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Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Żorskiej Konferencji „Ludzie motyle”.  

Tematem naszych rozważań będzie szeroko rozumiany problem godnego starzenia w dobrej 

jakości życia. Mam nadzieję, że uda nam się w wyniku wymiany doświadczeń, zainspirować 

Państwa do kolejnych wspólnych dyskusji na temat możliwości wydobywania różnych 

zdolności człowieka do prowadzenia produktywnego życia w społeczeństwie i gospodarce, w 

miarę stawania się starym.  

Ważnym faktem jest to, że nasze spotkanie odbywa się zgodnie z inicjatywą mgr 

Elżbiety Żytyńskiej-Chwast, pomysłodawczyni i wieloletniej byłej mieszkanki Żor, a obecnie 

wiceprezesa Fundacji Geriatrics.  

Jest mi bardzo miło powitać Państwa w Żorach i mam nadzieję, że impuls powstały w 

związku z propagowaniem aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej, 

wykroczy poza świadomość uczestników dzisiejszej konferencji i wpłynie pozytywnie na 

zmianę postaw w stosunku do szerszej grupy osób w późnej dorosłości.  

 

 

 

 

 

Prezes Fundacji Geriatrics 

 

Marzena Woźniak 
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Fundacja Geriatrics z siedzibą w Krakowie została ustanowiona przez Fundatora 

Marcina Chwast aktem notarialnym z dnia 26.06.2017r, repertorium A numer 4857/2017 w 

Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Następnie decyzją z dnia 13.12.2017r Sąd Rejonowy dla 

Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy została wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000705489. Dnia 05.01.2018r odbyło się spotkanie 

inauguracyjne Fundacji Geriatrics. Na spotkaniu obecni byli członkowie Fundacji i zaproszeni 

goście. 

Głównym celem działalności Fundacji Geriatrics jest aktywizacja osób w późnej 

dorosłości, poprzez integrację międzypokoleniową, poszerzanie świadomości na temat 

promocji zdrowia i zachowań zdrowotnych, tworzenie płaszczyzn animacji środowiskowej 

ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości tej grupy społecznej 

przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej seniorów zamieszkałych na terenie 

miasta Krakowa.  

Obecnie Fundacja Geriatrics zajmuje się edukacją, profilaktyką zdrowia, 

prowadzeniem badań naukowych dot. późnej dorosłości, promocją i organizacją wolontariatu 

na rzecz osób starszych. Członkowie Fundacji Geriatrics od stycznia 2018r bezpłatnie udzielają 

wsparcia psychologicznego, prawnego seniorom w Krakowie, ul. Drożdżowa 2.  

Od września 2018r Fundacja Geriatrics prowadzi w Krakowie, ul. Drożdżowa 2 Klub 

Aktywnego Seniora, współfinansowany przez Fundację PZU. W w/w Klubie prowadzone są 

co tydzień grupowe zajęcia psychologiczne, warsztaty poezji i satyry oraz warsztaty plastyczne 

dla osób 50+. Od stycznia w Klubie Aktywnego Seniora będą prowadzone treningi pamięci i 

warsztat wiedzy obywatelskiej.  

Na dzień dzisiejszy Fundacja Geriatrics ma około 30 podopiecznych. Jest organizacją 

rozwojową, planuje szersze działania na rzecz tworzenia świetlicy wielopokoleniowej na 

terenie małopolski.  

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała 

              mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast 

Strona internetowa: 

http://fundacjageriatrics.pl/ 

e-mail: fundacjageriatrics@gmail.com 

tel. 798921638, 606829451 

  

tel. 798921638, 606829451 

 

 

Numer konta bankowego Fundacji Geriatrics do wpłat darowizn 

(cele statutowe): Raiffeisen Bank Polska S.A.     

39 1750 0012 0000 0000 3879 6879 

 

http://fundacjageriatrics.pl/
mailto:fundacjageriatrics@gmail.com
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Program konferencji 

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 9.00-9.30 

ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE OSÓB STARSZYCH 9.30 – 11.30 

1.       Pomoc psychologiczna osobom w późnej dorosłości – konieczność rozmowy o samotności, 

aktywności zawodowej i bilansie życia –mgr Patrycja Cyrych, mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast. 

2.       Jakość życia osób starszych w świetle badań własnych– mgr Jolanta Wyżykowska. 

3.       Rola aktywności fizycznej w późnej dorosłości –mgr Marzena Woźniak. 

4.       Dieta osób w późnej dorosłości – mgr Katarzyna Woźniak. 

       Przerwa kawowa: 11.30 -12.00 

       OSOBA STARSZA W ŚRODOWISKU 12.00-13.30  

1.       Starość w świetle opieki medycznej i paliatywnej – lek. med. specjalista neurologii, 

psychogeriatra Anna Smołka. 

2.       Mądrość życiowa „Ludzi motyli” –Prezes Stowarzyszenia Aktywni Silesia, dr Ewa 

Piaskowska. 

3.       Dostosowanie architektoniczne przyjazne osobom starszym –mgr Kinga Śliwa.      

       Przerwa kawowa 13.30-14.30 

      OSOBA STARSZA W ŚWIETLE PRAWA 14.30-15.30  

1.       Ageizm i przemoc wobec osób starszych–mgr Marta Piestrzyńska. 

2.       Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie -najważniejsze problemy prawne: dziedziczenie, 

ubezwłasnowolnienie – mgr Berta Dąbek. 

DYSKUSJA 15.30-16.00 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 16.00 

Żorska Konferencja „Ludzie Motyle” 
 

Żory, dnia 16.11.2018r 
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Sesja I  

ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE OSÓB STARSZYCH 

 

1. Pomoc psychologiczna osobom w późnej dorosłości – konieczność 

rozmowy o samotności, aktywności zawodowej i bilansie życia. 

 

mgr Patrycja Cyrych- psycholog, sekretarz Fundacji Geriatrics, referent w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Żorach, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Kontakt tel.: 

790211865, e-mail: patrycjacyrych@gmail.com  ; 

 

mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast –psycholog, pedagog, psychoterapeuta, psychogeriatra, mediator, 

konsultant ds. przeciwdziałania przemocy, konsultant ds. seksuologicznych, członek Polskiego 

Towarzystwa Terapeutycznego, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego 

Towarzystwa Seksuologicznego, członek Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej. Od wielu lat 

zajmuję się pomocą psychologiczno-prawną dla osób w kryzysie, terapią osób indywidualnych, par i 

rodzin, wiceprezes Fundacji Geriatrics z Krakowa, prowadzi Centrum Wsparcia Frenezja w Krakowie. 

Obecnie zatrudniona w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk Ośrodku Badawczym 

w Krakowie. Kontakt tel. 667248065, e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl . 

 

Czym jest starość i kiedy się zaczyna? Pojęcie starości należy rozpatrywać dwutorowo, 

ponieważ starzenie się jest zarówno zjawiskiem jednostkowym jak i społecznym. Starzeje się 

bowiem nie tylko człowiek, ale również społeczeństwo w ogólnym rozumieniu – „dana 

społeczność lokalna, wieś, miasto, osiedle, mieszkańcy domu, kraju, kontynentu, świata” 

(Czerniawska, 2000). Dla nas najważniejsze jest podejście jednostkowe, bowiem to właśnie 

człowiek najbardziej odczuwa wszelkie blaski i cienie starzenia się. Nie sposób jednoznacznie 

wskazać, że w danym okresie kalendarzowy, jesteśmy już starzy. Starość zależy nie tylko od 

subiektywnej oceny, ale również od stanu zdrowia psychicznego, fizycznego, warunków życia, 

jakości życia, jak również o temperamentu i osobowości danej jednostki.  

 Historia pokazuje jak bardzo zmienia się postrzeganie osób starszych. Kiedyś ta grupa 

społeczna postrzegana była za mędrców, otaczano ich szacunkiem, podziwem, opieką, a 

porady udzielane przez starszych były na wagę złota. Jednakże z czasem postrzeganie ludzi 

starszych zmieniało się, zaczęto uważać, że ludzie starsi przeszkadzają młodszym, zaczęto ich 

spychać na margines społeczny, co zaś wiązało się ze stereotypizacją i stygmatyzacją ludzi 

starszych. Nie możemy jednak zapomnieć, że doświadczenie przychodzi wraz z wiekiem.  

mailto:patrycjacyrych@gmail.com
mailto:e.zytynskachwast@interia.pl
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To my jesteśmy panami naszego losu, sami jesteśmy odpowiedzialni za to w jaki sposób 

przeżyjemy własne życie i jak zapiszemy się na kartach historii. Jak pisał Antoni Kępiński 

„podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i starość może być najlepszym 

okresem życia, w którym osiąga się życiową mądrość i czuje prawdziwy smak życia, a to co, 

się w życiu przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła […]” (A. Kępiński, 1972, s. 390). 

 Pojęcie starości nie zostało jednoznaczne zdefiniowane. „Starość, jak stwierdzają 

gerontolodzy, jest fazą życia najbardziej zróżnicowaną, nie polegającą regułom, zależy 

bowiem od poprzednich faz, dzieciństwa, młodości i dorosłości, a te były odmienne” 

(Czerniawska, 2000). Współczesne definicje kojarzą starość z fazą życiową, czyli etapem 

życia, który następuje po okresie dorosłości. Starość łączona jest również z pojęciem procesu 

rozwojowego, który jest nieodwracalny i dotyczy każdej jednostki. Łącząc wyjaśnienia 

biologiczne i społeczne Agnieszka Pierzchalska, Piotr Klag definiują „starzenie się jako 

stopniowe zmniejszenie rezerwy czynnościowej narządów, które zmniejszają możliwość 

zachowania równowagi ustrojowej. Jest to proces ciągły i nieodwracalny, przebiegający 

etapami. Najpierw następuje etap starzenia się społecznego, rozumiany jako faza życia, w 

której ustaje aktywność zawodowa jednostki i przestaje ona pełnić role zawodowe” 

(Pierzchalska, Klag, 2008, s. 2). Stuart-Hemilton z kolei definiuje starzenie się jako „procesy 

oddziałujące na osobę w konsekwencji jej rozwoju” (Stuart-Hemilton, 2000, s.18). 

Rozpatrując starość wiele badaczy odnosi się do chronologicznego występowania 

poszczególnych etapów starzenia się. Periodyzacją okresów dojrzewania człowieka 

zajmowano się już od zarania dziejów. Przykładowo w Starożytnych Chinach można znaleźć 

zapiski, które wskazują, że: 

• okres od urodzenia do 20 r.ż. to czas młodości, 

•  wiek 20-30 lat – to okres zawierania małżeństw, 

• 30-40 r.ż. to okres nauki na własnych błędach, 

• wiek 40-50 lat to moment na pełnienie urzędów, 

• lata 50-60 to okres twórczości człowieka, 

• lata 60-70 są upragnione i wyczekiwane, 

• dopiero po 70 r.ż. rozpoczyna się starość (za: Grzywa, 2016) 

 

 W trakcie długoletniej obserwacji i na podstawie badań powstało wiele różnych okresów 

przedziałowych wskazujących na początek starości. W literaturze psychologicznej 

periodyzacja starości wskazuje trzy okresy: 
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• wiek od 65 r.ż. – to „młodzi-starzy”, 

• 75 r.ż. – 84 r.ż. – „starzy-starzy”, 

• a po 85 r.ż. „sędziwi starcy” (za: Grzywa, 2016) 

W celu ujednolicenia periodyzacji starości Światowa Organizacja Zdrowia -WHO – 

wyodrębnia 3 okresy starości: 

• wczesna starość, która rozpoczyna się w wieku 60 lat, a trwa do 74 roku życia, 

• późna starość to okres od 75 roku życia do 89 roku życia, 

• długowieczność to wiek powyżej 90 roku życia.  

Nie można jednak zapomnieć, jak było wspomniane na początku, że starość jest zjawiskiem 

bardzo subiektywnym, dlatego pojęcie długowieczności wydaje się najbardziej opisywać 

subiektywny okres starości, gdyż jak pisał H. Thomae: "Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje, 

na ile pozwala mu nastawienie społeczne i otoczenie” (za: Thomae, 1983). 

 

Jako ciekawostka – najdłużej, znany, żyjący mężczyzna przeżył 115 lat i 252 dni – był to 

Duńczyk Christian Mortesen. W jego subiektywnej opinii swoją długowieczność zawdzięczał 

temu, że był wegetarianinie i palił kilka cygar dziennie. Najdłużej żyjącą kobietą była zaś 

Francuzka J.L. Clament, która przeżyła 122 lata i 164 dni. W jej opinii kluczem do jej 

długowieczności jest to, że paliła tytoń do 117 r.ż, jadła słodycze i wypijała kieliszek winna 

dziennie. Obie osoby były niezwykle optymistycznie nastawione do świata oraz czerpały z 

życia garściami (za: Grzywa, 2016). Nie ma wątpliwości, że zarówno tytoń, jak i alkohol 

wpływa negatywnie na starzenie się organizm. Przekonania osób najdłużej żyjących pokazują, 

że zachowanie optymizmu i uśmiechu, zdroworozsądkowe podejście do życia jest kluczem do 

długowieczności (za: Grzywa, 2016).  

 

 

Dane statystyczne pokazują, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia ze 

społeczeństwem „starzejącym się”, co oczywiście jest wynikiem korzystnego zjawiska 

wydłużania trwania życia, poprawy jakości życia, zwiększenia świadomości prozdrowotnej, a 

jednocześnie negatywnym zjawiskiem, jakim jest spadek liczby urodzeń. Globalnie, osoby 

starsze stanowią coraz większą część populacji (za: Biuro Referencyjne Populacji, 2014). 

Przykładowo oczekuje się, że odsetek osób starszych w Japonii wzrośnie z około 23 procent 

(dane z 2010 r.) do 40 procent w 2060 r. (za: National Institute of Population and Social 

Security Research, 2014). 
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego „w końcu 2017 r. liczba ludności 

Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 

24%).” (za: GUS, „Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu 

Statystycznego”, 2018, s. 4). W porównaniu do roku 2014 r. odsetek osób 60 + wzrósł o 2% - 

w 2014 roku „a 8,5 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 22%)” (GUS, 

„Ludność w wieku 60 lat i więcej”, 2016 r., s.3.). Ponadto dane GUS pokazują, że „w latach 

1989-2016 liczba osób w starszym wieku wzrosła o prawie 3,7 mln, w tym największy liczebny 

wzrost - o ponad 0,9 mln - odnotowano dla grupy 60-64 latków. Udział osób w wieku co 

najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o prawie 10 punktów procentowych, tj. z 14,7% w 

1989 r. do 24,2% w 2017 r. (w tym czasie odsetek dzieci i młodzieży zmniejszył się o ok. 12 

p. proc.).” (za: GUS, „Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego 

Urzędu Statystycznego”, 2018, s. 4). 

Ponadto badania GUS pokazują, że w 2017 r. w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie 74,0 lat, 

natomiast kobiety 81,8 lat, co w porównaniu z 1990 r. pokazuje, że żyjemy dłużej odpowiednio 

o 7,8 i 6,6 lat. (GUS, „Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego 

Urzędu Statystycznego”, 2018, str. 13) 

W związku z faktem starzejącego się społeczeństwa nie możemy zapomnieć, że od 60 

roku życia obniżają się funkcje (za: Baird i wsp., 2010) oraz pojawiają się różnorodne choroby 

przewlekłe, które są ściśle związane ze spadkiem funkcji poznawczych i pogarszającym się 

zdrowiem psychicznym (za: Shtompel i wsp., 2014, Steptoe i wsp., 2014 ). Z drugiej strony 

badania pokazują, że pozytywne cechy psychologiczne (tj. pozytywne emocje, optymizm, 

zadowolenie z życia, pozytywne relacje społeczne, cel życiowy i potrzeba przynależności i 

przydatności) są istotnie statystycznie skorelowane z lepszymi wynikami zdrowotnymi u ludzi 

starszych (za: Park i wsp., 2004).  

Podsumowując, zaspokojenie potrzeb zdrowotnych starzejącej się populacji stało się 

ważnym problemem, który należy rozwiązać na całym świecie. Interwencje mające na celu 

promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych oraz wczesne wykrywanie i 

skuteczne leczenie chorób psychicznych, a także spowolnienie spadku czynności fizycznych i 

psychicznych są niezbędne dla jakości życia tej rozrastającej się grupy populacji. W związku 

z powyższym bardzo ważnym jest rozumienie pojęć i zjawisk związanych z okresem starości, 

a tym samym prawidłowe udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej (za: P. Sutipan, U. 

Intarakamhang, A. Macaskill., 2015) 
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2. Jakość życia osób starszych w świetle badań własnych 

 

mgr Jolanta Wyżykowska -psycholog, psychogeriatra, terapeuta, trener samorozwoju, mediator 

Zajmuje się pomocą psychologiczną, terapią osób indywidualnych, par i rodzin. Prowadzi treningi 

samorozwoju. Jest certyfikowanym terapeutą Biofeedback EEG, członek Polskiego Towarzystwa 

Terapeutycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kontakt tel.: 608 012 982,  

e-mail: jwyzykowska@vp.pl . 

 

 

Jakość życia jest obiektem zainteresowań wielu polskich i zagranicznych autorów, 

między innymi zajmują się tym tematem Augustyn Bańka, Stanisław Kowalik, Irena Heszen- 

Niejodek, Janusz Czpiński, Maria Oleś, H. Schipper, R. Lucas, A.H. Maslow i inni. 

Powstało wiele teorii i paradygmatów dotyczących jakości życia, które przez dziesięciolecia 

nauki ulegały i ulegają ewolucji. Każda z tych teorii ma w swoim założeniu wyjaśniać ten 

problem i uwarunkowania jakim podlega. Problemem głównym badania uczyniono pytanie o 

jakość życia osób zamieszkałych w domu pomocy społecznej i tych mieszkających 

z rodzinami. 

Badając jakość życia w tym przypadku zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę 

Akceptacji Choroby (AIS) (Acceptance of Illness Scale) –B.J. Felton, T.A. Revenson i G.A. 

Hinrichsen, Skala Satysfakcji z Życia-SWLS, Edwarda Dienera, Roberta A. Emmonsona, 

Randy’ego J. Larsena i Sharon Griffin oraz Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-

28), Davida Goldberga.  

Badania prowadzone nad jakością życia związane ze zdrowiem są dwojakie: są te 

dotyczące ogólnego zastosowania i te specyficzne dla konkretnych chorób, gdzie ważnymi 

pytaniami, są te biorące pod uwagę uciążliwości objawów i powodujące obniżenie odczuwanej 

jakości życia. 

Wielokrotnie przyznano, że subiektywna ocena jakości życia może być zaskakująco wysoka, 

nawet wtedy, gdy jednostka żyje w mało sprzyjającym środowisku mogącym mieć negatywny 

wpływ na taką ocenę własnego życia. Dzięki między innymi Tobiasz- Adamczyk, (2000), 

Higginson i Carr(2001) i ich badaniom możemy zwiększyć wiedzę na temat istotnych 

wskaźników wpływających na jakość życia pacjentów przebywających w szpitalach i innych 

ośrodkach całodobowej opieki medycznej. 

W opisywanym badaniu chciano wskazać różnicę w doświadczaniu własnych chorób 

jako istotnego moderatora jakości życia u dwóch badanych grup. Przeprowadzone badania 

mailto:jwyzykowska@vp.pl
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miały odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób własną chorobę doświadczają starsi ludzie 

mieszkający w domach pomocy społecznej, a jak ich rówieśnicy mieszkający z rodziną. 

Przebadano ogółem 76 osób, 38 zamieszkałych w domach pomocy społecznej i 38 

mieszkających z rodzinami. Wśród badanych było 41 kobiet i 35 mężczyzn. Badani mieścili 

się w przedziale wiekowym 66-90 lat.  

Uzyskane wyniki w przedstawionych przez autorkę badaniach mogą stać się wskazaniami do 

formułowania przesłanek teoretycznych, będących dopełnieniem wiedzy na temat osób 

starszych mieszkających w różnych środowiskach. 

Takie badania skłaniają do tego, że należałoby zweryfikować wszelkie działania 

nieprzynoszące poprawy jakości życia, tak więc w praktyce powinny one być udoskonalane 

w kierunku zbliżania się do oczekiwanych zmian. Nadrzędnym założeniem jest osiągnięcie 

maksymalnej jakości życia jaką mogą uzyskać osoby mieszkające z rodziną, czy też objęte 

inną formą opieki. Aby to osiągnąć należy określić dla każdej osoby indywidualnie warunki, 

których potrzebuje. Uwzględnianie subiektywnych odczuć jednostki i wzbogacanie 

środowiska, w którym przebywa poprzez branie pod uwagę jej potrzeb fizycznych, 

psychicznych i duchowych, zdaje się być wymogiem naszych czasów oraz wymogów 

moralnych jakimi powinniśmy się kierować. Maksymalna jakość życia powinna wyznaczać 

cel, do którego powinny być kierowane procesy optymalizacji wspierania, rehabilitowania 

i uaktywniania jednostki. Należy dążyć do tego celu pomimo trudności, tak aby można było 

stwierdzić naszą determinację w polepszaniu jakości życia ludzi starszych i chorych 

w szczególności.  
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3. Rola aktywności fizycznej w późnej dorosłości 

 

mgr Marzena Woźniak – psycholog, prezes Fundacja Geriatrics, Kraków, członek PTP; 

kontakt tel.: 606829451, email:  marzenaw10@wp.pl . 

 

        Ludzkie ciało zostało skonstruowane do ruchu, stąd wymaga regularnej aktywności fizycznej.  

Nasi przodkowie byli niezwykle aktywni, musieli zdobywać pożywienie, przemierzali duże odległości 

w poszukiwaniu wody. My dzisiaj żyjemy w zupełnie inny sposób, styl życia kanapowo telewizyjny 

jest niestety bardzo szkodliwy. Aktywność fizyczna i jej zalety zostały opisane w licznych pracach 

badawczych, ma pozytywny wpływ na gospodarkę węglowodanową, obniża szkodliwe lipidy, 

wzmocnienia mięśnie, kości, poprawia ruchomość stawów i odporność. 

         W prezentacji przedstawię zalety aktywności fizycznej, omówię jaki ma wpływ na nasz mózg, 

przedstawię zdrowotne konsekwencje bezczynności oraz powiem jakie ćwiczenia fizyczne można 

wykonywać w późnej dorosłości i jakie są przeciwwskazania do aktywności fizycznej. 

          Wnioskiem z prezentacji jest to, że aktywność fizyczna umożliwia zaspokajanie potrzeb 

biologicznych, psychospołecznych, daje nam poczucie satysfakcji, co jest warunkiem odgrywania 

różnych ról społecznych. 
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4. Dieta osób w późnej dorosłości.  

 

Katarzyna Woźniak - lic. promocji zdrowia, doradca ds. odżywiania, od 25 lat prowadzi kursy 

zdrowego odżywiania i odchudzania ''Zdrowy Styl Życia" w Krakowie. Kontakt tel.: 881467257,  

e-mail: kurs@zdrowiejestbogactwem.pl                                                                                  

 

Celem mojego wykładu jest ukazanie, że w każdym wieku można dokonując odpowiednich 

zmian, opóźnić procesy starzenia się organizmu przez, prawidłowe odżywienie, oraz regularne 

ćwiczenia fizyczne. Z wiekiem osoby starsze mają gorsze samopoczucie i więcej dolegliwości. Wpływa 

na to zwolnienie wielu funkcji w organizmie, np.: zmniejsza się ilość śliny i soków trawiennych, 

pojawiają się braki w uzębieniu, utrudniające żucie pokarmów, zmienia się perystaltyka i mikroflora 

jelita, dlatego pokarm jest trudniej trawiony i przyswajany. Ponadto słabnie układ ruchowy i kostny 

(osteoporoza), pojawiają się zmiany w układzie krążenia, słabną funkcje poznawcze, zmysły smaku i 

powonienia. 

 Co należy jeść i ile określa Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla seniorów 

z 2017 roku? Piramida Zdrowego Odżywiania jest odpowiedzią na zalecenia WHO, która proponuje, 

aby spożywać mniej cukru, soli, tłuszczu, a więcej błonnika. Piramida to graficzny opis przedstawiający 

kompleksową ideę żywienia. Spożywanie zalecanych w piramidzie produktów spożywczych, w 

odpowiednich ilościach oraz codzienna aktywność fizyczna wpływa korzystnie na zachowanie dobrego 

zdrowia na długie lata. 

Instytut Żywienia i Żywności podał kilka zasad jak powinny się odżywiać osoby w starszym wieku. 

Zasady te są następujące: 

 Spożywać posiłki regularnie co 2-3 godziny; posiłki powinny być urozmaicone, małe 

objętościowo i świeżo przygotowane, w tym powinien być jeden posiłek ciepły. 

 Pamiętać należy o piciu co najmniej 2l płynów, małymi łykami w celu nawodnienia organizmu. 

 Warzywa i owoce należy spożywać jak najczęściej, rozdrobnione, przetarte, pieczone lub w 

postaci soków. 

 Spożywać należy pełnoziarniste produkty zbożowe. 

 Spożywać należy produkty mleczne głównie fermentowane, jogurt kefir, twaróg. 

 Spożywać należy produkty białkowe, ryby, jaja, chude mięso i nasiona roślin strączkowych. 

 Ograniczać należy mięso czerwone i tłuszcze zwierzęce. 

 Słodycze można zastąpić owocami i orzechami.  

 Ograniczyć należy spożycie soli, używać więcej ziół, które mają cenne składniki i poprawiają 

smak potraw. 

 Należy nie spożywać dużych ilości alkoholu. 

 Można dodać suplementacje z witamina D. 

mailto:kurs@zdrowiejestbogactwem.pl
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 Należy być codziennie aktywnym fizycznie i umysłowo; gimnastyka nawet na krześle lub w 

obrębie łóżka przynosi korzyści zdrowotne. 

 Należy angażować się w utrzymanie kontaktów rodzinnych i społecznych; nie izolować się. 

Wnioski: 

Im bardziej różnorodna jest dieta, tym więcej składników odżywczych, mineralnych i witamin otrzyma 

organizm, tym osoba bardziej będzie sprawna fizycznie i psychicznie, a tym samym zaspokoi wszystkie 

potrzeby organizmu. Jeżeli jemy zbyt małą ilość pokarmu, to prowadzić to może do niedożywienia 

organizmu, natomiast jeśli jemy zbyt dużą ilość pożywienia to może to wpływać na powstanie nadwagi 

i otyłości.  Stosując odpowiednią dietę dłużej będziemy mogli się cieszyć dobrym stanem zdrowiem!  
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II sesja 

OSOBA STARSZA W ŚRODOWISKU 

 

1.Starość w świetle opieki medycznej i paliatywnej 

 

lek. med. specjalista neurologii, psychogeriatra Anna Smołka – starszy asystent Oddziału 

Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego   w 

Jastrzębiu Zdroju, członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Neuroektofizjologii 

Klinicznej,  neuroelektrodiagnosta EMG, praktyka neurologiczna od 15 lat,  prowadzi praktykę 

neurologiczną ogólnoneurologiczną, ze szczególnym umiłowaniem chorób 

neurozwyrodnieniowych i chorób nerwowo-mięśniowych, prowadzi terapię spastyki i chorób 

neurologicznych toksyną botulinową. Kontakt tel.: 508 129 215, mail: smola40@wp.pl . 

 

Populacja ludzi starszych >65 roku życia w Polsce wymaga lub będzie wymagała 

kontaktu ze sferą ochrony zdrowia, czy to jako rozpoczęcie leczenia chorób najczęstszych 

(nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, cukrzycy, bólów stawowych itd) w pierwszej instancji 

jakim jest POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), a potem również diagnostyki i leczenia 

specjalistycznego. Nie błahy również jest aspekt prewencyjny tego kontaktu dla seniorów 

(badania kontrolne – ogólnomedyczne, badanie wzroku, słuchu, badania przesiewowe dla 

chorób nowotworowych, osteoporozy).  

W swoim wykładzie w skrócie przedstawiam główne problemy zdrowotne w tym 

przedziale wiekowym. Ze względu na nakładanie się u jednego chorego wielu chorób oraz 

konieczność stosowania wielu leków jednoczasowo, leczenie stanowi duże wyzwanie dla 

lekarza.  

  Jak również postawa chorego, jego oczekiwania muszą być brane pod uwagę podczas 

wizyty lekarskiej i wspólnego ustalania planu diagnostycznego i leczniczego. 

Współdecydowanie i szeroka informacja o schorzeniu, badaniach diagnostycznych, 

stosowanym leczeniu farmakologicznym, rehabilitacyjnym, itd. daje pacjentowi poczucie 

bezpieczeństwa i stwarza atmosferę zaufania między nim a prowadzącym lekarzem.  

Przedstawiam problemy chorobowe wieku senioralnego: 

- układu krążenia, 

mailto:smola40@wp.pl
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- układu oddechowego, 

- choroby stawowo-mięśniowe, 

- zespoły otępienne i psychiatryczne (z naciskiem na depresję), 

- choroby nowotworowe, 

Ze względu na częstsze występowanie w tym przedziale wiekowym schorzeń 

onkologicznych należy zwrócić uwagę na opiekę hospicyjną i system medycyny paliatywnej. 

Na tym etapie choroby nowotworowej, w którym wyczerpane zostały wszystkie możliwe 

metody leczenia, lub też kiedy stan chorego nie pozwala na agresywne terapie, należy 

przewartościować cele jakie wyznacza lekarz w porozumieniu z chorym i jego opiekunem. W 

związku z tym, że na tym etapie choroby wyleczenie często nie jest możliwe, ważniejszym 

wyznacznikiem współpracy z pacjentem staje się jego komfort psychofizyczny i zniesienie 

bólu. 

Ze względu na przyrost ilości osób w wieku senioralnym przewidywalny w kolejnych 

latach i dekadach oraz zmiany oczekiwań tych pacjentów względem służby zdrowia i opieki 

medycznej, powinny być na bieżąco badane i na nowo wypracowywane schematy 

postępowania.  

W przytaczanym w prezentacji badaniu Polsenior wielokrotnie badany aspekt chorób 

wieku podeszłego jest przekładany i analizowany jako wykładnia tego co musiałoby się 

wydarzyć w kolejnych dziesięcioleciach, w jakich dziedzinach medycyny należy rozszerzać 

nakłady finansowe i zwiększać sztab personelu.  
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2. Mądrość życiowa „Ludzi motyli” 

 

dr Ewa Piaskowska - Prezes Stowarzyszenia Aktywni Silesia, którego celem jest wolontariat na rzecz 

osób 60+. Emerytowana rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Kontakt tel.: 605 614 025, 

email: epiaska@wp.pl . 

 

Streszczenie 

    Wystąpienie Ewy Piaskowskiej dot. wolontariatu senioralnego. Są to refleksje seniorki 

aktywizującej intelektualnie, fizycznie i kulturalnie osoby 60+ w Stowarzyszeniu Aktywni 

Silesia z Katowic. W wieku emerytalnym zmieniają się warunki ekonomiczne, zdrowotne i 

społeczne. Aby sobie pomóc seniorzy spotykają się i aktywizują wzajemnie. Ważny jest 

dystans do negatywnych zmian i otaczanie się ludźmi pozytywnie myślącymi, a także kontakt 

z młodszym pokoleniem. Nastawienie do rzeczywistości może okazać się najważniejszą ze 

wszystkich technik przedłużających życie. Dzięki doświadczeniu zdobywamy mądrość 

życiową i dystans do życia. Powinniśmy zapomnieć złe rzeczy i koncentrować się na dobrych. 

Życie jest krótkie i trzeba je przeżyć szczęśliwie. 

 

„Współczesny senior” 

 

76-latek aktor i satyryk Stefan Friedman odbierając stauetkę Optymista Roku w 2017 

r. powiedział: „Jako optymista nie martwię się starością, bo wiem, że kiedyś się ona skończy”. 

To przewrotne zdanie satyryka uświadamia nam, że warto mieć dystans do życia. Osoby 

pozytywnie nastawione do własnego starzenia żyją ok. 7,5 roku dłużej niż osoby 

nieakceptujące upływu czasu (wg Światowej Organizacji Zdrowia). WHO określa też początek 

starzenia po 60 roku życia i rozróżnia 3 etapy: 60-75 wiek podeszły, 75-90 starczy oraz od 90 

sędziwy.  

       Wypowiadam się z perspektywy seniorki w wieku 69 lat. Na emeryturę przeszłam 5 lat 

temu. W tym czasie zmianie ulegają warunki ekonomiczne, zdrowotne i społeczne.  Weryfikują 

się znajomości i przyjaźnie. Srebrny wiek odbiera też wiele przyjemności i młodzieńczą 

sprawność. Przydatny jest więc dystans do negatywnych zmian, otaczanie się ludźmi 

pozytywnie myślącymi i kontakt z młodszym pokoleniem. Powinnyśmy do tych zmian być 

przygotowani. Ważne są; 

mailto:epiaska@wp.pl
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- Zmiany stylu życia dla aktywizacji wszystkich sfer naszego życia, aby czas wpływał w jak 

najmniejszym stopniu na nasze codzienne funkcjonowanie. Pamiętać trzeba o wszystkich 

sferach naszego życia, o ciele, umyśle i duszy. 

- Akceptacja upływającego czasu, w czym pomaga poczucie satysfakcji z dotychczasowego 

życia, wzmacnianie dobrego samopoczucia psychofizycznego mimo upływu lat oraz myślenie 

pozytywne. Trzeba akceptować siebie takimi jakimi jesteśmy i akceptować rzeczywistość jaka 

jest. Styl całego życia decyduje o procesie starzenia, geny wpływają tylko w 30 %. 

- Relacje społeczne mają ogromny wpływ na zdrowie psychiczne, znacznie większy niż ruch i 

idealna masa ciała. Więzi społeczne pobudzają te same ośrodki nagrody w mózgu, które 

uaktywniają się pod wpływem narkotyków, alkoholu i czekolady. 

- Aktywność poznawcza. Do podstawowych procesów poznawczych należą percepcja, uwaga, 

pamięć, myślenie, funkcje językowe i funkcje wykonawcze. 

- Przełamywanie barier wewnętrznych. M.in. współczesny senior powinien korzystać z 

komputera. To umożliwia korzystanie z platform społecznościowych, portali dla seniorów 

czy blogów powadzonych przez seniorów. Również Skype daje możliwość, nawet osobom 

niepełnosprawnym, nie tylko do rozmowy, ale i kontaktu wzrokowego. 

        Często trwamy przy XIX wiecznych mitach na temat ludzi starych, dlatego powinniśmy 

śmiało przełamywać negatywne stereotypy.  Współczesny senior to coraz częściej osoba 

świadoma, jak wiele od niej samej zależy, w kwestii jakości życia i jej przyszłości. Dajemy 

sobie w końcu prawo do wymagania tego, co uznajemy za dobre dla nas. Pozwalamy sobie 

dość do głosu naszym pragnieniom. Stopniowo nauczyliśmy się akceptować siebie takimi, 

jakimi jesteśmy i akceptować rzeczywistość jaka jest. Ta akceptacja nie oznacza bynajmniej 

rezygnacji ani jakieś formy pobłażania. Przeciwnie, daje ona nam siłę do działania.   

       Obecnie co 4-ty człowiek jest w wieku 60+ a będzie nas więcej, szczególnie w grupie 

najstarszej. Współcześni seniorzy biorą udział w paraolimpiadach na światowym poziomie, 

maratonach, prowadzą gigantyczne przedsiębiorstwa, grają, śpiewają, tańczą, podróżują do 

najdalszych zakątków świata, dokonują odkryć w dziedzinie medycyny i in.   

      Jakość naszego życia w każdym momencie zależy od wyborów dokonywanych przez nas 

samych i nie inaczej jest ze starością, np. po ukończonej 80-siątce aktorka Helena Norowicz 

została modelką, 90- latek prof. Jan Ślężyński z AWF Katowice zdobywa obecnie medale 

pływackie i jest wymieniony w Księdze Guinnessa za osiągnięcia sportowe, 91-latek prof. med. 

Eugeniusz Murawski ze Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie jest autorytetem, nadal operuje 

i konsultuje., 95- latek Antoni Huczyński jest youtuberem.  
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         Oferta dla aktywnych seniorów jest duża; kluby seniora, uniwersytety III wieku, 

Stowarzyszenia i Fundacje, Centra Wsparcia i Centra Integracji Międzypokoleniowej i in.  

Warto korzystać, gdyż uczestnictwo w spotkaniach to ruch, kontakt z ludźmi i dawka 

optymizmu. Dla seniorów działają Rady Seniorów, są organizowane Senioralia, Targi Seniora 

i działają Miejskie Domy Kultury. Są dostępne czasopisma specjalistyczne np. Głos Seniora. 

Warto zaznajomić się korzyściami ogólnopolskiej Karty Seniora, z której korzysta już 80 gmin 

w Polsce, Śląskiej Karty Seniora, czy Paszportu Seniora i in. Osoby wchodzące w etap 

senioralny powinny poznać te  możliwości działania i  pomóc sobie. 

       Osobiście nie mam problemów z wiekiem. Jestem szczęśliwą seniorką i uważam, że teraz 

to mój najlepszy czas w życiu. Nie mam już tylu obowiązków i sytuacji stresowych, jak 

wcześniej.  Gdy miałam 30 lat owdowiałam, moje córki mały wtedy 1 rok i 2 latka. Magiczne 

50 plus to w moim życiu był szczyt osiągnięć zawodowych. W 60-te urodziny przyjęłam 

oświadczyny, wyszłam za mąż i kupiłam dom. Mając 64 lata podjęłam świadomą decyzję 

zakończenia pracy zawodowej. Obecnie mam 69 lat i jest mi z tym dobrze. Mam energię i 

zdrowie pozwalające mi motywować słabsze osoby. Nie pracuję, ale działam społecznie na 

rzecz seniorów oraz kobiet bezrobotnych. Ludzie, którzy byli aktywni zawodowo i społecznie 

w młodości, prawdopodobnie okres senioralny też będą mieli aktywny. 

         Jedną z możliwości działania dla aktywnych seniorów jest wolontariat, który w Polsce 

jest mniej popularny niż w Wielkiej Brytanii, UE czy USA. Jest to szansa do nawiązania relacji 

społecznych. W skali ogólnopolskiej tylko 10-15% seniorów jest związanych z jakąś 

organizacją senioralną, warto więc promować te organizacje.  

       Cyt. 68-latki: „Z aktywności społecznej czerpię bardzo wiele przyjemności, energii i 

wsparcia, poznaję ciekawych i otwartych ludzi, chętnych do działania. Zamierzam angażować 

się w działania na rzecz zwalczania negatywnych stereotypów dotyczących ludzi starszych. 

Wystarczy sobie uświadomić, że wszystko co wiemy, wiemy od nich i dlatego powinni być 

symbolem mądrości, wiedzy i szacunku. A III Wiek? Coś z nim trzeba zrobić, skoro jest 

nieuchronny. Skoro jest nieuchronny to jest naturalny. Skoro jest naturalny i nieuchronny, to 

ma być też piękny. Jedno z haseł, które mi przyświeca to: Żyć razem, a nie obok siebie.” 

       Osobiście w czasie pracy zawodowej działałam społecznie w kilku organizacjach.  Będąc 

na emeryturze w 2017 roku założyłam Stowarzyszenie Aktywni Silesia, którego celem jest 

motywacja osób 60+ do aktywności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej. Chcemy się 

spotykać, przyjaźnić i dzielić optymizmem. Zapraszamy na spotkania integracyjne, kursy 

językowe, warsztaty filmowe i wycieczki. Prowadzimy wykłady, spotkania teatralne i filmowe 

czy konferencje.  Bierzemy też udział w akcjach charytatywnych. 
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     Musimy być asertywni i nie poddawać się bezwolnie presji mediów narzucających 

bezwzględny kult młodości i piękności. Tam, gdzie króluje młodość i produktywność a 

atrakcyjność człowieka nierozerwalnie wiążę się z wyglądem, starość jest kojarzona głównie 

z tym, co gorsze i poniżające. W mediach dominuje kult młodości i stereotypy.  Wzorce dla 

kobiet w mediach to np.dynamiczna Tina Turner lub babcia wychowująca wnuki. Kobiety 

pozwoliły sobie odebrać prawo do wieku. Mężczyźnie traktowani są łagodniej.     

       Upływ czasu budzi niepokój, bo kojarzy nam się ze starością i kresem życia. Ludzie 

szukają metod opóźnienia efektów starzenia oraz łagodzenia lęku przed przemijaniem. Dla 

akceptacji mijającego czasu ważne jest wzmacnianie dobrego samopoczucia psychofizycznego 

mimo upływu lat. Próby cofania czasu nie są dobrą metodą radzenia sobie z upływem lat, a 

jedynie ucieczką przed uznaniem śmiertelności. Różne są przyczyny ukrywania oznak 

starzenia przez interwencje medyczne i kosmetyczne oraz trenowanie ciała i bycie stale pod 

kontrolą. Przyczyną takich zachowań może być niskie poczucie własnej wartości lub wymóg 

pracodawcy.  

      Starzenie jest dla każdego nowym doświadczeniem, może być pozytywnym, ale nie według 

narzuconych zasad. Na pewno łatwiej to przychodzi ludziom wykształconym, z otwartym 

umysłem.  Boimy się ewentualnej niedołężności, niesprawności i potrzeby korzystania z 

pomocy innych.  Gdy wchodzimy w drugą połowę życia, cele kiedyś nęcące, pociągają nas 

coraz mniej. Przyszłość kurczy się wraz z wiekiem, energia jeszcze do niedawna zogniskowana 

na przyszłych celach, uwalnia się i zwraca coraz bardziej ku teraźniejszości. Ta uwolniona siła 

sprawia, że coraz więcej czasu spędzamy w stanie czuwania.  

        Aby opóźnić procesy starzenia i wzmacniania charakteru, czyli budowania silnej 

motywacji do działania, w procesie doskonalenia siebie, osoby starsze powinny szukać 

inspiracji w doświadczeniach innych, otaczać się ludźmi, którzy będą ich wspierać w trudnych 

chwilach i pomogą je przezwyciężyć. Powtórzę, ważny jest optymizm, dobry nastrój i 

przeżycie swojego istnienia jako sensownego, przy jednoczesnym uznaniu jego kruchości i 

skończoności. Nasze nastawienie wobec rzeczywistości może okazać się najważniejszą ze 

wszystkich technik przedłużających życie. Musimy podjąć codzienną walkę o własną dobrą 

starość.  

        Mądrość życiowa to większa możliwość podejmowania właściwych decyzji, tolerancja 

dla innych o odmiennych poglądach oraz umiejętność wyciągania wniosków z popełnianych 

błędów. W miarę upływu lat coraz wyrazistsza świadomość upływu czasu skłania nas do 

przedkładania jakości nad ilość i przypisywania wartości tylko temu co najważniejsze.  

Doceniamy radości i przyjemności jakie nas spotykają nie przypisując im niczego innego poza 
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chwilowym uczuciem szczęścia. Staramy się nie angażować w walkę z czasem, gdyż ten 

przeciwnik ma atuty, wobec których jesteśmy bezsilni, nie możemy przecież wymagać od ciała 

wyczynów na jakie nie pozwala wiek.  

      Priorytetami dla współczesnego seniora są troska o zdrowie, pozytywne nastawienie, 

rodzina, relacje towarzyskie, zainteresowania i hobby. Ważna jest akceptacja przemijania, 

wykształcenie, wiara i religijność, miłość i bliskie związki. Pomaga opanowanie, umiejętność 

przebaczania i poczucie bezpieczeństwa materialnego. 

         W drugiej połowie życia zdobywamy mądrość, którą daje doświadczenie. Nabywamy 

umiejętności wsłuchiwania się w siebie dzięki ożywieniu sił duchowych poprzez zmniejszenie 

wydatku energii na fizyczną aktywność. Powinniśmy wzbogacać się wewnętrznie. Kiedyś   

uwolnimy się z cielesnej powłoki, tak jak cudowny motyl, który wydobywa się z krępującej 

poczwarczej okrywy i rozpościera skrzydła by wzlecieć ku światłu poranka. 

           Tymczasem powtórzę za poetką A. Korzeniewską słowa z wiersza „Uroda życia”;  

Piękno życia polega na tym, że nigdy   nie jest w nim po sezonie. 

Książki związane z tym tematem: 

1. Mark Victor Hansen, Art. Linkletter „Najlepsza reszta życia” 

2. Małgorzata Mondrag „Trzeci poziom dojrzałości – szczęśliwe życie po 

sześćdziesiątce.” 
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3.Dostosowanie architektoniczne przyjazne osobom starszym 

 

mgr Kinga Śliwa – założycielka i główny projektant Studia Architektury Wnętrz Art&Design 

w Krakowie. Twórca niezliczonych projektów wnętrz, autorka wielu artykułów o charakterze 

poradnikowym, ekspert prasowy i telewizyjny w zakresie projektowania wnętrz i designu. W 

jej pracowni powstają projekty wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz 

komercyjnych. Specjalizuje się także w projektach mebli oraz elewacji zewnętrznych. Kontakt 

tel.: 501451382, email: kingasliwa0@gmail.com . 

 

Na różnych etapach życia nastawieni jesteśmy na zapewnianie sobie dobrych 

warunków rozwoju. W urządzaniu i modernizacji wnętrz może pomagać nam specjalista, tj. 

architekt wnętrz, projektant przestrzeni mieszkalnej. Pracę warto rozpocząć od optymalizacji 

układu funkcjonalnego, prawidłowego oświetlenia, aż do doboru kolorystyki oraz elementów 

dekoracyjnych wnętrza.  

Prezentacja poprowadzona przez architekt wnętrz – Kingę Śliwę pozwoli wyodrębnić 

najważniejsze aspekty dobrze rozwiązanej przestrzeni.  

Celem wykładu jest zaprezentowanie przykładowych układów funkcjonalnych 

niedużych mieszkań, dla osób w późnej dorosłości, poprzez wizualizację foto realistyczne oraz 

zdjęcia ze zrealizowanych wnętrz. Prezentacja poprowadzona przez architekt wnętrz – Kingę 

Śliwę pozwoli wyodrębnić najważniejsze aspekty dobrze rozwiązanej przestrzeni. Ilustracją 

wykładu będą przykłady funkcjonalnych niedużych mieszkań, wizualizacje fotorealistyczne 

oraz zdjęcia ze zrealizowanych wnętrz. 

 

Przestrzeń mieszkalna – optymalizacja wnętrza pod kątem potrzeb osób starszych. 

 

 Na różnych etapach życia nastawieni jesteśmy na zapewnianie sobie najlepszych 

warunków rozwoju. Bardzo często w urządzaniu i modernizacji wnętrz pomaga specjalista w 

tej szerokiej dziedzinie jakim jest architekt wnętrz lub projektant przestrzeni mieszkalnej. 

Pracę warto rozpocząć od optymalizacji układu funkcjonalnego, prawidłowego oświetlenia, 

doboru kolorystyki oraz elementów dekoracyjnych wnętrza.  

 

 Projektując wnętrze mieszkalne należy wyodrębnić różne strefy aktywności, które 

wynikają z naturalnych potrzeb płynących z trybu życia. Ogólny podział wyodrębnia 

mailto:kingasliwa0@gmail.com
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przestrzeń dzienną, czyli strefę pokoju, w którym spędzamy czas nazywaną także salonem, 

jadalnię, kuchnię bądź aneks wyposażony w sprzęty AGD - oraz strefę nocną: część 

sypialnianą, a także te przestrzenie, które służą utrzymaniu higieny i regeneracji, 

przechowywaniu, komunikacji. 

 

 Planowanie mieszkania dla osoby dojrzałej, seniora jest o tyle szczególnym zadaniem, 

że użytkownik na bazie własnych doświadczeń i przyzwyczajeń – bardzo często zdaje sobie 

sprawę z własnych potrzeb. Wyraźnie jednak trzeba zaakcentować ogóle zasady ergonomii i 

ich genezę, aby w pełni udogodnić układ i wyposażenie wnętrza. Tym bardziej, że statystycznie 

osoby po zakończeniu aktywnej pracy zawodowej, spędzają w mieszkaniu więcej czasu, niż 

we wcześniejszych etapach życia. 

 

POKÓJ DZIENNY 

 

 Pokój dzienny dla osoby w późnej dojrzałości, to miejsce, które pełni funkcję 

praktyczną i dekoracyjną jednocześnie. Często jego wystrój i pomysł na stylizację wnętrza jest 

pierwszym i najważniejszym etapem dokonywania zmian w całym mieszkaniu. Na bazie 

moich doświadczeń mogę stwierdzić, że jest to najbardziej reprezentacyjne miejsce w całym 

domu, do którego zapraszana jest rodzina i znajomi. Przy aranżacji wnętrza salonu niebywale 

ważne są dodatki, w tym odpowiednie oświetlenie, które pozwoli stworzyć wyjątkową 

atmosferę i wydobyć z pomieszczenia walory estetyczne. 

 Główny mebel w salonie to sofa, kanapa, w formie prostej lub narożnikowej, której 

uzupełnieniem może być wygodny fotel lub puff o charakterze podnóżka. Warto wybrać 

mniejszy i lekki mebel wypoczynkowy, aby nie zdominować wnętrza, nie zakłócić swobody 

poruszania się i komunikacji. Minimalne przejście, które należy pozostawić przy usytuowaniu 

sąsiadujących sprzętów, to minimum 70cm. Jeżeli wielkość pomieszczenia, użytkowanego 

przez starszą osobę, uniemożliwia usytuowanie stołu w tym samym pomieszczeniu i 

wydzielenie strefy jadalni, warto część z meblami wypoczynkowymi wyposażyć w stolik o 

regulowanej wysokości, zamiast tradycyjnej ławy kawowej, tak aby siedząc na niższej niż 

standardowe krzesło sofie, utrzymać wygodną i prawidłową postawę przy spożywaniu 

posiłków. 

 Jestem przekonana jednak, że tradycyjny stół w mieszkaniu użytkowanym przez osobę 

starszą, jest jednym z istotniejszych sprzętów, biorąc pod uwagę możliwość wykorzystywania 

blatu pod kątem różnych aktywności, jak również stworzenie wokół stołu miejsca spotkań w 
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gronie najbliższych. Minimalny obszar w pomieszczeniu dla wygodnego usytuowania stołu to 

prostokąt lub kwadrat o wymiarach zbliżonych do 250 na 200 cm, dla jednej osoby należy 

przewidzieć około 60-65 cm długości blatu, w ten sposób wygodny stół dla czterech osób 

posiada wymiary 130x100 cm, do tego uwzględniamy miejsce na odsunięcie krzesła i 

swobodne przejście. 

 Jeżeli w układzie mieszkania osoby starszej brakuje miejsca, które spełniałoby warunki 

do adaptacji na jadalnię, a jednocześnie wnętrze kuchenne jest wystarczająco przestronne – 

stół do wspólnego spożywania posiłków można usytuować w kuchni. Przy rozwiązaniach tego 

rodzaju zróżnicowanie stref funkcjonalnych odpowiednim oświetleniem i innymi elementami 

architektury nabiera szczególnego znaczenia. 

 

KUCHNIA 

 

 Chciałabym omówić zasady ergonomicznego projektowania kuchni, aby przybliżyć 

możliwości dostosowania ich dla osób starszych. Czynności wykonywane w kuchni tworzą 

ciąg roboczy, według którego planowany jest blat i bezpośrednio związane z nim oświetlenie. 

Można wyodrębnić strefy, powiązane z urządzeniami kuchennymi, wzajemnie się 

uzupełniające: lodówka – blat roboczy – płyta grzewcza – blat -zlewozmywak. W zależności 

od wielkości i kształtu pomieszczenia, elementy wyposażenia lokalizowane są na planie litery 

L lub U, a także w jednym ciągu lub dwóch równoległych. 

 Planując układ - najbliżej drzwi ustawiamy lodówkę – strefę przechowywania 

produktów. Nieco dalej, oddzielony krótkim blatem (ok. 40–60 cm), na którym wygodnie jest 

wykładać produkty z lodówki – zlewozmywak w ciągu roboczym - etap procesu mokrego 

(mycie warzyw czy mięsa, skrobanie marchewki, ociekanie sałaty). Między zlewozmywakiem 

a następnym sprzętem powinien być główny blat roboczy (długości od minimum 60). To tu 

wykonujemy większość prac kuchennych. Następnie kolej na płytę grzewczą, czyli miejsce 

smażenia, pieczenia i gotowania. Ciąg zabudowy (roboczy) kończy niedługi blat za płytą (40–

60 cm zupełnie wystarczy do nakładania potraw na talerze, które stąd przenosimy na stół). 

 Czynnościom kuchennym, szczególnie tym, które wiążą się z porządkowaniem, 

zmywaniem naczyń lub gotowaniem towarzyszy, w niektórych przypadkach, dyskomfort i 

poczucie skrępowania. Aby stworzyć warunki komfortowej, swobodnej pracy można 

zastosować mobilne przegrody, przesłony nie zamykające przestrzeni, lecz izolujące i 

zakrywające to, co przeszkadza. Jednym z praktycznych sposobów ukrycia np. zlewozmywaka 

jest usytuowanie go za podwyższonym barkiem na granicy strefy jadalni i kuchni. Nad tym 
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oryginalnym dla wnętrza elementem warto przewidzieć szereg opraw nawiązujących 

stylistycznie do wystroju jadalni lub zainstalować panel z oświetleniem halogenowym, 

stanowiący kontynuację oświetlenia kuchni. Stworzenie ciekawej przesłony możliwe jest także 

poprzez wykorzystanie pustaków szklanych jako lekkiej przeświecalnej ścianki, kompozycji 

roślinnych lub indywidualnie zaprojektowanych ażurowych mebli. 

 

SYPIALNIA 

 

 Istotnym zagadnieniem pracy projektowej nad przestrzenią dla osób starszych jest część 

nocna – strefa wypoczynku – sypialnia lub część dzienna zmieniana w czasie w nocną, poprzez 

modyfikację oświetlenia, rozkładanie sofy z funkcją spania, rozkładanie łóżka będącego 

częścią innego mebla. W przypadku mieszkania dla osób starszych wszelkie systemy 

rozkładane powinny być wspomagane mechanizmami ułatwiającymi ruch – elektrycznie bądź 

mechanicznie – w taki sposób będą łatwiejsze w użyciu.   

 Biorąc pod uwagę typową sypialnię istotną rolę odgrywa sposób ustawienia łóżka w 

stosunku do ścian we wnętrzu. Ma to duże znaczenie dla poczucia spokoju i bezpieczeństwa 

leżącego. Osoby bardziej pewne siebie śpią chętnie na środku pomieszczenia, lękliwi wolą spać 

przy ścianie. Poczucie bezpieczeństwa śpiącemu daje usytuowanie posłania we wnęce, która 

w innym rozwiązaniu (z łóżkiem na środku) może być wykorzystana do wbudowania szafy. 

We wnętrzu sypialni, wyjątkowo istotną rolę odgrywa oświetlenie sztuczne. Aby stworzyć 

właściwy klimat w sypialni, sprzyjający odpoczynkowi i regeneracji sił, należy unikać 

stosowania otwartych, bezpośrednich źródeł światła, wykorzystując światło odbite, 

wydobywające się z ukrytych przed wzrokiem, zabudowanych, lamp. Obok łóżka należy 

przewidzieć dodatkowe, kierowane źródło światła, w formie lampy stojącej lub kinkietu 

umożliwiające czytanie przed snem. Łagodne oświetlenie i delikatna, stonowana kolorystyka 

zestawiona z naturalnymi materiałami pozwolą stworzyć warunki spokoju i wyciszenia tak 

istotne we wnętrzu każdej sypialni. 

 

ŁAZIENKA WYGODNA DLA OSOBY STARSZEJ 

 

W powiązaniu z częścią sypialnianą wnętrza nierozerwalnie związana jest strefa, której funkcja 

pozwala zatroszczyć się o higienę oraz równocześnie daje relaks i regeneracja. Tak można 

określić współczesną toaletę oraz łazienkę. W przypadku projektu dla osób starszych, niekiedy 

ograniczonych w swobodzie poruszania się, odpowiednie rozwiązania wnętrza – zastosowanie 
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uchwytów, elementów wspomagających korzystanie ze sprzętów łazienkowych – daje duże 

udogodnienia. 

 Nie ma oczywiście jednego uniwersalnego sposobu dla wszystkich, bo kondycja osób 

starszych bywa zróżnicowana. Istnieją pewne normy określające wyposażenie łazienek dla 

seniorów i niepełnosprawnych. Praktycznie każdy projekt łazienki można przystosować do 

potrzeb takich osób, zaczynając od zniwelowania barier architektonicznych. Należą do nich 

np. progi, za nisko umieszczona miska WC., zbyt wysoko zamontowana umywalka, bateria ze 

zbyt krótką wylewką i kurkami, zabudowana wysoko wanna. 

 Planując modernizację i dostosowanie łazienki dla osoby starszej warto wkomponować 

prysznic bez brodzika z odpływem na poziomie posadzki. Rozwiązanie to jest bardzo 

wygodne, a przy tym wygląda estetycznie. Pozwala na komfortowe korzystanie z prysznica, a 

także efektowną aranżację łazienki. Łazienka, dzielona tylko taflami szkła na poszczególne 

części, prezentuje się niezwykle elegancko. Nie do przecenienia jest również fakt tego, z jaką 

łatwością można utrzymać taką kabinę w czystości. Płaskie, bez progowe wejście do łazienki 

jest nie tylko atrakcyjnym rozwiązaniem w łazience, ale również bardzo komfortową i 

bezpieczną propozycją na wystrój strefy kąpielowej. Prysznic bez brodzika idealnie sprawdzi 

się w każdym wnętrzu, a zwłaszcza w tych niewielkich nowoczesnych. W małej łazience nie 

zajmie niepotrzebnie przestrzeni, a przy tym da wrażenie przestronności i optycznie powiększy 

pomieszczenie. 

  Ważną kwestią jest wyposażenie w dodatkowe akcesoria ułatwiające dostosowanie 

łazienki dla niepełnosprawnych czy seniora. Pomocne przy korzystaniu z wanny czy kabiny są 

uchwyty mocowane solidnie do ściany, element taki pozwala również także swobodnie usiąść 

na sedesie.  Uchwyty mogą mieć różne kształty i sposoby montażu – można przytwierdzać je 

do ściany, jak również do podłogi, zależnie od potrzeb. 

 Często wykorzystywanym udogodnieniem w łazience dla osoby starszej są różnego 

typu siedziska – zależnie od tego, gdzie chcemy ich używać, do wyboru mamy ławeczki albo 

„krzesełka" nakładane na wannę oraz modele prysznicowe przytwierdzane do ściany w kabinie 

(często można je opuszczać, gdy są niepotrzebne). Wysokość montażu takiego krzesełka w 

kabinie trzeba dopasować do wzrostu osoby, dla której jest przeznaczone. 

 Biorąc pod uwagę dobór materiałów - ważna jest przede wszystkim posadzka. W 

przypadku łazienki dla osoby starszej, pokrywające ją płytki powinny być antypoślizgowe, 

warto też położyć w strefie przed wanną czy kabiną, specjalne antypoślizgowe chodniki. 

Pamiętajmy jednak, że jeśli osoba porusza się na wózku, będą one przeszkodą. 
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DOBÓR KOLORYSTYKI WNĘTRZA 

 

 W przypadku wnętrz dla osób starszych bardzo istotne jest wykreowanie przyjaznego i 

przepełnionego optymizmem wnętrza, doświetlonego i sprzyjającego wszelkim 

aktywnościom. Istotnym narzędziem budowania klimatu we wnętrzu jest oświetlenie oraz 

odpowiedni dobór kolorów. Najważniejsze zasady przy doborze barw wskazują na to, że 

ciemne kolory pomniejszają, a jasne, pastelowe kolory optycznie powiększają. Z kolei ciepła 

barwa optycznie przybliża. W przypadku wysokiego sufitu ciepły odcień poprawi jego 

proporcje, a pokój będzie wydawał się niższy. Chłodne kolory oddalają. Sufit w jaśniejszym 

kolorze od tego zastosowanego na ścianie sprawi, że pomieszczenie będzie wyglądać na 

wyższe niż jest w rzeczywistości. Fiolet, róż, brąz w jasnych odcieniach powiększa 

pomieszczenie, a w ciemnych – wręcz odwrotnie. Zastosowanie kilku intensywnych barw w 

jednym pomieszczeniu optycznie zmniejszy wnętrze. Gładkie i połyskujące powierzchnie 

ścian sprawiają, że małe wnętrze będzie wydawać się większe. 
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Sesja III 

OSOBA STARSZA W ŚWIETLE PRAWA 

 

1. Ageizm i przemoc wobec osób starszych 

 

mgr Marta Piestrzyńska - adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Katowicach, mediator rodzinny wpisana na listę mediatorów Sądu 

Okręgowego w Katowicach, studentka III roku Psychologii na Akademii Krakowskiej im. 

Andrzeja Frycza – Modrzewskiego w Krakowie. Od 2011r. udziela bezpłatnych porad 

prawnych w Jaworznie, a od 2016r. również w Sosnowcu i Katowicach. Członek Rady 

Fundacji Geriatrics w Krakowie, w ramach działalności Fundacji udziela bezpłatnych porad 

prawnych w Krakowie. Kontakt tel.: 606 278 116, email: marta.piestrzynska86@gmail.com . 

 

 

Coraz częściej z różnych źródeł słyszymy, że nasze społeczeństwo się starzeje. 

Możemy również zauważyć pewien niepokój, spowodowany przede wszystkim zachwianiem 

równowagi między ilością osób w wieku emerytalnym, a ilością osób w wieku produkcyjnym. 

Obecnie około 18% populacji naszego kraju to osoby w wieku powyżej 60 lat. Według 

szacunków, do 2050 roku odsetek ludzi w wieku tzw. poprodukcyjnym wyniesie 25%. 

Celem wykładu jest przedstawienie pojęcia ageizmu, czyli dyskryminacji z uwagi na wiek. 

Przybliżone zostaną także kulturowe i strukturalne przyczyny ageizmu. Szczególna uwaga 

poświęcona zostanie przemocy wobec osób starszych.  

Funkcjonowanie w obecnych czasach to prawdziwe wyzwanie dla osób w podeszłym 

wieku. Zmagają się oni nie tylko z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi i społecznymi, 

ale również z przemocą. Ofiary przemocy są bardzo często pozbawione możliwości 

podejmowania działań przeciwko przemocy m.in. z powodu fizycznej zależności od swojego 

opiekuna, który jest również przyczyną cierpienia i krzywdy, odizolowania, zależności 

finansowej, braku świadomości swoich uprawnień. 

Podczas wykładu przedstawiona zostanie charakterystyka przemocy, w tym także 

charakterystyka sprawcy i ofiary oraz rodzaje przemocy. Ponadto  zwrócona zostanie uwaga 

na czynniki ryzyka przemocy wobec osób starszych. Przyczyn nadużyć lub zaniedbań wobec 

osób starszych należy upatrywać zarówno w środowisku rodzinnym osoby starszej, jak i poza 

mailto:marta.piestrzynska86@gmail.com
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nim. Przemoc wobec osób starych w rozumieniu nie tylko użycia siły, ale także pod postacią 

zaniedbań, jest rezultatem wzajemnego oddziaływania wielu innych czynników. 

Szczególną uwagę pragnę zwrócić także na aspekt prawny przemocy wobec osób 

starszych. Omówiona zostanie problematyka przemocy wobec osób starszych w świetle 

obecnie obowiązujących przepisów prawa, w tym również środki prawne służące osobom, 

które stały się ofiarami przemocy.  

Podsumowanie wykładu obejmuje przedstawienie różnych koncepcji na temat 

zapobiegania występowania przemocy wobec osób starszych, w tym zwiększenie działań w 

obszarze edukacji oraz w obszarze ustawodawczym. 
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2.Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie -najważniejsze problemy 

prawne: dziedziczenie, ubezwłasnowolnienie. 

 

mgr Berta Dąbek – Żak – członek Rady Nadzorczej Fundacji Geriatrics w Krakowie, członek 

Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie odbywający aktualnie aplikację adwokacką na III roku, 

mediator, słuchacz studiów podyplomowych. W wolnych chwilach oddaje się swoim 

zainteresowaniom, m.in.: muzyce, literaturze czy sztuce. Kontakt email: b.dabek@fundacjageriatrics.pl 

.  

 

STRESZCZENIE 

Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie -najważniejsze problemy prawne: dziedziczenie, 

ubezwłasnowolnienie 

 

DZIEDZICZENIE 

Kwestie związane z uregulowaniem spraw majątkowych na wypadek śmierci stanowią istotne 

zagadnienie nie tylko z punktu regulacji prawnych, ale również mający znaczący wpływ na relacje 

rodzinne. Nie ma jednego najlepszego rozwiązania zadowalającego wszystkich – spadkodawcę oraz 

spadkobierców. Rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci jest de facto decyzją mającą 

największy wpływ na dalsze relacje rodzinne. Decyzję o rozporządzeniu swoim majątkiem należy 

podjąć za życia, jednak ma to skutek po śmierci. Ze względu na sposób dziedziczenia możemy wskazać 

2 najczęstsze sposoby dziedziczenia: 

1. dziedziczenie ustawowe, 

2. dziedziczenie testamentowe. 

 

Regulacje dotyczące dziedziczenia znajdują się w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny w Księdze IV zatytułowanej „Spadki”. W przypadku dziedziczenia gospodarstw 

rolnych zastosowanie znajdą również przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju 

rolnego. 

Kodeks cywilny wyróżnia kilka grup mogących dziedziczyć ze sobą w zbiegu, tj.: 

1. I grupa: małżonek i dzieci, 

2. II grupa: małżonek i rodzice spadkodawcy, 

3. III małżonek i rodzeństwo spadkodawcy. 

 

Co do dziedziczenia testamentowego spadkodawca wybiera jedną z kilku form powołania do 

spadkobrania testamentowego: 

1. testamenty zwykłe: holograficzny, notarialny, alograficzny,  

mailto:b.dabek@fundacjageriatrics.pl
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2. testamenty szczególne: ustny, podróżny, wojskowy. 

 

W takim dziedziczeniu testamentowym spadkodawca może dokonywać również wydziedziczenia, 

poleceń, zapisów oraz zapisów windykacyjnych.  

Ponadto, podczas wykładu zostaną omówione kwestie związane ze stwierdzaniem niegodności 

dziedziczenia, procedur sądowych związanych z inicjowaniem postępowań związanych ze 

spadkobraniem, przedstawiając przykłady wniosków oraz pozwów. Prezentacja będzie również 

wzbogacona o orzecznictwo sądowe, które pozwoli zrozumieć pewne kwestie związane ze 

spadkobraniem. 

UBEZWŁASNOWOLNIENIE 

Wiele osób posiada w swoim kręgu rodzinnym lub znajomych przypadki osób, które ze 

względu na swoje problemy zdrowotne (np.: psychiczne, fizyczne, związane z uzależnieniami od 

alkoholu lub hazardu) nie są w stanie pokierować swoim zachowaniem a nawet i życiem. 

Mając na uwadze powyższe przypadku polski ustawodawca przewidział środki prawne mające na celu 

ochronę takich osób przed konsekwencjami swojego działania. Jest to instytucja ubezwłasnowolnienia: 

1. całkowitego lub 

2. częściowego.  

 

O tym, kiedy sąd stwierdza ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe decydują okoliczności 

sprawy, które badane są każdorazowo indywidualnie, bowiem każdy przypadek jest inny. W przypadku 

ubezwłasnowolnienia całkowitego dla chorej osoby ustanawia się opiekuna, zaś dla 

ubezwłasnowolnionego częściowo – kuratora. Najczęściej są to osoby najbliższe, które wyrażą zgodę 

na objęcie takiej funkcji, bowiem na opiekunie jak i kuratorze ciążą prawne obowiązki wynikające 

chociażby z zarządu majątkiem niesamodzielnej osoby.  

Inicjowanie postępowania o ubezwłasnowolnienie każdorazowo wymaga oparcia w załączonych do 

wniosku dokumentach, najczęściej medycznych uzasadniających wszczęcie postępowania.  Ze względu 

na powagę sprawy właściwym dla rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. Ponadto, sprawa prowadzona jest w składzie 3 

sędziów zawodowych, którzy po wysłuchaniu osoby, której wniosek dotyczy zlecają sporządzenie 

opinii przez biegłego psychologa, lub z zależności od stanu zdrowia dwóch biegłych: psychologa i 

psychiatry lub neurologa.  

Orzeczenie ubezwłasnowolnienia (całkowitego lub częściowego) może zostać uchylone lub zmienione 

w każdym czasie. Przykładowo, osoba, która ze względu na wypadek samochodowy przebywała w 

szpitalu w stanie śpiączki farmakologicznej ubezwłasnowolniona całkowicie przez sąd może żądać 

zmiany orzeczenia, bądź też jego uchylenia z uwagi na brak istnienia przesłanek uzasadniających 

wniosek, bowiem po rehabilitacji i leczeniu stał się samodzielny.  
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Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej (całkowite lub 

częściowe) może mieć charakter tymczasowy (np.: na czas istnienia przeszkód w pokierowaniu swoim 

postępowaniem w skutek wypadku, lub zabezpieczeniem interesów osoby nie mogącej samodzielnie 

pokierować swoim postępowaniem w wyniku przewlekłej i postępującej choroby, np. psychicznej). 

Każdorazowo ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekun bądź kurator podlega kontroli 

sądu, a w przypadku zamiaru rozporządzeniem majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej wymagana jest 

uprzednia zgoda sądu, który ocenia zasadność takiej czynności i jej wpływ na majątek właściciela.  

Treści przedstawione na konferencji będą uzupełnione o ciekawe orzecznictwo sądowe oraz o 

przykłady pism procesowych, przykłady orzeczeń i dokumentów wydawanych w toku postępowania. 
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ORGANIZATOR 

Fundacja Geriatrics, 31-542 Kraków, ul. Sądowa 7/39, KRS 0000705489 

 

Patronat medialny: Stowarzyszenie MANKO, Kraków Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora  

 

Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Terapeutyczne  

 

Konferencja jest organizowana przy współudziale: 

Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Żory 

 

Stowarzyszenia Aktywni Silesia, Katowice 

 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, Kraków 

 

 

Partnerzy 

Firma Handlowo-Usługowa BAMA, Żory  

 

Drukarnia Reban, Kraków 

 

Auchan, Żory 

 

 

 

https://www.glosseniora.pl/
http://www.ptt-terapia.pl/
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