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Słowo wSTęPnE

Szanowni Seniorzy Mazowsza,

Przejście na emeryturę to rozpoczęcie kolejnego nowego etapu dojrzałego już wiekiem 

człowieka. Są wśród nas tacy, którzy przez kilka, a nawet kilkanaście lat kontynuują swoją 

aktywność zawodową. Dla innych jest to upragniony wolny czas, który mogą wreszcie poświęcić 

na realizację swoich zainteresowań odkładanych z roku na rok. Są również w tej grupie wiekowej 

osoby, które bardzo często społecznie angażują się w inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane 

w swoich lokalnych miejscowościach na Mazowszu. Jednak u zbyt wielu osób zmiana stylu 

życia, brak dotychczasowej aktywności może powodować dyskomfort, pogarszanie jakości życia. 

Nadmiar wolnego czasu może rodzić poczucie pustki.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dąży do zniwelowania ujemnych skutków przejścia na 

emeryturę. Aby uatrakcyjnić okres życia po pracy zawodowej, proponuje szereg działań. 

Doceniamy, że dzieje się to często z pomocą środowisk emeryckich, które podejmują różnorodne 

inicjatywy.  Mamy świadomość i obowiązek wsparcia finansowego większości realizowanych 

działań. Dlatego min. po raz pierwszy, w 2017 roku, wsparliśmy finansowo w ramach konkursu 

dla organizacji pozarządowych kilkanaście projektów, których odbiorcami byli seniorzy. 

Podejmowane inicjatywy mają wspólny cel - godnej „jesieni życia” wcześniej urodzonych 

mieszkańców Mazowsza.

Czyż nie mieliśmy obaw przed naszą pierwszą wizytą w przedszkolu, później szkoły i kolejnych 

etapach życia? Jednak poradziliśmy sobie z nimi i dziś z sentymentem wspominamy tamte czasy. 

Także okres po zakończeniu życia zawodowego może być czasem aktywności i źródłem satysfakcji 

i zadowolenia. Podkreślał to Antonii Kępiński: „Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą 

roku, tak i starość może być najlepszym okresem życia, a to co się w życiu przeżyło, daje poczucie 

rzetelnego dzieła. Bywają jednak jesienie słotne i bezowocne i starość też jałowa, bolesna, 

a nawet tragiczna być może”. Chcemy, aby wszyscy emeryci wypełniali nadzieje wybitnego 

psychiatry i humanisty i przeżywali swoje najpiękniejsze czasy.

Dziękując Państwu za dotychczasową owocną współpracę, zapraszam do jej kontynuacji  

i wspólnego dialogu, co sprawi, że nasza jesień życia będzie taka jak „złota, polska, jesień we 

wrześniowym, słonecznym dniu”. 

Elżbieta Lanc

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
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PolITyka SEnIoRalna wIdzIana  
z PERSPEkTywy młodSzyCh PokolEń

Szanowni Seniorzy Mazowsza,

Wielkim wyzwaniem pomocy społecznej naszych czasów jest postępujący niż demograficzny 

i związany z nim wzrost wieku społeczeństwa. Dążyć więc musimy do zabezpieczenia potrzeb 

środowiska senioralnego, ale również do wykorzystania potencjału i doświadczeń starszych 

pokoleń, tak potrzebnych nam młodym. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż coraz więcej osób 

będzie świętować swoje 100 urodziny, co jest zasługą większej świadomości społecznej, poprawy 

jakości życia, rozwoju medycyny itp. Naszym zadaniem jest nie tylko odpowiadać na aktualne 

potrzeby seniorów, ale również przygotować mieszkańców Mazowsza do bycia w przyszłości 

aktywnymi seniorami. 

Kolejnym wyzwaniem jest wsparcie seniorów w dobie ogromnego postępu technologicznego,  

z którego efektów rzadko korzystają osoby starsze. Chcemy, aby uległo to zasadniczej poprawie 

i miało pozytywny wpływ na potrzymanie Państwa aktywności społecznej, a także na integrację 

międzypokoleniową.  

Od sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego powierzył mi funkcję Pełnomocnika 

Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej, to zaufanie Zarządu traktuję jako 

wyróżnienie i zdaję sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzialności i skali wyzwań. Dołożę 

wszelkich starań aby wypełnić swoje zadania i przyczynić się do poprawy jakości życia wszystkich 

ludzi z tego środowiska i wykorzystać potencjał seniorów.

Jestem przekonany, że przy współdziałaniu z instytucjami i organizacjami działającymi  

w tej dziedzinie osiągniemy ten cel. Najbardziej liczę na bezpośrednią współpracę z samymi 

zainteresowanymi, by zgodnie z zasadą nic o nas bez nas, seniorzy byli współautorami naszego 

wspólnego sukcesu.

Z poważaniem

Artur Pozorek

Pełnomocnik Zarządu Województwa  
Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej

p.o. Dyrektora Mazowieckiego  
Centrum Polityki Społecznej
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dla nICh EmERyTuRa  
To nIE CzaS SPędzany w foTElu  

- aktywność społeczna i zawodowa 
przedstawicieli polskiej kultury

Wciąż ten sam promienny uśmiech na twarzy, mnóstwo energii i radości… 
Trudno uwierzyć, że jest już Pani w wieku senioralnym. Proszę powiedzieć   
– jaka jest  recepta na tak wspaniały wygląd?

Proszę Pana, korzystam z rad mądrych ludzi, w szczególności 
mojej Matki. Jeżeli człowiek był w życiu zarówno na wozie, jak 
i pod wozem, to ceni każdy dzień i każdą chwilę. Trzeba cieszyć 
się życiem, kolejnym wschodem i zachodem słońca. Pilnowanie 
psychiki –zwłaszcza w moim zawodzie – jest bardzo ważne. 
Kiedy w wieku 19 lat zamieszkałam w moim ukochanym mieście 
Warszawie, zawsze w drodze do pracy starałam się przemieszczać 
ładnymi ulicami. Kiedy jechałam do Teatru Powszechnego na 
Pradze, to robiłam to drogą okrężną i do tego nie samochodem,  
a tramwajem, bo ulice widziane z tej perspektywy wyglądały 
zupełnie inaczej. Warszawa lat 60. to był… Paryż: świeżo 
odbudowany Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, wspaniała 
architektura, szyk i styl. Dzisiaj tej atmosfery już nie ma… 
Ubolewam nad tym, ponieważ z biegiem lat zatraciło się gdzieś to 

poczucie dawnego smaku, harmonii i właściwej miary – w ubiorze, 
w zachowaniu ludzi, a przecież wszystko na tym świecie ma swoje 
miejsce i czas. Zobowiązuje nas do tego nie tylko wychowanie, 
religia, ale przede wszystkim kultura, nawet słowa piosenki mówią: 
„czarne buty do roboty, czerwone do tańca”.

Cieszy się Pani dobrym zdrowiem,  formą, zaraża pozytywną energią, 
łamiąc w ten sposób stereotyp polskiego seniora. Z czego czerpie Pani tak 
dużą radość życia?

Pozwoli Pan, że najpierw zacytuję pewien wierszyk: „Pierwsza 
to jest Anastazja, wiecznie młoda i z fantazją. Kocha tenis i dla 
sztuki ma swą cześć. Wszystkim teraz jest milusia, miły prezent od 
Zygmusia, który na wojnie przepadł gdzieś”. Wie Pan – ja jestem 
dzieckiem wojny, w swoim młodym życiu przeszłam wraz matką 
zarówno chwile cierpienia, jak i radości. Może dzięki temu lepiej 
doceniam dzisiaj to, co się nazywa życiem, istnieniem. Poza tym 
wykonuję swoją ukochaną pracę, do której zostałam przygotowana 

Każdy ma swoją rolę w życiu 
wywIad z EmIlIą kRakowSką 

- aktorką filmową, estradową i teatralną 

Emilia Krakowska  
– ambasadorka kampanii  
„Stawka to Życie.  
Zastawka to Życie”
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przez Jana Kreczmara nie jako gwiazda, tylko osoba, która swój 
zawód traktuje przede wszystkim jako rzemiosło. 

Kiedy skończyłam studia i obroniłam dyplom, zdecydowałam się 
po raz pierwszy wyjść za mąż. Mój kolega z roku Włodek Press 
powiedział wtedy: „Jak to, Ty teraz wychodzisz za mąż, kiedy 
masz pracować? A co się stanie, jak zechcesz mieć dziecko?” I ja 
nie poświęciłam kariery aktorskiej dla swojego macierzyństwa, 
bo ja chciałam DOTKNĄĆ tego, co nazywa się macierzyństwem, 
wzbogacić się nim, poznać przez nie prawdziwy smak życia. 
Dlatego na urodzenie dziecka zdecydowałam się znaczniej później, 
kiedy już COŚ osiągnęłam i byłam zaspokojona jako aktorka. 
Macierzyństwo jest przecież dla kobiety czymś szczególnym, 
czego uczy się ona od małego dziecka, co kształtuje się w domu, 
co wyrasta z miłości matczynego wychowania. 

Czy aktywność w wieku senioralnym jest ważna, a jeżeli tak - to dlaczego?

No pewnie… A co ja mam robić? Po prostu to, czego nauczyłam się 
od moich wspaniałych nauczycieli, staram się przekazywać dalej. 
Wokół mnie dzieje się tyle cudownych rzeczy. Staram się za nimi 
nadążać. Czas biegnie nieubłaganie, świat codziennie zmienia się 
na naszych oczach. 

Czy bycie seniorem w Polsce to wyzwanie? W jakim kierunku - Pani zdaniem 
- powinna rozwijać się polityka senioralna w naszym kraju?

W czasie moich podróży artystycznych zetknęłam się z ruchem 
społecznym Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Osoba, która go 
wymyśliła powinna dostać nagrodę Nobla! To dopiero ogromna 
energia. Tysiące wspaniałych kobiet i mężczyzn, którzy spotykają 
się po to, by kształcić się w różnych dziedzinach, a każda  
z ogromnym potencjałem intelektualnym i doświadczeniem. 
Nogi w pewnym wieku mogą już zawodzić, ale wszystko mamy 
w… głowie. Proszę wierzyć - samotność jest najbardziej dotkliwą  
i destruktywną ze wszystkich dolegliwości osób w starszym wieku. 
Najważniejsza dla ludzi jest radość istnienia, to, że mogą się ze 
sobą spotykać, rozmawiać. Po wojnie, kiedy ludzie poszukiwali 
się wzajemnie, kiedy zostawiali na murach kartki z informacją, 
że żyją, najszczęśliwsze były momenty, kiedy w końcu udało 
się kogoś odnaleźć. To świadczy o tym, jak bardzo człowiekowi 
potrzebny jest drugi człowiek. Dlatego państwo powinno wspierać 
takie inicjatywy jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, bo dzięki nim 
środowisko senioralne staje się aktywniejsze, bo „nie starzeje się 
ten, kto nie ma na to czasu”. 

Od lewej: Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji Ogólnopolskie 
Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku; Emilia Krakowska, 
aktorka oraz ambasadorka kampanii Stawka to Życie. Zastawka  
to Życie; Ewelina Myłek, CEO Eleven Zett Productions  
(Fot. Andrzej Idziak) 

Jakie ma Pani marzenia jako seniorka? 

Ja nie mam żadnych marzeń. Jestem szczęśliwa, gdy mam 
zapłacony czynsz, rachunek za telefon (śmiech)…

Porozmawiajmy o Pani karierze aktorskiej… Najsłynniejszą Pani rolą była 
niewątpliwie kreacja Jagny w adaptacji „Chłopów” Reymonta w reżyserii 
Jana Rybkowskiego… 

Na deskach teatru i w plenerze w roli Jagny wystąpiłam sto 
razy, to był mój kapitał i doświadczenie w czasie przygotowania 
się do roli filmowej. Kiedy zaczęły się przymiarki do realizacji 
filmu „Chłopi” i warszawski „Express Wieczorny” ogłosił ranking 
aktorek proponowanych do roli Jagny, to również znalazłam się 
w tym gronie, co zresztą nie było dla mnie zaskoczeniem, bo 
byłam już wtedy znana jako jej odtwórczyni w teatrze. Wtedy 
nieoczekiwanie dowiedziałam się jednak, że w filmie ja mam 
zagrać… Hankę, a Jagnę - moja koleżanka Ania Seniuk. Kiedy 
wydawało się, że wszystko jest już jasne, życie prywatne Ani 
pokrzyżowało się na tyle, że musiało dojść do zmian w obsadzie i 
to mnie zaproponowano rolę tytułowej bohaterki powieści. 

A którą z zagranych ról uważa Pani za najważniejszą w swojej aktorskiej 
karierze?

Tą, która jest jeszcze przede mną… Cóż z tego, że będę się wzruszać 
i rozpamiętywać to, co było. Wszystko przemija. Tak naprawdę 
liczy się tylko to, co jest teraz, czym się żyje.  Proszę popatrzeć, 
ile ja mam pracy: gram w teatrze, podróżuję z koncertami, biorę 
udział w kampaniach społecznych, spotykam się z ludźmi. Staram 
się dorównać aktywnym seniorom z Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku; może mnie do któregoś przyjmą (śmiech).

Życie to teatr, w którym każdy z nas gra jakąś rolę. Jedni dramatyczną, inni 
komediową lub obyczajową…Co dla Pani w tej roli jest ważne? 

To prawda. Wszystko jest teatrem. My wszyscy podświadomie 
gramy. Każdy z nas co innego, ponieważ to do określonych ról 
w życiu zostaliśmy powołani. Ważne, by ta gra nie przesłoniła 
nam szczerości i prawdy, bo cechy te są kwintesencją naszego 
człowieczeństwa.

Mimo dojrzałego wieku jest Pani osobą aktywną społecznie. Wzięła Pani 
udział w kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki raka u kobiet „Żyjesz 
nie tylko dla siebie”, w „Akcji: e-motywacja” promującej on-linowe 
spotkania dla seniorów, aktualnie jest Pani twarzą II edycji  kampanii 
„Stawka to życie. Zastawka to życie”, w której zgodziła się Pani wziąć 
udział pro publico bono. Czy taka forma aktywności to aktualnie Pani 
pomysł na siebie?

Nie zastanawiam się nad tym… Nie postrzegam tego też za 
„pomaganie”, to się dzieje jakoś tak spontanicznie. Wie Pan, 
jeśli chce się zrobić coś dobrego, to nie należy oczekiwać na 
wzajemność. To tak nie działa. Dobro powraca, ale zwykle  
z zupełnie innej strony. I to właśnie jest fajne, bo w pewnym 
momencie przychodzi coś, czego się zupełnie nie spodziewamy.

Proszę powiedzieć, o co chodzi w kampanii „Zastawka to życie”, której jest 
Pani aktualnie ambasadorką?

Jednym z najczęściej występujących schorzeń kardiologicznych 
u osób starszych jest zwężenie zastawki aortalnej. Do niedawna 
taką przypadłość leczono wyłącznie inwazyjnie, wykonując 
operacje na otwartym sercu, co wiązało się później z długim 
okresem rehabilitacji i dochodzenia do pełni sił. Dzisiaj mamy 
już nową metodę leczenia tego schorzenia w postaci TAVI – 

Emilia Krakowska  
– ambasadorka kampanii  
„Stawka to Życie.  
Zastawka to Życie”
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małoinwazyjnego zabiegu polegającego na przezcewnikowej 
implantacji zastawki aortalnej. Kampania ma na celu uświadomić 
seniorom, że mogą skorzystać z tej metody i że o serce należy 
dbać, by mogło służyć jak najdłużej. Uświadomienie tej prawdy 
ludziom w wieku senioralnym jest bardzo ważne. 

Zgodziłam się być „twarzą” tej kampanii, bo wielu ludzi darzy 
mnie zaufaniem, a problem o którym mowa – z racji wieku – może 
dotyczyć również mnie. Dlatego zdecydowałam się udostępnić 
swój wizerunek, bo wiem że promowana metoda wykluczająca 
rozcięcie klatki piersiowej jest znacznie lżejsza niż klasyczna, 
że może ograniczyć ból, skalę potencjalnych powikłań i okres 
niesprawności. A pragnę podkreślić, że wśród moich rówieśników  
i rówieśnic istnieje ogromny lęk przed tym, co nazywa się operacją. 
W końcu, jeżeli jest możliwość podniesienia jakości naszego życia 
dzięki nowej metodzie leczenia, to grzechem byłoby z niej nie 
skorzystać.

W jaki sposób będzie prowadzona kampania?

W trakcie kampanii zostanie przeprowadzonych szereg spotkań  
z seniorami w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w których 
wezmą udział kardiolodzy i kardiochirurdzy, specjaliści światowego 
formatu. Koordynatorami tej kampanii są wybitni profesorowie 
kardiologii Dariusz Dudek z Collegium Medicum UJ w Krakowie 
oraz Adam Witkowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Będą 
oni opowiadać o metodzie leczenia TAVI, pozwalającej nie tylko na 
poprawę jakości życia osoby starszej, ale również na zmniejszenie 

operacyjnej traumy i skrócenie okresu rekonwalescencji po 
wykonanym zabiegu. 

Co jest najistotniejsze w tej kampanii, co chciałaby Pani przekazać 
seniorom?

Chciałabym, aby pamiętali, że jeżeli tylko jest taka możliwość, 
to powinniśmy walczyć do końca, by nie dać się wyeliminować 
ze wspólnoty społecznej. Życie jest dla człowieka największym 
prezentem, obojętnie czy uważamy, że otrzymaliśmy je od Stwórcy 
czy od przyrody. Dlatego tak ważna jest świadomość istnienia tej 
innowacyjnej metody leczenia, aby pytać o nią swoich lekarzy  
i móc z niej skorzystać.

Jako aktorka mogę przekazać ludziom, z którymi się spotykam, 
swoją energię, uścisk ręki, spojrzeć im w oczy, ale nic więcej  
zrobić nie mogę. Reszta leży w rękach chirurgów, którym można  
i trzeba zaufać, którzy mają odpowiednie umiejętności, którzy się 
na tym znają i których życiową rolą jest leczenie innych. Wierzę, że 
serce to życie (uśmiech).

Dziękuję za rozmowę!

Wywiad przeprowadził Andrzej Idziak

Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Kampania społeczna 
STawka To ŻyCIE. zaSTawka To ŻyCIE
Kampania społeczna “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” prowadzona w ramach inicjatywy Valve for Life ma na celu promocję zabiegu 
implantacji zastawki aortalnej za pomocą cewnika wśród osób, które nie kwalifikują się do chirurgicznego zabiegu. 

Kampania społeczna Valve for Life jest inicjatywą Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), która 
jest oficjalną zarejestrowaną sekcją Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Kampania społeczna realizowana przez European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Polskie Towarzystwo 
Kardiologiczne (PTK) oraz Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK)

strona kampanii: www.stawkatozycie.pl 

prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii 
Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie, Koordynator  
kampanii Stawka to Życie. Zastawka to Życie  
(Fot. Eleven Zett Productions/Jakub Gadzalski)

prof. Dariusz Dudek, Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, 
Koordynator kampanii Stawka to Życie. Zastawka to Życie  
(Fot. Eleven Zett Productions/Jakub Gadzalski)
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Moją pasją jest film  
wywIad z JanuSzEm zaoRSkIm  

- scenarzystą, reżyserem i producentem filmowym 

Fot. Ja Fryta from Strzegom [CC BY-SA 2.0 ], via Wikimedia Commons 

Czym jest dla Pana sukces? Czy czuje się Pan człowiekiem spełnionym?

W pewnym sensie TAK…, ale życie ma tyle przegród i szufladek, 
że to poczucie pełnego spełnienia nigdy nie jest możliwe. Tak 
naprawdę bowiem nie chodzi o to, „by złapać króliczka, ale by… 
gonić go”, by być aktywnym, by wychodzić naprzeciw rozmaitym 
wyzwaniom. Nawet jeżeli udało się zrealizować dobry spektakl czy 
nakręcić głośny film, to nie ma co spoczywać na laurach, trzeba iść 
dalej. Sukces w życiu smakuje najlepiej, kiedy udaje się osiągnąć 
zadowolenie nie tylko w pracy, ale i w rodzinie. 

Z którym z wykonywanych zawodów identyfikuje się Pan najbardziej: 
jest Pan w większym stopniu reżyserem czy scenarzystą, a może jednak 
producentem filmowym? 

Najbardziej czuję się reżyserem. I to reżyserem filmowym, mimo 
tego, że na co dzień więcej pracuję w teatrze, w telewizji i w radiu. 
W swoim życiu zawodowym zajmowałem się zresztą różnymi 
formami kreacji, łącznie z kabaretem, zdarzało mi się nawet 
reżyserować spektakle w Teatrze Wielkim. Z tych wszystkich zajęć 
najbardziej jednak pasjonuje mnie film i reżyseria filmowa.

Najbardziej znany Pana film to „Matka Królów”, za który otrzymał 
Pan Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie Zachodnim. Pokazywano go 
na kilkudziesięciu festiwalach i przeglądach na prawie wszystkich 
kontynentach. Niech Pan powie, dlaczego ten film jest tak szczególny? 

Myślę, że dlatego iż opowieść o matce, która chce wychować 
synów na prawych ludzi jest zrozumiała pod każdą szerokością  
i długością geograficzną. Pokazanie dramatu matki, której przyszło 
żyć i wychowywać synów w czasach okupacji hitlerowskiej,  
a później terroru stalinowskiego jest odbierany tak samo  
w Polsce, jak np. w Meksyku. Film opowiada o rozczarowaniu 
powojenną Polską i klęsce komunistycznych ideałów. To obraz 
przemian, pokazujący jak niszczycielska może być ideologia. 
Tytułowa bohaterka - Łucja Król - musi radzić sobie nie tylko  
z biedą, ale również dokonywać niełatwych wyborów w trudnych 
czasach, w których przyszło jej żyć. Ta kobieta z niezwykłą siłą, 
godnością, niezależnością i odwagą walczy o rodzinę oraz dobro 
swoich dzieci. Uniwersalizm tej postaci jest odbierany tak samo 
w każdym kraju.

W Polsce masowa widownia kojarzy Pana bardziej z ,,Piłkarskim pokerem” 
niż z ,,Matką Królów”. Podobno od 1990 roku ten film wyświetlany był  
w telewizji ponad kilkaset razy. Jest tak ponadczasowy, czy po prostu wciąż 
aktualny?

Myślę, że to drugie… Jak przystępowałem do robienia 
tego filmu, to miałem ambicję, aby opowiedzieć nie tylko  
o aferach piłkarskich. Pamiętajmy, że to był koniec dekady 
lat osiemdziesiątych… Chciałem zrobić film, który w sposób 
przewrotny pokaże ówczesną rzeczywistość, ten szalony ustrój 
socjalistyczny. Jak gnije, jak upada, jakie to wszystko jest 
niskie moralnie. A ponieważ miałem dużą wiedzę o klubowej 
piłce nożnej, postanowiłem umiejscowić akcję filmu właśnie  
w środowisku piłkarskim. ,,Piłkarski poker” ujawnia więc kulisy 
krajowej piłki, która  toczy się po równi pochyłej, a wyniki  
i jakość gry są uzależnione od tego, kto jest w stanie zapłacić 
więcej. Korupcja, zepsucie, brak jakichkolwiek ideałów, słowem 
- nic, co miałoby coś wspólnego z prawdziwym sportem.  
I prawda stara jak świat, że wielkie afery są tam, gdzie są wielkie 
pieniądze. Znamy to wszyscy z życia: afera Fryzjera, niedziele 
„cudów”, nieprawdopodobne wyniki meczów... To jest też 
problem uniwersalny, bo przecież afery są wszędzie, do dzisiaj. 
Zespół Hertha Berlin, np. za kupowanie wyników meczów został 
zdegradowany w Niemczech do drugiej ligi, król strzelców 
pamiętnego dla nas Mundialu z 1982 roku, na którym graliśmy 
ze Zbigniewem Bońkiem w składzie i na którym zdobyliśmy 
trzecie miejsce, Paolo Rossi został złapany na tym, że wraz  
z innymi zawodnikami i trenerami w totolotku piłkarskim ustawiał 
wyniki, za co zresztą został zdyskwalifikowany. To dowód na to, 
że starożytne przysłowie „pecunia non olet” jest wciąż aktualne. 
Problem wciąż istnieje i nie sądzę, aby kiedykolwiek udało się go 
zlikwidować, co najwyżej tylko w jakimś stopniu ograniczyć.
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W jakim kinie czuje się Pan lepiej: gatunkowym czy artystycznym?

Jak spojrzy Pan na całą moją twórczość, to zorientuje się, że ja 
próbuję reżyserii, sięgając po rozmaite środki wyrazu. Dbam o to, 
aby każdy reżyserowany przeze mnie film był niespodzianką. Bardzo 
rzadko angażuję tych samych operatorów czy kompozytorów 
muzyki, nawet aktorów. Po pierwsze dlatego, że nie żyjemy  
w czasach Leonardo da Vinci, w których każdy umie zagrać 
wszystko i dodatkowo istnieje coś takiego jak specjalizacja, a po 
drugie - często pytają mnie: ,,Dlaczego tego aktora zaangażowałeś, 
przecież inny (tu pada imię i nazwisko) byłby lepszy”. Tak, 
odpowiadam, ale ja już z nim pracowałem i wiem jak on może 
zagrać… Dlatego właśnie chcę  spotkać kogoś nowego, z kim 
jeszcze nie pracowałem, bo może z naszego zderzenia osobowości 
wyniknie coś oryginalnego, jakaś nowa wartość. Decydując się 
na różnego rodzaju eksperymenty, muszę liczyć się z tym, że nie 
zawsze zakończą się one moim sukcesem. Poza tym nie warto 
ciągle powielać tego samego, trzeba się rozwijać. Powtarzalność 
grozi znużeniem, tym, że widz – idąc do kina – powie, że na ten 
film nie pójdzie, bo się domyśla, co może zobaczyć, bo ten reżyser 
zawsze pokazuje to samo.

Usłyszałem kiedyś taką opinię, że aktualnie w polskiej kinematografii coraz 
trudniej o dobre scenariusze filmowe. Zgadza się Pan z nią? 

Wie Pan, ja jako ekspert czytam bardzo dużo scenariuszy, nie 
tylko pisanych dla mnie, ale też innych, które otrzymuję głównie 
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Około 100 rocznie i to jest 
bardzo odpowiedzialna praca. Mogę powiedzieć, że sporo się  
w tej materii w ostatnim czasie zmieniło na lepsze. Dopóki jednak 
za scenariusze będą płacić tak kiepsko jak do tej pory, to trudno 
oczekiwać, by osoby zdolne poświęcały się temu. Nigdy, bowiem 
nie mają gwarancji, że napisany tekst zostanie zaakceptowany 
i zrealizowany. Czasami wartościowe scenariusze z różnych 
powodów – (nie tylko politycznych), ale chociażby braku budżetu 
– nie mają szansy ujrzeć światła dziennego. Niektóre z nich po 
paru latach nie brzmią już tak ciekawie, wydają się być passé, bo 
akurat temat, o którym mówią, w tzw. międzyczasie, poruszył już 
ktoś inny. W profesjonalnych kinematografiach koszty scenariusza 
to jest procent albo kilka procent w budżecie filmu, u nas w kraju 
są to… promile.

Jak Pan myśli, w jakim kierunku będzie podążać polskie kino? 

Myślę, że zawsze będzie się specjalizowało w kameralnych 
historiach, bo świat od nas tego oczekuje, czego przykładem jest 
chociażby nagroda dla „Idy”. W problematyce moralnej, którą zna 
z twórczości Kieślowskiego, Zanussiego czy innych znakomitych 
polskich twórców, bo nauczyliśmy się ją pokazywać w produkcjach 
niskobudżetowych. Natomiast chciałoby się, żeby chociaż od 
czasu do czasu, powstała jakaś duża, historyczna inscenizacja, ale 
to wymaga już, niestety, koprodukcji. A jak mamy do czynienia  
z koprodukcją, w której jednocześnie bierze udział kilka wytwórni, 
to celowo wygładza się pewne elementy scenariusza, żeby nie 
były one kontrowersyjne dla zagranicznego odbiorcy i wychodzi 
z tego coś, co ja nazywam „europuddingiem”. Jest w Europie 
taka instytucja, która nazywa się EURIMAGES (European Cinema 
Support Fund), która zajmuje się właśnie koprodukcjami, ale  
muszą brać w nich udział minimum trzy kraje. Widziałem szereg 
filmów, które wyszły spod ich kamery, które są słuszne, ale… 
nudne. W teorii - zadowalające, ale w praktyce - nijakie, ponieważ 
nie ma w nich emocji.  Jest za to taka „ciepła zupka”, którą warto 
zjeść, ale ani to zdrowe, ani smaczne.

Jest Pan już w wieku senioralnym... Co jest obecnie dla Pana w życiu 
najważniejsze?

Myślę, że przede wszystkim zdrowie, którego z biegiem lat 
każdemu z nas ubywa. Ja wciąż staram się być człowiekiem 
aktywnym: pracuję zawodowo, jestem wykładowcą na wyższej 
uczelni artystycznej, czytam i analizuję scenariusze, chodzę 
na premiery kinowe i teatralne. Jestem więc osobą dość 
zapracowaną. Wiadomo jednak, że w tym wieku pojawiają się 
już pewne problemy zdrowotne, dlatego staram się być również 
aktywny fizycznie, bo tego wymaga ode mnie mój organizm.

Czy aktywność pomaga  w wieku senioralnym?

Jak najbardziej… Powiedziałbym, że to podstawa. Najgorzej 
to zostać w domu i usiąść w fotelu naprzeciw telewizora. Jak 
obserwuję swoich znajomych, tych, o których myślę pozytywnie, 
którzy dają sobie radę w tym wieku, to zwykle są to osoby, które 
wyznaczyły sobie jakieś cele w życiu. Nawet niewielkie, ot, choćby 
jedną sprawę do załatwienia dziennie. Najgorzej jest, kiedy się 
budzimy i nie wiemy, co mamy ze sobą począć. Zwykle kończy się to 
fatalnie, jakąś depresją czy załamaniem nerwowym. Dlatego mój 
apel do wszystkich osób będących seniorami, żeby brać aktywny 
udział w tym, co się wokół nas dzieje. Myślę, że wielu z nich nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że np. w kinie „Kultura” w Warszawie  
w poniedziałki są ulgowe bilety dla emerytów i rencistów, że  
w kinie „Luna” (gdzie są dwie sale) taki dzień jest w środę, że we 
Wrocławiu w kinie „Nowe Horyzonty” w środy są ulgowe bilety dla 
seniorów i jednocześnie darmowa kawa z ciastkiem. Mało tego – w 
kinach tych, jak również w kinie „Muranów” w Warszawie i w całej 
sieci kin studyjnych, działają dyskusyjne kluby filmowe. Można 
sobie wybrać dowolną prelekcję, przyjść, obejrzeć, posłuchać 
dyskusji. To też jest jakaś forma dokształcania się, poznawania 
innych ludzi i ich poglądów. 

Wiadomo, że sytuacja seniorów w Polsce nie jest najlepsza. Wielu 
z nich dotknęła pauperyzacja, ale dzięki takim formom spędzania 
czasu, o jakich mówię, mogą oderwać się od tego, co oferują  
– programowo i za większe pieniądze – multipleksy. Jeżeli np. nie 
stać nas na podróżowanie w rzeczywistości, to może warto sobie 
zafundować taką podróż na ekranie. Myślę o filmach aktorskich,  
a nie przyrodniczych… Moim zdaniem, filmy są po to, aby je oglądać 
w kinie, a nie w telewizji, bo obok nas siedzą inni ludzie, bo słyszymy 
jak reagują, czy śmieszy ich to samo, co nas, czy tak jak my odbierają 
budowane w filmie napięcie. Namawiam do czynnego uczestnictwa 
w ruchu dyskusyjnych klubów filmowych, do chodzenia do sieci kin 
studyjnych, których jest w naszym kraju ok. 60-ciu.

Jeżeli miałby Pan szansę zrobić coś w życiu jeszcze raz – co by to było? 

To trudne pytanie… Powiem Panu, że jestem zadowolony ze swego 
zawodu. Dzisiaj co prawda częściej dochodzi do głosu dyktat 
producenta, ale w czasach, kiedy ja robiłem większość swoich 
filmów, jednak reżyser był tym, który decydował o jego kształcie 
artystycznym. Dzisiaj to wygląda inaczej, praktycznie o wszystkim 
decydują pieniądze, ale warto być częścią tego środowiska, być  
w nim i pomagać, zwłaszcza że w ostatnich latach było bardzo wiele 
udanych debiutów. To cieszy, bo oznacza, że my seniorzy możemy 
spać spokojnie i że mamy udanych następców. Co bym zmienił? 
To jest trochę jak wróżenie z fusów… (śmiech). Może wolałbym 
być trochę młodszy i brać udział w produkcjach polskiej szkoły 
filmowej, która narodziła się dzięki pokoleniu Wajdy czy Munka… 
A może nie? Może wolałbym zostawić wszystko po staremu?

Wywiad przeprowadził Andrzej Idziak

Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
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akTywnoŚĆ oRGanIzaCJI  
dzIałaJąCyCh na RzECz SEnIoRÓw  

Tegoroczne hasło obchodów Światowego Dnia Inwalidy - „Polska 
krajem przyjaznym osobom niepełnosprawnym” skutecznie 
uświadomiło członkom naszego Związku, że niesienie pomocy 
potrzebującym i pokrzywdzonym przez los, wspieranie osób 
niepełnosprawnych w pokonywaniu trudności codziennego życia, 
przełamywanie barier psychologicznych to nasz wspólny obowiązek 
świadczący o ludzkiej wrażliwości i kulturze naszego społeczeństwa. 
Obchody tego Dnia zostały uwzględnione w planach pracy na 2017 
r. we wszystkich 20 Oddziałach Rejonowych i podległych im Kołach  
i w zależności od możliwości finansowych, zaangażowania własnych 
środków i udzielonego wsparcia materialnego sponsorów w różnych 
formach wspierały one realizację tegorocznego hasła. 
W ramach obchodów organizowano głównie spotkania integracyjne, 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wczasy rehabilitacyjne, 
festyny, pikniki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy, wspólne 
wyjścia do kina i teatru. Aktywiści związkowi odwiedzali też osoby 
chore i niepełnosprawne w ich domach, szpitalach, domach opieki 
społecznej wręczając im okolicznościowe upominki. Najbiedniejsi 
członkowie otrzymali paczki żywnościowe. Na organizowanych 
spotkaniach z udziałem lokalnych władz samorządowych i adminis-
tracyjnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych omawiano 
trudną sytuację osób niepełnosprawnych i ich potrzeby. Na tych 
spotkaniach panowała przyjazna, pełna szczerości atmosfera. 
Niepełnosprawni czuli się dowartościowani i przekonani, że zawsze 
mogą liczyć na opiekę i wsparcie ze strony Związku.

W organizowanych uroczystościach uczestniczyło w naszym Okręgu 
łącznie ok. 5 tys. osób a podejmowane przez ogniwa związkowe 
działania pozwoliły na integrację osób niepełnosprawnych z resztą 
społeczeństwa i w wielu przypadkach pomogły im w realizacji 
oczekiwań i podstawowych potrzeb. 
Przebieg uroczystości wykazał też, że osoby niepełnosprawne bardzo 
chętnie uczestniczyłyby w życiu społecznym jednak z uwagi na 
znaczną utratę zdrowia, trudności z samodzielnym funkcjonowaniem 
i brak zaradności są często z tego życia wykluczani chociaż mają takie 
same potrzeby jak inni. Uroczystości te potwierdziły jednocześnie 
jak duża jest nadal liczba problemów, których rozwiązanie 
spowodowałoby lepsze życie osób niepełnosprawnych a przede 
wszystkim ich świadomość, że są „równi z równymi”. Dlatego 
potrzebne są skoordynowane działania podjęte przez administrację 
różnych szczebli, służby społeczne, fundacje, związki, które osobom 
niepełnosprawnym zapewnią trwałą pomoc, codzienną opiekę  
i wsparcie.
       
 Janusz Czyż 

Przewodniczący Zarządu  
Oddziału Okręgowego PZERiI w Warszawie

       
 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w obszarze polityki 
senioralnej w 2017 roku uruchomił konkursy dla organizacji 
pozarządowych. Działanie to jest idealnym rozwiązaniem na 
wsparcie różnego rodzaju działań skierowanych do seniorów, jak 
np. zajęcia artystyczne, wyjazdy, zajęcia sportowe (m. in. Nordic 
Walking), zajęcia edukacyjne, zajęcia profilaktyczne, wolontariat, 
poradnictwa i inne działania wspierające.
Do realizacji w 2017 roku przewidziano dwa zadania skierowane 
do seniorów:
• Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących 
 reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem 
 wielosektorowych działań partnerskich – promowanie działań 
 międzypokoleniowych, oraz współpracy z gminnymi radami 
 seniorów. W ramach zadania podpisano 15 umów, a działaniami 
 projektowymi objęto, co najmniej 520 seniorów z terenu 
 Mazowsza.
• Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji między- 
 pokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień.  
 W ramach zadania podpisano 5 umów, a działaniami objęto  
 cały obszar województwa mazowieckiego.

Ideą realizowanych działań było wzmocnienie więzi międzypoko-
leniowej wśród społeczności Mazowsza, a także promowanie 
współpracy pomiędzy organizacjami senioralnymi i samorządami 
lokalnymi.
Z uwagi na duże zainteresowanie organizacji pozarządowych 
w bieżącym roku otwartym konkursem ofert, Samorząd 
Województwa Mazowieckiego planuje realizację podobnych zadań 
w roku 2018. Uprzejmie zachęcam wszystkie zainteresowane 
osoby do śledzenia stron internetowych MCPS i udział w konkursie, 
jako potencjalny realizator projektu lub jego beneficjent.
W dalszej części Biuletynu mają Państwo możliwość zapoznania 
się z przykładami projektów realizowanych w ramach w/w 
zadań finansowanych ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Łukasz Wodowski

p.o. Kierownika  
Wydziału ds. wdrażania programów społecznych  

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  

obChody ŚwIaTowEGo dnIa InwalIdy w 2017 R.
w okRęGu waRSzawSkIm PolSkIEGo zwIązku  

EmERyTÓw, REnCISTÓw I InwalIdÓw

REalIzaCJa dzIałań dla SEnIoRÓw w RamaCh ŚRodkÓw 
SamoRządu woJEwÓdzTwa mazowIECkIEGo
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Nazwa zadania z ogłoszenia konkursowego:
Realizacja programów samopomocowych o charakterze ciągłym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w 
celu wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej.

Tytuł realizowanego projektu:

Program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów

Projekt miał na celu dostarczenie opiekunom osób 
niesamodzielnych wiedzy ogólnej oraz porad praktycznych jak 
radzić sobie z podopiecznymi z dysfunkcjami psychicznymi. Dla 
osób zagrożonych depresją i innymi zaburzeniami o łagodnym 
nasileniu, oferował różne formy rehabilitacji, w tym zajęcia 
aktywizujące, integracyjne oraz wspólne zajęcia z osobami 
chorymi, porady psychologiczne, pokazy profesjonalnej opieki 
i rehabilitacji, prezentacje wzorcowych ośrodków opieki 
stacjonarnej oraz dobrych praktyk radzenia sobie z dysfunkcjami 
psychicznymi swoimi i swoich podopiecznych.  Bardzo dobrze 
przyjmowane były zajęcia warsztatowe, na które beneficjenci 
projektu będący opiekunami wizytowali ośrodki stacjonarnej 
opieki z ofertą zajęć aktywizujących i integracyjnych. 

Przykładem takich warsztatów zajęciowych była wizyta studyjna 
18 osób z warszawskich organizacji senioralnych w Ośrodku 
Marianna w miejscowości Majdan. W ramach spotkania odbyło 
się sadzenie kwiatów (sadzonki kwiatów, doniczki, łopatki, 
rękawiczki, ziemia ogrodowa, konewki itp. dostarczone zostały 
przez Fundację), w którym uczestniczyli beneficjenci projektu wraz 
z pensjonariuszami. Dodatkowo podczas spotkania odbyły się 
rozmowy, oglądanie przywiezionych wydawnictw senioralnych, 
zwiedzanie ośrodka rehabilitacji, opowiadania o działalności 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wszystkie przywiezione przez 
Fundację rekwizyty pozostały w ośrodku, a pensjonariusze 
otrzymali zdjęcia                   i możliwość samodzielnego przygotowania 
gazetki. Podobne zajęcia warsztatowo –integracyjne odbyły się 
w Ośrodku rehabilitacyjno-leczniczym Akademickiego Centrum 
Medycznego, tym razem o profilu malarsko- plastycznym 
oraz treningi poznawcze (wspólne zajęcia ćwiczące pamięć, 
koncentrację, spostrzegawczość, umiejętność skojarzeń itp.) 

Dodatkowo w ramach projektu odbyły się antydepresyjne 
warsztaty architektoniczno-fotograficzne w ogrodach Zespołu 
Pałacowo Parkowego Wilanów, podczas których odbył się spacer po 
ogrodach z przewodnikiem, robienie zdjęć kwiatów i architektury 
ogrodowej, a po warsztatach konkurs na najlepsze fotografie  
i wystawa nagrodzonych prac w Szkole Głównej Handlowej.

Ukoronowaniem projektu było wydanie Poradnik dla opiekunów 
nieformalnych osób z dysfunkcjami psychicznymi, opracowany  
w formie pytań i odpowiedzi.

Poradnik jest dostępny bezpłatnie w biurze Fundacji (ul. Patriotów 
309,kl. A, lok.15), lub w wersji elektronicznej zamieszczonej na 
stronie internetowej www.fundacjaoputw.pl.

fundaCJa „oGÓlnoPolSkIE PoRozumIEnIE 
unIwERSyTETÓw TRzECIEGo wIEku”

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32 
605 957 084
klewkowicz@interia.eu
http://fundacjaoputw.pl

Warsztaty prowadzone w ramach projektu, zdjęcie udostępnione 
przez Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”

Opis projektu:
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Rynek 1, 09-210 Drobin
kontakt@naszdrobin.pl
http://naszdrobin.pl

Nazwa zadania z ogłoszenia konkursowego:
Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem 
wielosektorowych działań partnerskich.

Tytuł realizowanego projektu:

„Aktywni 60+”

Nazwa zadania z ogłoszenia konkursowego:
Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem 
wielosektorowych działań partnerskich.

Tytuł realizowanego projektu:

Drobniej ma sens!

Opis projektu:
Projekt AKTYWNI 60+ skierowany był do 60 osobowej grupy 
seniorów z Tłuszcza (pow. wołomiński) oraz Łochowa (pow. 
węgrowski), a jego głównym założeniem było przeprowadzenie 
cyklu spotkań edukacyjnych oraz zajęć podnoszących sprawność 
fizyczną osób po 60 roku życia. W ramach projektu zrealizowano 
wykłady, zajęcia gimnastyczne, tai chi, taniec, hipoterapię, rękodzieło 
oraz międzypokoleniowy marsz Nordic Walking. Podsumowaniem 
projektu była konferencja gdzie Seniorzy mogli samodzielnie zapre-
zentować rezultaty projektu. Podczas realizacji projektu podpisano 
przez głównych partnerów projektowych Pakt na Rzecz Aktywizacji 
Społecznej osób 60+ przez głównych parnterów projektu. Do-
datkowo projekt promował również wolontariat seniorów, oraz 
działania międzypokoleniowe na rzecz dzieci z Placówek Wsparcia 
Dziennego. Różnorodność podejmowanych działań w projekcie 
pozwoliła na znalezienie seniorom interesującego obszaru aktyw-
ności. Stworzona oferta zainaugurowała stworzenie sieci part-
nerstwa międzysektorowego rzecz aktywizacji społecznej osób 60+.

Projekt polegał na prowadzeniu na terenie gminy miejsko-wiejskiej 
Drobin dwóch świetlic społecznych, wokół których realizowane 
były działania włączające lokalną społeczność 60+ do aktywności 
obywatelskich. Wokół świetlic prowadzone były liczne wydarzenia 
takie jak warsztaty, pokazy, dyskusje, których animatorami byli 
sami mieszkańcy posiadający różne umiejętności i potencjały do 
działania. Osoby te wciągały w sieć aktywności innych seniorów – 
„wyciągały” ich z domów, prezentując aktywne modele starzenia się.
Ponieważ projekt nie był pierwszym programem grantowym 
prowadzonym przez Stowarzyszenie Nasz Drobin, w ramach działań 

postanowiono zaprezentować autorskie, skuteczne metody 
aktywizowania seniorów do działań społecznych. Wolontariusze 
z Drobina prowadzili w innych gminach powiatu płockiego 
spotkania z tamtejszymi społecznościami 60+, uczyli ich metod 
pracy projektowej, a następnie wspólnie realizowali działania 
otwarte dla mieszkańców w każdym wieku.
W trakcie projektu odbyły się m. in. rajd rowerowy, piknik 
społecznościowy, inspirujące spotkania, z których skorzystali 
mieszkańcy Bielska, Góry, Łącka, Słubic i Nowego Miszewa. 

STowaRzySzEnIE na RzECz oRGanIzowanIa 
SPołECznoŚCI lokalnyCh ab oVo

STowaRzySzEnIE naSz dRobIn

05-240 Tłuszcz ul. Warszawska 10
606 839 026
robalek1976@wp.pl
http://miodziowioska.pl

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Aktywni 60+”,  
zdjęcie udostępnione przez  Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania 
Społeczności Lokalnych AB OVO

Opis projektu:
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Nazwa zadania z ogłoszenia konkursowego:
Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektoro-
wych działań partnerskich.

Tytuł realizowanego projektu:

„Akademia Pełni Życia”

Nazwa zadania z ogłoszenia konkursowego:

Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektoro-
wych działań partnerskich.

Tytuł realizowanego projektu:

„Seniorzy z inicjatywą międzypokoleniową”

Projekt realizowany dla 50 osób starszych z terenu Powiatu 
Ciechanowskiego m.in. członków Klubu Seniora, Związku Emerytów  
i Rencistów, podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża.

W ramach projektu zrealizowano:

• Piknik integracyjny w Gołyminie Ośrodku, który połączony był 
 z obchodami rocznicy powstania Klubu Seniora w Gołyminie 
 Ośrodku.

• Zorganizowano warsztaty wokalne, które prowadzone były przez 
 instruktora muzyki i śpiewu.

• Przeprowadzono spotkanie o charakterze integracji międzypoko- 
 leniowej podczas organizowanych przez PCK Oddział Rejonowy  
 w Ciechanowie półkoloniach o tematyce profilaktycznej 
 „Bezpieczny Senior, Bezpieczny Junior”.

• Seniorzy uczestniczyli również w jednodniowym wyjeździe 
 rekreacyjnym, w którego programie oprócz zwiedzania mazurskich 
 miejscowości był rejs statkiem po jeziorze oraz regionalny posiłek, 
 a także możliwość zapoznania się z lokalnym klubem seniora.

• Zorganizowano spotkania o tematyce zajęć ruchowo -tanecznych 
 przystosowanych do ich wieku. Dzięki tym warsztatom, osoby 
 starsze miały możliwość poprawienia swoją wytrzymałość, siłę  
 i poprawią kondycję ruchową.

• Odbył się wyjazd integracyjny na grzybobranie.

• Podczas projektu seniorzy mogli uczestniczyć w zajęciach 
 Chóralnych

• W ciągu trwania całego projektu opiekę nad uczestnikami 
 sprawował Asystent Osób Starszych. 

PolSkI CzERwony kRzyŻ,  
oddzIał REJonowy w CIEChanowIE

mazowIECka fEdERaCJa  
na RzECz EkonomII SPołECznEJ

06-400 Ciechanów, , ul. Rzeczkowska 11 
23 672 53 13, 23 672 49 31 
pckciechanow@wp.pl
brak

26-600 Radom ul. Żeromskiego 51 
48 360 00 46  
rcp@radom.net
http://mazowieckafederacja.pl

Występ chóru w ramach projektu „Akademia Pełni Życia”,  
zdjęcie udostępnione przez Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy  
w Ciechanowie

Opis projektu:
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Nazwa zadania z ogłoszenia konkursowego:

Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektoro-
wych działań partnerskich.

Tytuł realizowanego projektu:

„Jak przetrwać w miejskiej dżungli -  o bezpieczeństwie między pokoleniami”

Projekt miał na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
Seniorów z województwa mazowieckiego i również młodych 
osób mieszkających, na co dzień na Mazowszu. 

Projekt polegał na przeprowadzeniu czterech tur warsztatów 
prowadzonych przez specjalistów   z obszaru bezpieczeństwa. Na 
warsztatach uczestnicy:

• Dowiedzieli się na co zwracać uwagę idąc ulicą, aby uniknąć 
 niebezpieczeństwa.

• Nauczyli się reagowac na stres związany z napadem na ulicy  
 jak i słowną agresją.

• Dowiedzieli się co zrobić po napadzie, w momencie gdy do 
 akcji wkracza policja.

• Zostali ekspertami w rozpoznawaniu broni.

• Nauczyli się opisywać przebieg wydarzeń i ich sprawców  
 w kontakcie z policją.

• Dowiedzieli się dlaczego agresorowi nie warto patrzeć prosto 
 w oczy.

• Dowiedzieli się jak unikać zagrożeń w domu i w Internecie.

W ramach projektu prowadzona była również kampania 
społeczna dotycząca bezpieczeństwa w kontekście osób 
starszych w mediach i prasie lokalnej i nowych mediach. Celem 
kampanii było zwiększenie świadomości społecznej na temat 
bezpieczeństwa seniorów, a także ich reintegracji społecznej.

Projekt był realizowany we współpracy z Wolską Radą 
Seniorów i Ośrodkiem Nowolipie.

Opis projektu:
Projekt obejmował działania na rzecz seniorów oraz samorządu 
senioralnego (Rad Seniorów) na terenie powiatu radomskiego 
i miasta Radomia. Wsparcie seniorów odbywało się poprzez 
organizację samopomocy na zasadach wolontariackich 
prowadzonych przez lokalnego NGO (staże wolontariackie 
realizowane przez seniorów - na rzecz seniorów znajdujących się  
w trudnej sytuacji życiowej koordynowane przez lokalne 
organizacje pozarządowe). Realizowane były również szkolenia  
z zakresu wolontariatu dla seniorów, podnoszące wiedzę na temat 
praw i obowiązków wolontariuszy. 

Inicjowane były działania międzypokoleniowe mające na celu 
zdobycie umiejętności nowoczesnych/ interaktywnych technik 
komunikacji społecznej, nieznane osobom w wieku +60, których 
nie można zdobyć na ogólnie dostępnych szkoleniach (np. 
użyteczność smartfona w rozwiązywaniu potrzeb seniora). 
Umiejętności te są codziennym standardem życia dla młodzieży. 
Na szkoleniach międzypokoleniowych młodzież (13-19 lat) uczyła 
seniorów jak smartfonem zrealizować najprostsze potrzeby np. 
wezwać pomoc, zamówić posiłek, odnaleźć swoją lokalizację itp. 
Młodzież natomiast uczyła się od seniorów zagadnień, które są dla 
nich nowością i nie są wśród nich popularne np.  gra w szachy, 
przepisy kulinarne „babci”, historia opowiedziana na podstawie 
przeżyć własnych seniora i rodziny.

fundaCJa wSPIERanIa RozwoJu  
REalIa kaRIERy

ul. Narbutta 20/7, 02-564 Warszawa 
722 797 907 
info@realiakariery.pl
http://realiakariery.pl

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Seniorzy z inicjatywą 
międzypokoleniową”, zdjęcie udostępnione przez Mazowiecka Federacja 
na Rzecz Ekonomii Społecznej

Opis projektu:
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Nazwa zadania z ogłoszenia konkursowego:
Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem 
wielosektorowych działań partnerskich.

Tytuł realizowanego projektu:

„SENIOR-TO-WIGOR” Mazowiecka Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów

Głównym celem Projektu było zwiększenie potencjału reintegracji 
społecznej seniorów na Mazowszu w obszarze zdrowego stylu życia. 
Słuchacze Szkoły (około 40 osób), rekrutowani spośród liderów 
programu SENIOR-TO-WIGOR z Mazowieckich Rad Seniorów, wzięli 
udział w realizacji trzech modułów działań edukacyjnych skupiających 
się na 1) dyskusji wspólnych wyzwań stojących przed prozdrowotną 
działalnością i polityką senioralną, 2) poszerzeniu interdyscyplinarnej 
wiedzy o zdrowiu seniorów oraz 3) uzyskaniu kompetencji do 
prowadzenia nowoczesnych działań prozdrowotnych w obszarze 
ochrony i promocji zdrowia seniorów.

W ramach modułu 1 (wspólnych wyzwań) słuchacze nabyli 
wiedzę jak racjonalnie zaspokajać codzienne potrzeby bytowe, jak 
realizować swoje marzenia poprzez rozwijanie zainteresowań i pasji 
na najważniejszych dla seniorów polach działalności społecznej  
i zawodowej, włączać w działania senioralne osoby zagrożone lub 
wykluczone społecznie oraz promować i wzmacniać aktywny udział  
Rad Seniorów w polityce senioralnej.

W ramach modułu 2 (interdyscyplinarnej wiedzy) słuchacze Szkoły 
zapoznali się na wykładach i konwersatoriach z aktualnym stanem 
wiedzy na temat m.in. zdrowotnych, społecznych, kulturowych               
i ekonomicznych uwarunkowań problemów wieku starszego, 
zapobiegania chorobom wieku starszego, wspomagania aktywności  
i sprawności fizycznej  i umysłowej, specyfiki promocji zdrowia wśród 
seniorów, dostępnych dla seniorów innowacyjnych programów  
i urządzeń monitorujących i chroniących zdrowie.

W ramach modułu 3 (praktyczne kompetencje) słuchacze Szkoły 
na warsztatach i zajęciach praktycznych nabyli szereg umiejętności 
dotyczących tworzenia, oceniania i wdrażania w życie scenariuszy 
promujących zdrowie wśród osób starszych. W ramach tych zadań 
uwzględniono zagadnienia niezbędne do prowadzenia zdrowego 
trybu życia. 

fundaCJa „SmaRT hEalTh – zdRowIE w 3d”

ul. Makolągwy 24, 02-811 Warszawa  
792 779 990
krzysztof.przewozniak@wp.pl, biuro@smart-health.pl 
http://smart-health.pl

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „SENIOR-TO-INTEGRACJA - Teatr 
Legislacyjny Mazowieckich Rad Seniorów”, zdjęcie udostępnione przez 
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA”

Nazwa zadania z ogłoszenia konkursowego:

Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem 
wielosektorowych działań partnerskich.

Tytuł realizowanego projektu:

SENIOR-TO-INTEGRACJA - Teatr Legislacyjny Mazowieckich Rad Seniorów

STowaRzySzEnIE PRakTykÓw dRamy  
SToP-klaTka

ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa 
506-440-764
stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl  lub a.busk@stop-klatka.org.pl
http://stop-klatka.org.pl

Opis projektu:
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Celami projektu było: 

• wypracowanie i upowszechnianie integrujących formuł 
 prowadzenia zajęć warsztatowych obejmujących osiem 
 światów pasji: natura, tradycja, sztuka, rękodzieło, ruch, 
 zabawa, media i cyfrowy, 

• wypracowanie pozytywnego wizerunku Mazowszan 60+  
 w mediach lokalnych lub społecznościowych.

W ramach projektu odbyły się wyjazdowe warsztaty do Ossowa, 
Wołomina i Chrzęsnego, w tym:

• uczestnictwo w uroczystościach obchodów 97.rocznicy 
 „Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w Ossowie i Zielonce oraz 
 zwiedzanie Pałacu w Chrzęsnem (świat tradycji)

• przeprowadzono opracowanie i prezentację profili 
 zainteresowań i pasji Promotorów Polityki Senioralnej  
 w ramach zajęć w pracowni „Wizerunek i Media” 

• przeprowadzono rozwijanie i zaprezentowanie swoich 
 umiejętności w ramach zajęć w pracowniach: „Malowania 
 na tkaninach / Filcowania na sucho i na mokro”, „Malowania na 
 porcelanie / Wycinanki” oraz „Zdobienie przedmiotów 

 technikami decoupage – po męsku” „Zdobienie przedmiotów 
 technikami decoupage – kobiecą ręką” (pokazanie, że to sztuka 
 również dla mężczyzn)

• przeprowadozno aranżację i zwiedzanie galerii SENIOR-TO 
 PASJA w Pałacu w Chrzęsnem

Zajęcia prowadzone w ramach projektu,  
zdjęcie udostępnione przez Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury

Nazwa zadania z ogłoszenia konkursowego:

Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektoro-
wych działań partnerskich.

Tytuł realizowanego projektu:

SENIOR-TO-PASJA
Mazowiecka Szkoła Międzypokoleniowych Zainteresowań i Pasji

Celami projektu były: 

• zasilenie sieci Mazowieckich Promotorów Polityki Senioralnej 
 działających w Mazowieckich Miejscach Przyjaznych Seniorom, 

• wypracowanie i upowszechnianie efektywnych formuł 
 prowadzenia debat lub happeningów społecznych ukazujących 
 problemy senioralne i międzypokoleniowe oraz proponujących 
 efektywne rozwiązania społeczne, organizacyjne lub prawne,

• wypracowanie pozytywnego wizerunku Mazowszan 60+/- dla 
 mediów lokalnych lub społecznościowych. 

W ramach projektu przeprowadzono:

• Wyjazdowe warsztaty, w tym: opracowano materiały do infografik 
 ilustrujących trendy cywilizacyjne i system polityki senioralnej. 
 Przeprowadzono analizę opresji z którymi mierzą się na co dzień 
 osoby starsze. Opracowano przez dwie grupy wspólnie z trenerkami 
 ze Stowarzyszenia STOP-KLATKA dwóch autorskich, interaktywnych 

spektakli Teatru Legislacyjnego1  poruszających tematyki opresji, z 
którymi na co dzień spotykają się osoby starsze:

 - trudności na jakie natrafiają osoby aktywnie działające w Radach 
  Seniorów,

 - deprecjonowania potrzeb osób starszych w relacjach rodzinnych 
  oraz instytucjonalnych,

• Interaktywne debaty społeczne w czterech miejscowościach 
 województwa mazowieckiego. Spektakle stanowiły punkt 
 wyjścia do dyskusji o sytuacji seniorów i seniorek oraz możliwych 
 zmian na tym polu. Widzowie mieli okazję do zaprezentowania  
 i sprawdzenia skuteczności swoich pomysłów.

• Tworzenie Sieci Mazowieckich Miejsc Przyjaznych Seniorom .

1 http://stop-klatka.org.pl/teatr-legislacyjny/

mazowIECkIE foRum bIznESu,  
naukI I kulTuRy

ul. Wileńska 36A, 05-200 Wołomin 
698 655 256  
teresaurbanowska@gmail.com
http://mazowieckieforum.pl

Opis projektu:

Opis projektu:
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Działalność samorząDów gminnych  
i miejskich na rzecz seniorów  

– przykłady „dobrych praktyk”

Seniorzy w mieście Legionowo to 25% ogółu mieszkańców  
miasta położonego na Mazowszu i bardzo dynamicznie rozwi-
jającego się dzięki operatywnym władzom samorządowym na 
czele z Prezydentem Romanem Smogorzewskim, Radą Miasta, 
organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. 

Osoby powyżej 60- tego roku życia w liczbie  prawie 14.000 to 
mieszkańcy miasta należący do różnych organizacji senioralnych. 
Najbardziej aktywnym jest Uniwersytet Trzeciego Wieku działający 
w mieście od 12 lat. Za ten okres przez Uniwersytet przewinęło się 
ponad 600 seniorów. Na dziś grupa najbardziej aktywnych to 250 
słuchaczy korzystających z 19 rodzajów działalności.  Uniwersytet 
stanowi podstawową „siłę napędową” realizowanej w mieście 
gminnej polityki senioralnej. Należą do niego osoby najbardziej 
aktywne i ci którym na emeryturze, rencie chce się  coś jeszcze w 
życiu zrobić.
Najbardziej popularne działania Uniwersytetu to: nauka języków, 
zajęcia ruchowe, rehabilitacyjne, kinezygerontoprofilaktyka, 
taneczne, muzyczne i tutaj prym wiedzie chór BELCANTO, zajęcia 
komputerowe, Klub brydżowy „KIER”, Klub szachowy „Hetman”, 
warsztaty treningi pamięci, fotograficzne i wiele innych.
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział w Legionowie 
to organizacja, która skupia najwięcej legionowskich seniorów. 
Słynie w środowisku seniorskim bardzo udanymi wycieczkami po 
ciekawych miejscach w Polsce i za granicę. Organizuje również 
spotkania dla seniorów z okazji różnych świąt okolicznościowych. 
Załatwia i wspiera również sprawy socjalne seniorów. 
Wspomnieć należy również o organizacjach seniorskich, które 
skupiają osoby chore, posiadające stopień niepełnosprawności jak 
diabetycy i osoby niedowidzące oraz Legionowski Klub AMAZONEK.  
Na koniec osoby, które należą do wielu organizacji kombatanckich. 
Cechą tego środowiska jest wiek przekraczający 85 lat, a co za tym 
idzie większość tych seniorów jest schorowanych i potrzebujących 
większej pomocy i wsparcia.

To pokrótce te organizacje senioralne w mieście, które aktywnie 
działają, współpracują z sobą, wspierają się i biorą udział we 
wszystkich działaniach senioralnych. 
Rolą Miejskiej Rady Seniorów, która działa w mieście od 2011 roku, 
jako jedna z pierwszych w Polsce od początku było wspieranie 
wszystkich organizacji senioralnych poprzez ścisłą współpracę z 
władzami samorządowymi Miasta i Powiatu, innymi organizacjami 
pozarządowymi, pracodawcami i takimi organizacjami jak 
Powiatowy Urząd Pracy, SANEPID, PCPR, PWK, SPEC, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Miejski Ośrodek Kultury, Rzecznik Praw 
Konsumentów i wieloma innymi.  

Miejska Rada Seniorów w Legionowie
Współpraca ta polega również i na tym, że przedstawiciele 
wymienionych instytucji ich  osoby funkcyjne  aktywnie uczestniczą 
we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez 
organizacje senioralne, wspierają seniorów i organizowane przez 
nich przedsięwzięcia materialnie i rzeczowo. Znają te organizacje 
i spędzają z nimi czas. Legionowskie organizacje senioralne 
realizują wspólnie wiele działań. Od kilku lat w użyczonym przez 
Prezydenta miasta  na ten cel  budynku Urzędu organizowany jest 
Sztab Zamknięty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w tym 
dniu corocznie zbieramy 16.000 złotych). Wszystkie organizacje 
senioralne uczestniczą w zbiórce żywności. Zbieramy ok. 3 ton 
żywności, które następnie rozdzielamy legionowskim seniorom 
poprzez nasze organizacje. To tylko niektóre przykłady.
Współpraca z władzami samorządowymi Miasta owocuje tym, 
że powstał w mieście Park Zdrowia z tężniami przy których  
odpoczywają mieszkańcy, a w soboty organizowane są letnie 
potańcówki dla seniorów. 

SEnIoRzy w lEGIonowIE

Miejska Rada Seniorów w Legionowie,  
zdjęcie udostępnione przez Pana Romana Biskupskiego

Seniorzy z Miasta Legionowo,  
zdjęcie udostępnione przez Pana Romana Biskupskiego
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Gmina Wiązowna jest gminą wiejską położoną w centralnej 
części województwa mazowieckiego, w północnej części 
powiatu otwockiego, zajmuje powierzchnię 102 km2. Na jej 
terenie zamieszkuje 11 841 mieszkańców, w tym 1 737 osób 
w wieku 60+ stanowiących 14,60 % populacji ludności gminy 
oraz 348 osób w wieku 80+ tj. 3% populacji ludności gminy.

Na terenie gminy Wiązowna prowadzona jest  aktywna polityka 
senioralna. Działa tu:  

• Gminna Rada Seniorów powołana 24 września 2014r., 

• Dzienny Dom „Senior - WIGOR”, 

• Stowarzyszenia prowadzące działania skierowane do seniorów
 i z udziałem seniorów.

Wsparcie środowiskowe dla osób starszych skierowane jest do 
dwóch grup odbiorców:

• samodzielnie funkcjonujących - sprawnych lub mniej sprawnych 
 i aktywnych.

• niesamodzielnych o ograniczonej samodzielności wymagających
 pomocy osób drugich.
Od stycznia 2017 r. na terenie Gminy realizowany jest projekt 
„Wiązowskie Centrum Usług Społecznych”, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne 
i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 
społecznych. 
W ramach projektu część działań skierowana jest do seniorów 
m.in. otrzymują oni wsparcie w postaci:

• usług opiekuńczych świadczonych w domu, 

• asystenta osoby niepełnosprawnej, 

• wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, gdzie osoby 
potrzebujące mogą za niewielką opłatą zaopatrzyć się  
w potrzebny sprzęt typu: wózek inwalidzki, balkonik, kule, łóżko 
rehabilitacyjne, materac przeciwodleżynowy itp. 
Od marca 2017r. na terenie gminy rozpoczęła swoją działalność 
spółdzielnia socjalna osób prawnych „Odmiana”, która realizuje 
usługi opiekuńcze dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz dla mieszkańców Gminy. Spółdzielnia zatrudnia 
osoby wykwalifikowane w zakresie opieki nad osobami starszymi  
i udzielania pierwszej pomocy. Osoby te zdobyły kwalifikacje 
we wcześniej realizowanych projektach unijnych w latach 2009 

Miejska Rada Seniorów korzysta z każdej możliwości, aby 
uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych 
przez inne organizacje w Polsce na rzecz seniorów. I tak  dla 
przykładu dwa lata temu Rada została zakwalifikowana do 
projektu 10 Rad z Polski organizowanych przez Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „Ę” w Warszawie  realizowanym na rzecz 
seniorów. W czasie tego projektu zrodził się pomysł organizowania 
cyklicznego „Legionowskiego Dnia Sąsiada”. W projekcie wzięły 
udział wraz z Radą wszystkie organizacje senioralne miasta. Idea 
projektu polegała na tym, aby wyjść z domu przed blok gdzie 
organizowany jest piknik wziąć z sobą co jest w domu np. ciasto, 
bigos, kiełbasę itp. i zaprosić do stołu biesiadnego swojego sąsiada 
lub sąsiadkę i po prostu porozmawiać. Pierwszy PIKNIK odbył się  
w 2016 roku na koniec projektu. W br zaplanowaliśmy kontynuację. 
Dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta, który notabene 
własnoręcznie kręci i rozdaje watę cukrową w br. projekt jest 
kontynuowany i został podchwycony przez inne organizacje 
działające na rzecz mieszkańców i seniorów. PIKNIKI SĄSIEDZKIE 
wrosły w pejzaż działań rekreacyjnych lata w mieście. 
Wspieramy i wykorzystujemy również inne działania, które są 
realizowane przez organizacje senioralne np. niemiecka grupa 
językowa w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
nawiązała kontakt z seniorami w Niemczech. Po pierwszym okresie 
zapoznawczym zorganizowaliśmy wyjazd do Lingen niemieckiego 
miasteczka gdzie zostaliśmy przyjęci przez niemieckich seniorów.  
Kilkudniowy pobyt pozwolił bliżej poznać naszych niemieckich 
seniorów, zaprzyjaźnić się i nawiązać przyjacielskie kontakty. 

Odbyła się już rewizyta w Legionowie gdzie gościliśmy już grupę 
seniorów z Niemiec. Mieszkali tak jak my w naszych domach 
co pozwoliło pokazać polską gościnność i jeszcze bardziej się 
zaprzyjaźnić. 
Polityka senioralna realizowana przez Miejską Radę Seniorów 
to również działania zapisane w Legionowskiej Strategii działań 
na rzecz seniorów do 2020 roku przyjętą przez Radę Miasta  
w 2014roku.  Jednym z ważnych zadań jest wolontariat Seniorów.  
Często się słyszy, że seniorzy to środowisko roszczeniowe, 
które powinno zejść ze sceny i zrobić miejsce młodym.  My 
uważamy inaczej i dlatego w 2016 roku Stowarzyszenie Pomocy 
Potrzebującym NADZIEJA – organizacja działająca od lat na rzecz 
seniorów powołała SENIORALNE CENTRUM WOLONTARIATU 
SENIORÓW. Centrum zrzeszające 35 wolontariuszy działa na rzecz 
seniorów potrzebujących pomocy, prowadzi Klub Seniora oraz 
realizuje inne ważne przedsięwzięcia na rzecz seniorów. 
W krótkim artykule nie da się omówić wszystkich przedsięwzięć 
realizowanych w Legionowie przez Miejską Radę Seniorów  
i organizacje senioralne na rzecz seniorów. Dlatego zapraszamy 
do nas podzielimy się swoimi doświadczeniami. Możemy również 
przyjechać do WAS jeśli nas zaprosicie.

Roman Biskupski  

Przewodniczący Miejskiej Rady  
Seniorów w Legionowie

PolITyka SEnIoRalna GmIny wIązowna

Spotkanie seniorów z dziećmi na zajęciach integrujących pokolenia, zdjęcie 
udostępnił GOPS Wiązowna
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– 2014 oraz w obecnie realizowanym projekcie „Wiązowskie 
Centrum Usług Społecznych”. Spółdzielnia otrzymuje również 
wsparcie ze strony Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.
W wyniku realizacji w 2014r. projektu „Senior – aktywny 
obywatel” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
powstała wymieniana wyżej Gminna Rada Seniorów a w 2015 
r. stowarzyszenie seniorów „Bądźmy Razem”. Stowarzyszenie 
obecnie skupia 140 seniorów z terenu Gminy, prowadzi 
działania kulturalne, sportowe, turystyczne, będące bardzo 
ważnym elementem polityki społecznej. Jego członkowie 
współpracują z młodzieżą z Centrum Wolontariatu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, w ramach integracji 
międzypokoleniowej. Oprócz działań typowo aktywizujących 
członkowie stowarzyszenia bardzo często włączają się 
w pomoc osobom słabszym, potrzebującym oraz mniej 
sprawnym seniorom. Aktywnie uczestniczą w pracach Gminnej 
Rady Seniorów zaznaczając swoją rolę i miejsce w lokalnej 
społeczności. Wójt Gminy w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi zleca Stowarzyszeniu zadania z zakresu polityki 
senioralnej. Aktualnie Stowarzyszenie otrzymało umowę  
i dofinansowanie na kolejne trzy lata. Stowarzyszenie seniorów 
„Bądźmy Razem” jest partnerem projektu unijnego „Wiązowskie 
Centrum Usług Społecznych” i realizuje zadanie w postaci 
Klubu dla Seniorów „Pogodny Senior”, który działa dwa razy  
w tygodniu w godz. 14.00 - 18.00. W klubie rozwija się wolontariat 
senioralny, prowadzone są zajęcia z terapeutą zajęciowym, 
psychologiem, prawnikiem i fizjoterapeutą, uczestnicy mają 
zapewniony transport.  
Dość istotną rolę w rozwoju działań senioralnych na terenie Gminy 
mają również inne lokalne stowarzyszenia, które w ramach swojej 
działalności realizują programy skierowane do osób starszych bądź 
integrujące osoby starsze. Stowarzyszenia te powstały w wyniku 
aktywnej i planowanej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiązownie, który stymulował i ukierunkowywał 
energię osób działających społecznie odpowiadając na konkretne 
potrzeby i problemy mieszkańców Gminy.
Obecnie na terenie Gminy zgodnie z potrzebami seniorów 
realizowane są dwa projekty wspierane przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego.  Pierwszy „Seniorzy w krainie 
czarów” realizowany przez Fundację „To lubię” zrzeszającą 
aktorów z Wiązowskiego Teatru Muzycznego we współpracy 
z Gminą Wiązowna i Sobienie Jeziory, Gminnymi Ośrodkami 
Pomocy Społecznej oraz Gminną Radą Seniorów w Wiązownie 
gdzie w ramach integracji międzypokoleniowej przygotowywane 
jest przedstawienie teatralne „Alicja w krainie czarów”. 
Przedstawienie to będzie wystawiane na terenie powiatu 

otwockiego. Drugi projekt „Mamy wspólny cel”, realizowany 
przez Stowarzyszenie „Krokus – WIĄZOWNA”, skierowany jest 
do osób w wieku senioralnym, dziadków i babć oraz dzieci ze 
świetlić środowiskowych (placówek wsparcia dziennego). 
Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa 
wokół problematyki uzależnień, zwrócenie uwagi na problemy 
drugiego pokolenia i możliwości uzyskania pomocy oraz 
uzyskanie wiedzy na temat współczesnych uzależnień.
Bardzo ważnymi czynnikami polityki senioralnej Gminy 
Wiązowna jest wsparcie ze strony Rady Gminy oraz Wójta Gminy.   
Dość istotną rolę spełnia również Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami 
planując, koordynując i wyznaczając strategię działań dotyczącą 
osób starszych. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami oraz 
lokalną społecznością, integracja międzypokoleniowa seniorów 

i włączanie ich w działania społeczne, kulturalne oraz procesy 
decyzyjne Gminy zwłaszcza te dotyczące osób starszych służą 
przedłużeniu aktywności seniorów oraz zapewnieniu im opieki  
i wsparcia w miejscu ich zamieszkania, co w efekcie końcowym ma 
prowadzić do obniżenia kosztów społecznych opieki nad nimi.

Małgorzata Łysik

Dyrektor GOPS w Wiązowne 

Seniorzy w gminie Wiązowna, zdjęcie udostępnione przez GOPS  
w Wiązownej

Zajęcia w Domu Senior-Wigor w gminie Wiązowna, zzdjęcie udostępnione 
przez GOPS w Wiązownej
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mazowieckie Porozumienie  
raD seniorów

Od grudnia 2013 r. zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym 
mogą być powoływane rady seniorów. W art. 5c ust 3 tejże 
ustawy określone zostały trzy funkcje, jakie pełni rada seniorów. 
Są to: 

• konsultacyjna,
• doradcza,
• inicjatywna.

W jaki sposób będzie reprezentowane środowisko osób starszych 
w gminie przez radę seniorów zależy od wielu czynników. 
Przykładowo mogą to być umiejętności i kompetencje nabyte 
w trakcie aktywności zawodowej, zaangażowanie społeczne, 
partnerska współpraca i dialog z przedstawicielami różnych 

środowisk lokalnych. Drugą bardzo ważną kwestią jest formalne 
umocowanie spraw senioralnych w dokumentach strategicznych 
gminy (miasta) oraz statutach gminy i rady seniorów.
Od 2013 roku do końca sierpnia 2017 r. w samorządach gminnych 
na Mazowszu powstało 47 rad seniorów.  W miarę zgłaszanych 
potrzeb, ich działalność organizacyjna i merytoryczna, jest 
wspierana przez Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów. 
Jego główną rolą jest zachęcanie do tworzenia reprezentacji 
środowiska osób w starszym wieku w mazowieckich gminach 
i miastach. W styczniu 2017 r. Marszałek Województwa 
Mazowieckiego poparł tę inicjatywę podpisując List intencyjny  
z Mazowieckim Porozumieniem Rad Seniorów.  

Spotkanie Gminnych Rad Seniorów, 
zdjęcie udostępnione przez

W dobie starzejącego się społeczeństwa, specjaliści zajmujący się tą problematyką 
z pozycji nauki i praktyki, mają duże pole do działania. Tylko efekty ich pracy 
naukowej wdrożone w praktyce przyniosą oczekiwane rezultaty.  Powinni  
z nich korzystać samorządy lokalne budując strategię postępowania służącą 
zaspakajaniu rosnących potrzeb starszej części ich społeczności. Wdzięczną 
materią prac badawczych są seniorzy, często posiadający bardzo duży kapitał 
intelektualny i społeczny.  Własne obserwacje i nabyte w pracy zawodowej  
z seniorami doświadczenie, pozwalają mi jednoznacznie stwierdzić, iż bardzo 
chętnie zgłaszają swój akces do współpracy dzieląc się swoim wieloletnim 
doświadczeniem w różnych płaszczyznach otaczającej ich rzeczywistości. Za 
taką  postawę mogę im powiedzieć tylko jedno: serdecznie dziękuję.

Danuta Książek

Wydział ds. wdrażania programów społecznych  
Doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
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List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy  
Samorządem Województwa Mazowieckiego  

a Zespołem Inicjatywnym Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.


