zawartość merytoryczna projektu. Przeprowa-
dzono badania fokusowe w trzech grupach beneficjentów projektu: osób star-
szych (56 respondentów), ich opiekunów (43) i tzw. „trenerów” tych opiekunów 
(33), którymi byli pracownicy uniwersytetów kształcących przyszłych opieku-
nów osób starszych, psychologowie lub pracownicy socjalni z doświadczeniem 
w pracy z seniorami. Badania miały charakter jakościowy i stanowiły podsta-
wę do określenia sylwetki współczesnego opiekuna seniora, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego cech najbardziej pożądanych i przydatnych w realizowa-
nej opiece. W oparciu o wyniki badań fokusowych stworzono program szkole-
nia opiekunów (5 działów, 36 h) oraz opis efektów szkolenia – nabytej wiedzy, 
kompetencji społecznych i rozwiniętych umiejętności. W 5 wydzielonych dzia-
łach szkolenia znalazły się: 

1. Podstawy antropologii i gerontologii (6h), 
2. Podstawy psychologii (6h), 
3. Relacje pomocowe (9h), 
4. Coaching (9h), 
5. Obsługa platformy (6h).
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W ramach każdego działu określono metody i techniki kształcenia, przy-
gotowane zostały również scenariusze szkoleń oraz materiały dydaktyczne. 
Szkolenie zostało zaplanowane na 36 godzin lekcyjnych, a jego kontynuacją była 
praca metodą projektów i coaching. 

Szczególną uwagę podczas realizowanych szkoleń zwrócono na kształcenie 
umiejętności i kompetencji do pracy z osobami starszymi,  dookreślono wie-
dzę, umiejętności i kompetencje przyszłego opiekuna, gdzie w obszarze wiedzy 
wskazywano na: wiedzę z zakresu gerontologii i geragogiki, psychologii staro-
ści, komunikacji interpersonalnej oraz podstaw zarządzania relacjami ludzki-
mi, teorii wspomagania rozwoju ludzkiego, coachingu oraz nowych technologii 
(platforma internetowa). Ponadto poszerzono wiedzę o różnych środowiskach 
społecznych, ich specyfice oraz procesach w nich zachodzących, związkach po-
między jednostkowym funkcjonowaniem człowieka starszego, a jego kontek-
stem socjalnym w którym jest osadzony, teoriach rozwojowych człowieka w cy-
klu życia (zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychicznym i społecznym), 
a także wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia 
społecznego (pomocowych i kreacyjnych), instytucjach edukacyjnych oraz za-
chodzących miedzy nimi relacjach, wyznaczających funkcjonowanie człowieka 
starszego w strukturach rodzinnych i społecznych.

W obszarze umiejętności podkreślano: umiejętność interpretacji zjawisk 
społecznych i jednostkowych oraz ich powiązań z różnymi obszarami dzia-
łalności pedagogicznej, psychologicznej i społecznej kierowanej do seniorów; 
umiejętność interpretowania zachowania osób starszych i na ich podstawie dia-
gnozowania potrzeb seniorów i sposobów reagowania na nie.

W obszarze kompetencji społecznych zwrócono uwagę na: rozwinięcie po-
czucia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, za podejmowane 
decyzje i prowadzone działania oraz za ich skutki, również poczucie odpowie-
dzialności (etyka) wobec ludzi, dla których dobra się działa i wreszcie rozwój 
świadomości roli opiekunów w nich samych oraz zmiany odczucia tej roli w in-
nych grupach społecznych.

Rozwijanie kompetencji i umiejętności opiekunów osób starszych w projekcie 
EduCare

We wszystkich krajach zespoły projektowe EduCare w pierwszym etapie 
przeprowadziły szkolenia dla trenerów (coachów), zgodnie z wcześniej przyję-
tymi celami, treściami i formami. Następnie trenerzy przeprowadzili szkolenie 
dla opiekunów, wykorzystując w tym celu materiały i narzędzia przygotowane 
przez członków zespołu EduCare. Po etapie drugim przyszedł czas na przyjęcie 
przez członków zespołu EduCare roli coacha dla trenerów i podjęcie dalszej 
pracy indywidualnie lub w małych grupach metodą projektową oraz przy wy-
korzystaniu e-learningu. Kolejny etap coachingu - to indywidualna praca trene-
ra z opiekunem, który pracował z wybranym przez siebie seniorem, w pierwszej 
kolejności wykorzystywał do tego pracę indywidualną, ale także posługiwał się 
e-learningiem. Kolejny etap to wykorzystanie nabytych umiejętności opiekuna 
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w pracy z seniorem. Opiekun w ustalonym z seniorem czasie i miejscu wyko-
nywał swoje zadania, realizował przyjęte cele, pracował nad rozwojem seniora, 
wspomagał go w realizacji jego zadań. Każde spotkanie relacjonował trenerowi 
i wraz z nim analizował jego przebieg i planował dalsze działania. Działaniem 
zamykającym ten celowościowy cykl  była współpraca trenera ze swoim co-
achem z zespołu EduCare, który oceniał, ustalał dalsze cele oraz opracowywał 
strategię szkolenia i wspomagania opiekuna, wzmacniał i wtórnie motywował 
opiekuna do poszukiwania najlepszych sposobów pracy z seniorem. Innowacją 
wprowadzoną w projekcie było więc tzw. szkolenie „kaskadowe”, w dwóch kie-
runkach- „z góry na dół” i „od dołu do góry”, w cyklu ciągłym.

Schemat 1: Kaskadowe szkolenia w projekcie EduCare w cyklu ciągłym

 Swoistym novum w szkoleniu opiekunów osób starszych było też wyko-
rzystanie coachingu do celów edukacyjnych. Celem działań coachingowych 
w projekcie stało się wspomaganie pracy opiekuna podczas wykonywania za-
dań, a w szczególności: wzmacnianie umiejętności nawiązywania i podtrzymy-
wania relacji z seniorem, negocjowania, radzenia sobie ze stresem, rozwijanie 
umiejętności motywowania seniora do aktywnego życia, czy też nabywanie 
umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach z seniorem lub 
w środowisku pracy. 

Coaching jest bowiem działaniem celowym, cyklicznym i etapowym, opar-
tym na pięciu krokach:
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1. Określenie celów i pożądanych rezultatów (z uwzględnieniem sytuacji opie-
ki – instytucjonalna/środowiskowa/rodzinna, określenie form – terapie, 
warsztaty, pielęgnacja, oraz charakteru- np. rodzinna, indywidualna),

2. Poszukiwanie możliwości i potencjału (to diagnoza sytuacji seniora, doko-
nana bardzo szeroko, określająca okoliczności opieki, możliwości i po-
tencjał samych seniorów- czyli ich mocne i słabe strony, biografię, zain-
teresowania, możliwości, oczekiwania co do przebiegu i efektów opieki;  
ORAZ określenie możliwości, potencjału, oczekiwań opiekunów i pro-
ponowanych przez nich metod pracy – niemal jako lustrzane odbicie ich 
odpowiedników u seniorów),

3. Wdrażanie planu działania,
4. Usuwanie przeszkód w realizacji (uważna obserwacja zachowań seniora 

i jego stanów emocjonalnych oraz sposobów komunikowania się w re-
lacji, najlepiej z doraźną reakcją przy zachowaniu zasad komunikacji 
i coachingu, czyli powtarzanie i wskazywanie na cele, uzasadnianie po-
dejmowanych działań i ich celowość, tłumaczenie przebiegu kolejnych 
kroków działania,  odroczona ocena, zachęcanie do działania, wtórne 
motywowanie itd.),

5. Podsumowanie rezultatów i planowanie kolejnych etapów – określenie po-
ziomu komunikacji i wypracowanych więzi (lub ich braku), określenie 
możliwości dalszej współpracy przy wykorzystaniu zaistniałych strate-
gii i metod, wskazanie na nowe obszary rodzinnego/technologicznego/
społecznego funkcjonowania seniora.

Uczestnicy szkoleń w projekcie

Osoby biorące udział w projekcie w Polsce były podzielone na cztery grupy: 
nauczyciele (coachowie), trenerzy, opiekunowie i seniorzy.

Do grupy pierwszej nauczycieli należały 4 osoby 3K i 1M w wieku 43-48 lat, 
nauczyciele akademiccy z tytułem doktora mający wiedzę z zakresu pedagogiki 
i gerontologii, komunikacji interpersonalnej, coachingu, informatyki oraz do-
świadczenie w pracy nauczycielskiej. 

Do grupy drugiej wstępnie zostało zaliczonych 17 osób, lecz dwie z nich nie 
podjęły się pracy metoda projektową. Ostateczne do grupy trenerów należało 15 
osób – 10 K i 5 M. Największą grupę wśród nich stanowiły osoby w przedzia-
le wiekowym 40-49 lat – 9 osób (7 K i 2 M). 4 osoby mieściły się w przedziale 
wiekowym 30-39 lat (2 K i 2M), zaś 2 były w wieku powyżej 50 lat (1K i 1M).  
Wszystkie osoby z tej grupy legitymowały się pełnym wykształceniem wyż-
szym oraz ukończonymi różnego rodzaju kursami i formami doskonalącymi 
umiejętności zawodowe. W grupie tej 6 osób było pracownikami naukowymi 
z tytułem doktora zatrudnionymi na Uniwersytecie, pozostałe 9 było aktywny-
mi zawodowo pracownikami pomocy społecznej (zatrudnieni w klubach senio-
ra i domach pomocy społecznej). 

Do grupy trzeciej – opiekunów należało 15 osób (13K i 2M). Była to grupa 
ludzi młodych, bo aż 8 osób z nich mieściło się w przedziale 20-29 lat (7K i 1M), 
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5 w przedziale 30-39(5K) i 2 w przedziale 40-49 (1K i 1M). 9 spośród nich to pra-
cownicy instytucji pomocowych (8 K i 1M), a 6 (5K i 1M) to studenci trzeciego 
roku studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika (5K) i Praca socjalna 
(1M). 

Do grupy seniorów należało 15 osób (14K i 1M) pozostających na emerytu-
rze. 5 seniorów było w wieku 60-69 lat (4K i 1M), pozostałe 10K w wieku powy-
żej 70 lat. Tylko 1K była mężatką, pozostałe 14 osób to 13 wdów i 1 wdowiec. 
Wszystkie osoby zamieszkują samotnie w niewielkich jedno lub dwupokojo-
wych mieszkaniach. 14 osób ma dzieci, które mieszkają oddzielnie, często da-
leko od nich. 1 K wdowa to osoba bezdzietna. 6 kobiet było chorych przewlekle 
(cukrzyca i choroby układu krążenia), pozostałe cieszą się dobrym zdrowiem, 
wszystkim doskwierała samotność. 12 K deklarowało nieufność wobec opieku-
nów podejmujących z nimi pracę projektową. Wszystkie osoby biorące udział 
w projekcie zostały o tym powiadomione i potraktowały to jako nowe, ciekawe 
doświadczenie.

Ewaluacja projektu - ocena kolejnych unitów/działów szkoleniowych

Ewaluacja założeń projektu i ocena efektywności szkolenia opiekunów 
jest dokonana przy wykorzystaniu różnorodnych technik badawczych. Bada-
niu/sprawdzeniu poddano przydatność i trafność doboru treści, poziomu ich 
przyswojenia, umiejętności wykorzystania treści w praktyce, wreszcie pracę 
coachingową realizowaną metodą kaskadową. Ostatecznie ewaluacja obejmo-
wała: wyniki uzyskane w kwestionariuszu samooceny wykonanym przez tre-
nerów i opiekunów; skalę satysfakcji trenerów i opiekunów; arkusz obserwa-
cji trenerów i opiekunów; ocenę relacji trener-opiekun z perspektywy trenera 
i opiekuna; ocenę relacji opiekun – senior z perspektywy opiekuna – seniora, 
wypowiedzi - ocena seniora uzyskana drogą dyskusji panelowej.

Zgodnie z założeniami programu, szkolenia z poszczególnych działów prze-
prowadzano  wokół wcześniej ustalonych treści.

Dział 1- gerontologia i antropologia

Ankieta ewaluacyjna, którą wypełnili trenerzy wskazała, że treści omawia-
ne w trakcie zajęć były dla nich interesujące i stanowiły podwaliny do dalszych 
poszukiwań. Poznane treści stanowiły inspiracje do dyskusji nad tym, co choć 
znane trenerom z praktyki zawodowej to jednak naznaczające te wymiary, które 
wymagają dopracowania i przedyskutowania. Nie były to treści nowe, ale trzeba 
pamiętać, że grupa ta rekrutowała się,  w przewadze, z osób, których aktywności 
zawodowa jest związana z grupą dla projektu docelową – osobami starszymi. 
Odnajdując treści znane, trenerzy odszukali również obszary, w których trzeba 
zmienić w pierwszej kolejności sposób myślenia (na skutek zmian demograficz-
nych i kulturowo –społecznych), w drugiej - sposoby szukania dróg dotarcia do 
osób starszych i metod budowania relacji, będących odformalizowaniem znanej 
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im opieki instytucjonalnej. Poszukiwania zmierzają w kierunku opieki łączącej 
to co praktyczne i społecznie użyteczne, z tym co pożądane i co w przyszłości 
zaowocuje zbudowaniem autentycznych, prawdziwych relacji wprowadzają-
cych w obszary wspólnego działania dla wspólnego dobra.

W projekcie akcent przesunął się w kierunku indywidualizacji opieki, budo-
wanie relacji, w której zarówno opiekun jak i senior występują jako dwa równo-
rzędne podmioty tej samej relacji, w której poprzez realizację zakładanych i ak-
ceptowanych celów i zadań podlegają oni rozwojowi. Relacja ta opisana może 
być na linearnie postrzeganych cechach:

Relacyjność   -----   Odpowiedzialność -----  Osobotwórczość (zmiana)

Założono, że jednym z właściwych narzędzi diagnozy zachowań w pracy 
z seniorami jest narzędzie „akwarium”, które umożliwia określenie stylu pracy 
z seniorami, poprzez wydzielenie jednego z opisanych stylów: „Logiczny myśli-
ciel”, „Twardy bojownik”, „Przyjazny pomocnik”. 

1. W stylu zwanym „Logiczny myśliciel” dominują zachowania egocen-
tryczne opiekuna, określające jego miejsce i rolę w budowanej relacji. 
Opiekun podejmuje zatem  działania przemyślane, zaplanowane, usys-
tematyzowane. W pełni bierze on na siebie odpowiedzialność za budo-
waną relację, w pierwszej kolejności jest nastawiony na realizację zadań, 
a dopiero w następnej na budowanie więzi, dąży do wykonania zada-
nia, ale jest też otwarty na innych ludzi i ich punkt widzenia, na możli-
wość rozwiązania zadania. 

2. W stylu określonym jako „Twardy bojownik” dominują zachowania za-
daniowe i instrumentalne podejście do spraw i ludzi, liczy się przede 
wszystkim zadanie. Stąd często relacje z ludźmi mają charakter po-
wierzchowny i rozwijane są na tyle, na ile mogą być użyteczne do wy-
konania zadania. 

3. W stylu zwanym „Przyjazny pomocnik” dominują zachowania chronią-
ce, przyjacielskie, życzliwe nastawione na budowanie relacji i rozłado-
wywanie napięć w trakcie realizacji zadań, na komunikowanie emocji. 
Jest to styl, w którym w pierwszej kolejności liczy się partner wspólnych 
działań (senior), a dopiero w drugiej zadanie i perfekcyjne jego zreali-
zowanie- ważna jest w nim przede wszystkim relacja, a dopiero później 
zadanie. 

Żaden z tych stylów nie występuje w formie czystej, co potwierdziły prze-
prowadzone ankiety. Osoby uczestniczące w szkoleniu najczęściej wskazywały 
na zachowania charakterystyczne dla dwóch stylów: „Przyjaznego pomocni-
ka” oraz „Logicznego myśliciela”. Zachowania te uznawane były przez respon-
dentów- trenerów za najwłaściwsze lub właściwe w relacji z seniorami (opinie 
podobne przed jak i po szkoleniu). Oznaczać może to, że trenerzy w EduCare 
to osoby, które w swoich kontaktach i pracy z seniorami nastawiają się na re-
alizację zadań w atmosferze i okolicznościach sprzyjających budowaniu relacji 
z seniorami. Szkolenie spełniło swoją rolę, bowiem pokazało lub uświadomiło 
szkolonym osobom, że w pracy z osobami starszymi najważniejszy jest drugi 
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człowiek i jego poczucie bezpieczeństwa, satysfakcji i sprawstwa, ale równie 
ważną sprawą jest zadanie i wspólny namysł nad możliwością jego realizacji.

Stwierdzić zatem można, że nowa opieka to relacja i więzi. Właśnie na opie-
kunie spoczywa odpowiedzialność za właściwy kierunek działań i budowanej 
relacji, jasne informowanie i wyznaczanie celów, wtórne wzmocnienie i wtórna 
motywacja, które sprzyjają budowanej relacji i rozwojowi seniora. 

Dział 2 – psychologia

Sesje podzielono tematycznie i metodycznie, pierwsza z nich miała charak-
ter czysto teoretyczny, zaś druga warsztatowy. Uczestnicy przy wykorzystaniu 
wcześniej przygotowanych narzędzi symulowali określone sytuacje problemo-
we i możliwości ich rozwiązania lub generowali możliwości nowych rozwią-
zań stymulujących do pracy samych seniorów w zakresie kształtowania wła-
ściwych/ zdrowych/aktywnych/świadomych stylów życia wpisujących starość 
w model pozytywnego/pomyślnego starzenia się. Wskazywano na strategie 
formowania i modelowania życia osób starszych, przez odwoływanie się do ich 
systemu wartości i motywacji, umiejętności relaksacyjnych i aktywizujących, 
wreszcie autobiografii jako czynnika integrującego tożsamość jednostkową 
i społeczną osób starszych.

Podstawą oceny przyrostu wiedzy u trenerów był test wiedzy. Został on 
przygotowany dla każdego unitu osobno. Testy zostały wykonane przed szko-
leniem i po jego zakończeniu. Przyrost wiedzy u trenerów po szkoleniu do-
tyczącym psychologii pozytywnej wyniósł 30%. Największy przyrost wiedzy 
wystąpił w kwestiach ściśle związanych z profesjonalną terminologią psycho-
logiczną. Po szkoleniu terminologia psychologiczna stała się bliższa i bardziej 
zrozumiała.

 

Dział 3- relacje pomocowe

Trening relacji pomocowej pełnił niejako centralną rolę w szkoleniu nowego 
opiekuna, którego najważniejszą kompetencją jest umiejętność tworzenia relacji 
z seniorem. Nauka rozpoznawania potrzeb seniora, empatycznego wczuwania 
się w jego świat, odpowiedniej komunikacji, wrażliwości, aktywnego słucha-
nia stała się poniekąd sercem szkolenia opiekunów. Wśród uczestników szko-
lenia dało się zauważyć zainteresowanie tematyką, zaangażowanie w przepro-
wadzane ćwiczenia. Wszyscy byli bardzo aktywni, o czym świadczyła także 
duża ilość pytań i ożywione dyskusje, które przeciągały się poza wyznaczony 
na szkolenia czas.

Uczestnicy szkolenia zdobyli podstawową wiedzę dotyczącą komunika-
cji werbalnej i parawerbalnej, „mowy ciała”, empatii, aktywnego słuchania, 
diagnozowania i rozumienia potrzeb seniorów oraz indywidualizacji pracy 
z seniorem. Wszyscy  podkreślali jednak brak odpowiedniej ilości czasu dla 
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szkolenia praktycznego. Wnioskować można, że przydałoby się więcej ćwiczeń 
warsztatowych, symulacji różnych sytuacji z “życia wziętych”.

Dział 4- coaching

Przed rozpoczęciem szkolenia poświęconego coachingowi i jego zastosowa-
niu w kształceniu opiekunów zdiagnozowano poziom wyjściowy trenerów. Po 
zakończeniu szkolenia ponownie wykorzystano te same kwestionariusze. Dzię-
ki porównaniu wyników testów wiedzy określono zmiany- poziom wiedzy 
nabytej.

Analiza wyników wyraźnie wskazała na duże różnice w poziomie zmian 
w zależności od tematyki pytania. Największe różnice pomiędzy pomiarem po-
czątkowym i końcowym dały się zauważyć przy aspektach związanych z meto-
dą S.T.A.R.S., która była praktycznie nieznana trenerom przed przystąpieniem 
do szkolenia. W dwóch pytaniach o tę metodę poziom początkowy wynosił 
13%, bowiem nie jest to metoda powszechnie wykorzystywana w pracy peda-
gogów i pracowników socjalnych, a takie wykształcenie dominowało wśród 
trenerów. Przy tak niskim poziomie wiedzy początkowej wynik końcowy dla 
dwóch pytań (średnio 86%) jest szalenie satysfakcjonujący i wyraźnie wskazuje 
na znajomość metody. Duży przyrost wiedzy (50%) oznaczono również podczas 
analizy podstawowych definicji, metod i teorii coachingu. 

Podczas szkolenia zauważono, że najtrudniejszym aspektem było wykorzy-
stanie technik i przykładów coachingowych, bowiem wiele z nich wywodzi 
się z zakresu zarządzania, które jest trenerom bardzo odległe. Nie jest bowiem 
możliwe bezpośrednie przeniesienie tematyki zarządzania personelem do pra-
cy z opiekunami. Zagadnienie to wymaga zatem starannego opracowania i do-
stosowania do tematyki pracy z seniorami.

Dział 5- wykorzystanie sieci web

W kwestionariuszu przeprowadzonym przed szkoleniem wszyscy trenerzy 
deklarowali w kwestionariuszu przeprowadzonym przed szkoleniem, że znają 
znaczenie słowa e-learning i jednocześnie wszyscy stwierdzali, że nigdy nie bra-
li udziału w kursach/szkoleniach prowadzonych na platformie e-learningowej 
i nie korzystali z LMS. Zaledwie około ¼ z nich było kiedykolwiek na „czacie”, 
a 1/3 brała udział w dyskusjach na forum. Wszyscy (oprócz 1 osoby) nie spotkali 
się też wcześniej z Wiki. Wszyscy posiadali konto e-mail i wszyscy posługiwali 
się pocztą internetową. ¾ należało do jakiejś społeczności internetowej. Z uzy-
skanych danych wynika, że umiejętności trenerów z zakresu wykorzystywania 
możliwości jakie daje Internet były zaledwie elementarne. Wielu z trenerów de-
klarowało, że barierą przed pełniejszym wykorzystaniem tych możliwości była 
obawa o zachowanie prywatności i świadomość, że każda działalność w prze-
strzeni wirtualnej zostawia jakiś ślad. Przygotowanie trenerów i opiekunów 
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do pracy w formie e-learningowej wydaje się zadaniem bardzo ciekawym, lecz 
wymagającym. 

W celu porównania jaki efekt odniosło szkolenie z zakresu obsługi platformy 
i jaki nastąpił przyrost wiedzy przeprowadzono przed rozpoczęciem szkolenia 
i na zakończenie tę samą ankietę. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że przy-
rost wiedzy jaki nastąpił w trakcie szkolenia jest bardzo duży – na poziomie ok. 
43 %. Wszyscy trenerzy opanowali nową dla nich terminologię i zapoznali się 
z możliwościami jakie daje platforma LMS.  Prawie ¼ w dalszym ciągu miała 
jednak problemy z technicznymi sprawami, czyli ze wskazaniem do czego słu-
żą poszczególne sekcje i zakładki. 

Przygotowanie trenerów i opiekunów do pracy w formie e-learningowej wy-
daje się zadaniem bardzo ciekawym, lecz wymagającym.

Relacje pomiędzy poszczególnymi grupami uczestników projektu 

Przeprowadzone szkolenia stanowiły etap początkowy. Zadaniem najważ-
niejszym dla trenerów było wspomaganie budowania relacji pomiędzy opieku-
nem i seniorem. Dla ewaluacji projektu EduCare i określenia możliwości jego 
dalszej eksploatacji należy ocenić relację budowaną  w treningu kaskadowym, 
w określonych układach: trener-opiekun,  opiekun–senior, oraz seniora w relacji 
do procesu opieki.

Trener – Opiekun
Trener traktował przygotowanie opiekuna do opieki (coaching) jako działa-

nie celowościowe, cyklicznie, etapowe, zamykające się w pięciu krokach, które 
opisano wcześniej. Dla trenera bardzo ważnym elementem budowania relacji 
jest dokładny opis sytuacji wyjściowej i warunków opieki, które  poznał pod-
czas przeprowadzonej diagnozy. Dzięki niej wie bowiem gdzie, w jakim celu, 
w jakich okolicznościach i do kogo kieruje opiekuna, podpowiada opiekunowi 
co  może wykorzystać do budowania relacji, jakie może mieć oczekiwania se-
nior co do tej opieki, na co się ukierunkować w pierwszej kolejności w procesie 
poznawania seniora, oraz z jakimi postawami wyjściowymi seniora może się 
spotkać. Istotne jest również to, że powinien uświadomić opiekuna o koniecz-
ności otwarcia się  na zachowania seniora wyznaczające granice ich wspólnego 
działania i budowanej relacji, a tym samym granice bezpieczeństwa ich obu. 
W pracy projektowej za priorytet uznano zasady indywidualizacji i autonomii 
seniora w podejmowanych działaniach.

Dla opiekunów istotne okazało się zdobycie wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji w zakresie przede wszystkim komunikacji, ale też działań o charakterze 
instrumentalnym. Zauważono wielką rolę trenera jako mentora, osoby kontro-
lującej budowanie relacji, zapewniającej możliwość wtórnego wsparcia i po-
budzenia do pracy poprzez wypracowanie wspólnych metod rozwiązywania 
pojawiających się trudności. Trudnością, która mogłaby zaburzyć budowanie 
oczekiwanych relacji jest niekiedy  brak możliwości szybkiego usamodzielnie-
nia się opiekuna w działaniach.
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Opiekun – senior
W budowaniu wzajemnych relacji ważna jest znajomość sytuacji wyjściowej 

oraz  życiowej seniora. Każdy opiekun przed spotkaniem i pierwszą rozmową 
z seniorem powinien jak najdokładniej poznać potrzeby seniora. Jest to sprawą 
priorytetową.

Konieczne jest także poinformowanie seniora o tym, że  jest on pełnopraw-
nym partnerem w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących wspólnych 
działań (pełna jawność), bowiem dzięki temu łatwiej wzbudzić zaufanie i prze-
konać seniora, że w tej relacji jest on osobą nie tylko współdecydującą o tym co 
ma się zdarzyć, ale osobą wyznaczającą granice tej relacji i jej treści. Jest to próba 
budowania samoświadomości seniora, świadomości czego on oczekuje w relacji 
z opiekunem i co więcej, jak można to osiągnąć. 

To ujawnia albo powoduje, że OPIEKA jest relacją ale o charakterze zada-
niowym, jest „urzeczowiona”. Staje się wspólnym porozumieniem w zmie-
rzaniu ku czemuś – budowaniem i rozwijaniem postaw dla siebie i innych, 
rozwijaniem indywidualności, przygotowaniem do budowania umiejętności 
bycia w grupie dla siebie i innych, uwzględnianiem własnych interesów po-
przez uwzględnienie interesów innych.

W pracy projektowej zauważono brak barier językowych w zakresie poro-
zumiewania się, mimo, że  w początkowej fazie pracy u obu stron pojawiała 
się nieufność. Sposobem na rozwiązanie tego problemu było prezentowanie 
i przyjmowanie określonych postaw i cech przez opiekuna, takich jak np. życz-
liwość, spokój i namysł nad wszystkim co mówi senior, cierpliwość, tolerancja 
na wycofane zachowania seniora, ale też rzeczowość i fachowość w zakresie 
udzielanych informacji. Dawanie jasnych i niesprzecznych komunikatów może 
i prowadzi do przełamywania barier porozumienia. Istotne okazuje się zatem 
i „działanie poza granicami wieku”, czyli gotowość opiekuna do przyjęcia staro-
ści w perspektywie seniora i odbicie lustrzane – gotowość seniora na przyjęcie 
optyki widzenia i działania „w i do” starości opiekuna.

Pomocne w nawiązywaniu relacji jest również jasne uściślenie roli i zadań 
opiekuna jak i roli i zadań seniora, sprecyzowanie oczekiwań co do wspólnego 
działania i założonych efektów. Określenie czego oczekuje senior od opiekuna 
wymaga poznania jego punktu widzenia w zakresie dochodzenia do wspól-
nych celów. Pozwala to na budowanie roli opiekuna jako doradcy, prowadzące-
go, wskazującego, towarzysza. Do zadań opiekuna należy wtedy np. uzyskanie 
realnego wsparcia, doradztwo, ułatwienie kontaktów z najbliższym otoczeniem 
oraz systemem pomocy instytucjonalnej, gotowość na wysłuchanie problemów, 
zapoznanie z infrastrukturą otoczenia, pomoc z zagospodarowaniem czasu 
wolnego w nowym miejscu zamieszkania itd. 

W projekcie podjęto także próbę określenia czego oczekuje opiekun od se-
niora. Wskazano na otwartość na nawiązywanie nowych kontaktów interperso-
nalnych, rozwiązywanie problemów dnia codziennego, szczerość, wytrwałość, 
gotowość do działania i współpracy, otwartość na proponowane przez opieku-
na rozwiązania i konstruktywna krytyka tych, które mu nie odpowiadają, ge-
nerowanie własnych pomysłów i rozwiązań określonych tematów, wykazywa-
nie przez seniora postawy „ akceptującej współpracy”. 
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W opiece podkreślono rolę plastycznego doboru metod i technik działania 
obu stron relacji, brak rygoru czasu i kolejności zdarzeń, które dopasowuje się 
do aktualnego stanu emocjonalnego i fizycznego seniora, labilności jego nastro-
jów. Wymaga to akceptowalności zmian zachowań i dążeń seniora, jak również 
jednoczesnego wzmacniania jego wiary we własne możliwości.

Senior – opiekun
Bardzo cenne w indywidualizacji opieki wydaje się dostarczanie seniorom 

komunikatu – „Ty i twoje pragnienia, zadania życiowe bądź problemy są ważne nie 
tylko dla ciebie”, „nie jesteś sam – jeśli tylko nie chcesz”,  jestem tu po to, aby podpierać 
cię w Twoich działaniach, wskazywać możliwości, szukać rozwiązań, doradzać, być i da-
wać czas.

Indywidualizacja opieki daje poczucie bycia ważnym, bycia w centrum uwa-
gi własnej i innych, zapewnia informację co do możliwości działania własnego 
i wspólnego. Jak wspomniała jeden z seniorek: „czułam się taka dopieszczona, waż-
na, moja Pani Ela była na każde moje zawołanie, mogłam z nią porozmawiać o wszyst-
kim i robionych stroikach i o wnukach i szalonej młodości”. 

Relacja „nowego opiekuna z nowoczesnym seniorem” daje możliwość po-
nownego odkrywania możliwości i zdolności seniora („nie wiedziałam, że tak ład-
nie rysuję i tak bardzo interesuje mnie malarstwo, nowe wyzwanie stanowi dla mnie fo-
tografia”), które w wirze dni codziennych gdzieś są zagubione. Umożliwia zatem 
odkrywanie potencjału seniora, ale i odnalezienie tradycji i dobrych obyczajów, 
przekazywanych młodym („P. szedł do chorej babci, a przecież nie chodzi się do cho-
rego z pustą ręką- podarowałam dla niej słoik konfitur własnej roboty, ot naturalna, 
prosta sprawa, nie wiedziałam, że to będzie takie ważne dla Piotra i jego babci”), rede-
finiowania siebie jako osoby starszej i swojego miejsca w życiu  („dogaduję się 
z młodymi, podglądam ich i słucham się wnuczki w sprawach ubioru”), dystansowania 
się do tego wszystkiego co przynosi życie („ na starość tak już jest – są jeszcze chęci 
do podróży, ale sił i pieniędzy brak”), przekraczania własnych ograniczeń  („nie mu-
szę zrobić wszystkiego naraz i od ręki, małymi krokami dojdziemy. Są ludzie, którzy chcą 
pomóc, dziś chce mi się tylko płakać, ale przecież nie będzie tak ciągle, inni mają gorzej”).

Indywidualizacja opieki spełnia funkcję wtórnej socjalizacji. Praca indywi-
dualna pozwala na wypracowanie umiejętności (głównie komunikacyjnych, 
ale nie tylko) i kompetencji do czynnego uczestnictwa w grupie, a czasem po-
nownego wejścia w grupę. Pozwala również na szukanie nowych pól poznania 
i działania w starości, w tym w obszarze nowych technologii i wszelkich innych, 
które pozwalają seniorom na pełną integrację wewnątrz i międzypokoleniową.

Konkluzja

Projekt miał charakter pilotażowy, jego celem było określenie możliwości 
wykorzystania określonej koncepcji kształcenia  opiekuna  w różnych krajach, 
różnych kulturach i w rozmaitych środowiskach. W Polsce zrealizowany pro-
jekt wykazał:
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• konieczność wypracowania lub dopracowania nowej formuły szkoleń 
i kształcenia przyszłych opiekunów osób starszych, „nowych” opieku-
nów dla „nowych seniorów”, a więc osób wyposażonych w taką wiedzę, 
umiejętności i kompetencje, które pozwolą przełożyć się na efektywną 
pracę ze współczesnym seniorem o określonych potrzebach i oczekiwa-
niach dotyczących swojego funkcjonowania w szeroko pojmowanych 
strukturach społecznych i swojego rozwoju oraz samorealizacji;

• wskazanie na nowe, innowacyjne, możliwe formy pracy z seniorem 
wspomagające i wspierające go w aktywnym zaspakajaniu potrzeb i dą-
żeniu do rozwoju, zwłaszcza w obszarach, w których ciągle jeszcze od-
notowuje się spore zaniedbania, jak np. e – learning czy wykorzystanie 
osiągnięć cywilizacyjnych do lepszej i pełniejszej organizacji codzien-
ności seniora;

• konieczność odformalizowania i zindywidualizowania pracy z seniorem 
w ramach określonych instytucji wspomagających ich funkcjonowanie;

• indywidualizacja pracy z seniorem, nadanie opiece nad seniorem kształ-
tu autentycznej relacji służącej zaspakajaniu potrzeb seniora i rozwojo-
wi obu podmiotów tego samego działania – opiekuna i seniora;

• dookreślenie zakładanych i pożądanych cech opiekuna współczesnego 
seniora i kontekstu społeczno-kulturowego ich wzajemnych relacji.
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