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owoli kończy się zima i szykujemy się na 
wiosnę. Do życia budzą się fauna i flora, 
a w nas kiełkują uczucia i nadzieje, że 

ciepłe dni wniosą powiew świeżości w nasze 
życie. I przede wszystkim temu poświęcamy 
ten numer magazynu #POKOLENIA: emocjom, 
relacjom i ogólnie sprawom sercowym (dosłow-
nie i w przenośni). A także kobietom – jako że 
8 marca obchodzimy swoje święto.  

Numer zaczyna się wywiadem z niesamowitą 
kobietą – nie seniorką, ale bardzo blisko zwią-
zaną z warszawskimi seniorami. Paulina Braun już 
piąty rok prowadzi Dancing Międzypokoleniowy. 
Zajmowała się osobami starszymi, zanim stało się 
to modne – jest aktywistką ruchu na rzecz niedys-
kryminowania ze względu na wiek, międzypokole-
niowych przyjaźni i prekursorką silver generation 
marketingu (między innymi dzięki niej coraz częściej 
seniorzy występują w reklamach w niestereotypo-
wych rolach). Energiczna i pozytywna – rozmowa 
z nią przeprowadzona przez Marzenę Michałek to 
pierwszy powiew wiosny, jaki Wam fundujemy.

W tym wydaniu przeczytacie również o tym, że na 
miłość nigdy nie jest za późno, także tę fizyczną, 
i że przyszłość należy do dojrzałych kobiet. Jedna 
z nich – Lidia Kosk, poetka, opowiadaczka histo-
rii, podróżniczka i fotografka – zaszczyciła 
nas możliwością publikacji jednego ze 
swoich wierszy. Liczymy, że będziemy 
przedstawiać je regularnie – pani Lidia 
w dziewiątej dekadzie życia jest wciąż 

aktywna artystycznie i społecznie. Nam szczególnie 
zaimponowała japońskim wydaniem swojej książki 
Słodka woda, słona woda. To niezwykle inspirująca 
kobieta, która dowodzi, że pasja i kreatywność 
wespół z ogromną wrażliwością i klasą nie mają 
metryki. 

Inna wspaniała kobieta, Bożena Borys, zawsze 
uśmiechnięta sportsmenka 70+, ponownie radzi 
Wam, jak ćwiczyć – tym razem dla zdrowia serca. 
Blogerka Joasia Matyjek poleca pożywne zupy, które 
pięknie dla nas sfotografowała. Z lekkich tematów 
mamy dla Was również słowniczek młodzieżowego 
slangu i oczywiście rozrywkę (tę cześć stworzyli, jak 
co miesiąc, panowie). 

Dla równowagi w numerze przeczytacie także 
o poważniejszych sprawach: Jolanta Kroner odpo-
wiada na pytanie, czy mamy szanse na nieopo-
datkowane świadczenia emerytalne, Halina Molka 
pisze o sytuacji seniorów na rynku pracy, a w swoim 
felietonie Państwo łupi emerytów ostro ocenia poli-
tykę państwa wobec tej grupy obywateli. Ja zaś 
w tekście Złapane w sieci ostrzegam, jak nie dać się 
omamić internetowym oszustom matrymonialnym 
– niech powiew wiosny nie odbierze nam rozumu. 

A jeśli jesteśmy już przy powiewach – Jolanta Zien-
tek-Varga przygotowała dla Was ważne i bardzo 

przydatne informacje na temat smogu. 
Oby tej wiosny dał nam się we znaki jak 

najmniej…

Aleksandra Laudańska
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„Nie zgadzam się na wykluczenie ze względu na wiek, nie zgadzam się na jakiekolwiek 
wykluczenie” – z Pauliną Braun, twórczynią Dancingu Międzypokoleniowego, prekursorką 

silver generation marketingu w Polsce, właścicielką agencji epizodystów, modeli, aktorów, 
silver influencerów 50+ oraz stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 

rozmawia Marzena Michałek.

– „Nie zgadzam się na wyklucze-
nie. Nie zgadzam się na wyklu-
czenie ze względu na wiek. Nie 
zgadzam się na jakiekolwiek 
wykluczenie”. Twoje wystąpie-
nie na TEDxWarsaw na temat 
Dancingu Międzypokolenio-
wego w 2014 roku było porusza-
jące. Dancing wziął się właśnie 
z tej niezgody?

Dokładnie tak. Dancing jest 
konsekwencją moich wielu 
różnych wcześniejszych aktyw-
ności. Nigdy nie akceptowałam 
tego, że ludzie się wzajemnie 
wykluczają, czy to ze względu na 
wiek, czy kolor skóry, czy status 
majątkowy. 

Ta nietolerancja i wszelakie 
wykluczenia poruszały mną od 
najmłodszych lat. Od zawsze 
zajmowałam się więc projektami 
zaangażowanymi społecznie. 
Robiłam happeningi, instalacje, 
projekty artystyczne z grupami 
imigrantów czy bezdomnych. 
Próbowałam coś w tej kwestii 

zmieniać, takimi drobnymi oddol-
nymi inicjatywami. Pierwszy 
ważny dla mnie projekt to KOLA-
CJA. Mówię o nim zawsze, bo 
jest dla mnie niezwykle istotny, 
i był – zwłaszcza w tym okresie 
mojego życia, kiedy zajmowałam 
się głównie teatrem.  

– Zastanawiałam się, jak na 
twoje projekty reagują twoi 
rówieśnicy? Jak reagowali 
wtedy, gdy miałaś 19 lat? To 
chyba nie był zbyt popularny 
temat?

Bardzo dobre pytanie. Mierzę się 
z tym na co dzień. Kiedy zaczę-
łam robić dancingi siedem lat 
temu, bardzo mnie to porwało, 
wtedy jeszcze na takim poziomie 
intuicyjnym. Nie tylko sprawiało 
mi to frajdę, lecz także wiedzia-
łam, że to działa! Kiedy wcho-
dziłam do klubu i widziałam, jak 
przez cały Plac Defilad idzie dzia-
dek o lasce na melanż, to było 
fascynujące! To był jego czas! 
Pamiętam z tamtego okresu 

jeden z komentarzy mojej znajo-
mej, która znała mnie z projek-
tów community art: „No dobrze, 
dobrze, super jest ten dancing, 
fajnie, że go robisz, ale już chyba 
wystarczy, marnujesz swój talent, 
bo przecież robiłaś takie świetne 
rzeczy”. Czułam spore niezro-
zumienie z jej strony. Uważała, 
że – owszem – to, co robię, jest 
fajne i ważne, ale wcześniej, 
według niej, robiłam jednak 
rzeczy istotniejsze. Dzisiaj myśli 
już inaczej, ale wówczas od niej 
i od innych moich znajomych 
słyszałam podobne opinie. Jesz-
cze wtedy nie wiedziałam, jak się 
rozwinie cała inicjatywa. Dopiero 
później stworzyłam cykl, wokół 
dancingów powstała społecz-
ność. Wtedy moja koleżanka 
i inni rzeczywiście zrozumieli, 
że całe swoje życie postawiłam 
na Dancing Międzypokoleniowy, 
a inne projekty po prostu musia-
łam zostawić. Ale nie wiedziałam 
jeszcze, że to będzie moja misja 
życiowa.
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Tak byś właśnie powiedziała o Dancingu?

Tak. To moja misja życiowa i moje przeznaczenie. 
Cały czas przecież pracowałam z ludźmi wykluczo-
nymi, również z seniorami, których zaprosiłam do 
projektu UFO na placu Na Rozdrożu, w ramach 
animacji tego miejsca, o co zostałam poproszona. 
I myślę, że wtedy znalazłam się w odpowiednim 
miejscu i czasie, bo tam właśnie zrobiłam pierw-
szy dancing. Wtedy też zaprosiłam seniorów do 
kultury klubowej. To był dosyć prosty sposób, ale 
niezwykle skuteczny, bo nagle zostali wyekspono-
wani w tej samej przestrzeni, do której udało się 
zaprosić młodych. Ale na konferencji TEDx w 2014 
roku jeszcze tego nie wiedzia-
łam. Nie wiedziałam, że z tym 
projektem będę miała plany do 
końca życia. (śmiech)

– Jak się czyta o twoich projek-
tach, to biorąc pod uwagę ich 
liczbę, trudno powiedzieć, 
co było najpierw. Dancing 
Międzypokoleniowy, KOLACJA, 
a potem Senior DJ Academy 
czy odwrotnie? Możesz powie-
dzieć o nich choć kilka słów?

Jeśli chodzi o Dancing Między-
pokoleniowy, to wszystko 
zaczęło się od imprezy oczywi-
ście! (śmiech) Wcześniej pracowałam w wielu miej-
scach – w agencji castingowej, gdzie opiekowałam 
się statystami, wcześniej robiłam też happeningi 
i projekty community art. Ale już w czasach licealnych 
miałam przyjaciela, dużo starszego, który był lokal-
nym artystą, rzeźbiarzem, uczył mnie zresztą rzeź-
bić. Moi rówieśnicy, których poznawałam z Maria-
nem (tak miał na imię), już wówczas byli zdziwieni, 
że przyjaźnię się z tak dużo starszą osobą. Jednak 
nie było w tym nic negatywnego. Dla mnie to było 
bardzo naturalne, bo nigdy nie miałam problemu, 
by złapać kontakt ze starszymi ludźmi. No i trzeba 
było tę naturalną zdolność wykorzystać! (śmiech)  
Po liceum byłam w Krakowie w dwuletniej szkole 
aktorskiej, bo teatr był zawsze dla mnie ważny. 
Dlatego bardzo się cieszę, że moi seniorzy mogli 
niedawno wystąpić na deskach Nowego Teatru 
w spektaklu Krystiana Lupy Proces. A dokładniej 
wystąpili w filmie, który jest elementem wideosce-
nografii do tego spektaklu. Wszyscy są natursz-
czykami. A twórczość Krystiana Lupy zawsze był 
dla mnie istotna, zwłaszcza w okresie krakowskim. 
Mniej więcej w tym czasie stworzyłam właśnie 
projekt sąsiedzki KOLACJA. Wówczas już wiedzia-
łam, że tematy społeczne są dla mnie priorytetem. 
Wiele wspaniałych doświadczeń miało miejsce 

też w Andaluzji, dokąd wyjechałam później. Życie 
południowców, jak wiadomo, mocno związane jest 
z wielopokoleniową rodziną i lokalną społeczno-
ścią. Oni tam razem żyją, spotykają się wieczorami, 
gotują, jedzą, rozmawiają. W Andaluzji poznałam 
wielu ludzi, uchodźców, wysłuchałam mnóstwo 
dramatycznych nieraz historii. To miało na mnie 
olbrzymi wpływ. Widziałam, jak ludzie walczą, 
jak mało mają, a jednak są szczęśliwi, jaki panuje 
szacunek pracodawców do ludzi ciężko pracują-
cych. Od 10 lat jestem w Warszawie, od ponad sied-
miu prowadzę dancingi. Dopiero potem powstała 
Akademia Didżejów. Dancing całkowicie zmienił 

moje życie. Zaczęłam odwie-
dzać kluby i ich właścicieli. Pytali 
mnie wtedy, dlaczego chcę 
zapraszać do nich emerytów. 
(śmiech) Dzisiaj to wszystko się 
zmieniło. To właściciele klubów 
dzwonią do mnie i pytają o to, 
kiedy będzie dancing.

– Melanż, biba, ostra jazda 
bez trzymanki… To, hm, dosyć 
specyficzny, środowiskowy 
żargon, leżący nieco na uboczu 
polskiego języka literackiego. 
Jak seniorzy się w nim odnaj-
dują?

Wydaje mi się, że dla wielu seniorów to jest fascynu-
jące. Poznają młodzieżowy slang i im się to podoba. 
Chcą to znać, tak samo, jak chcą wiedzieć, jak obsłu-
żyć smartfon czy komputer. Dla niektórych używa-
nie takiego języka, który jest atrybutem młodości, 
okazuje się bardzo zabawne. Są oczywiście tacy, 
którzy w ogóle nie używają slangu i nie robią z tego 
żadnego dramatu. Wielu seniorów jednak dosyć 
radośnie podchodzi do nowego słownictwa. Co to 
znaczy melanż? Co to znaczy hashtag? Oni z reguły 
są bardzo zadowoleni, gdy się tego dowiedzą. Mam 
zresztą taką metodę pracy z osobami starszymi, 
dzięki czemu bardzo szybko łapię z nimi kontakt. To 
metoda „na ziomala”. (śmiech) Po prostu od samego 
początku kumpluję się z nimi! Nigdy nie byłam panią 
od warsztatów, zawsze traktowałam seniorów po 
partnersku, a z niektórymi jestem wyjątkowo zżyta.

– Myślisz, że twoje projekty przynajmniej 
częściowo skruszyły już żelazną kurtynę wieku, 
czy wśród młodych to raczej chęć pokazania się 
z „cool staruszkiem”, bo panuje „lans na babcię”? 
Pytam, czy młodzi, w twoich obserwacjach, 
naprawdę już lubią seniorów i chcą z nimi prze-
bywać? Czy wracamy w końcu do źródeł, kiedy 
starsza osoba była mentorem i mistrzem?
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Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pyta-
nie. Jest postęp, ale ciągle obserwuję bardzo różne 
postawy. Od takich, że senior nigdy nie będzie 
mentorem, bo nie zna się na niczym, nie zna języ-
ków, mediów społecznościowych czy smartfona. 
To nie jest autorytet dla wielu osób. One nie widzą 
korzyści płynących z przyjaźni z seniorami. Bo 
czego oni mogą tych młodych nauczyć? Robić na 
drutach, lepić pierogi, jak oni właśnie są weganami 
lub jedzą tylko kuchnię bezglutenową czy tajską… 
Wciąż spotykam się z taką postawą. Ta grupa, póki 
nie musi, nie będzie się zastanawiać nad staro-
ścią, bo jest w tak zwanej fazie nieśmiertelności. 
Czasami ludzie zwyczajnie 
boją się starości, nie chcą na 
nią patrzeć, wypierają ją. To 
niewygodny temat, bo młodzi 
wolą żyć w bańce nieświado-
mości. To bardzo ludzkie, każdy 
z nas trochę się boi tego stanu. 
Jest jednak spora grupa, która 
docenia działania międzypo-
koleniowe, z czego bardzo się 
cieszę, bo umacnia mnie to 
i widzę, że dancing jest ważny. 
Wielu ludzi uwielbia naszych 
seniorów, są szczerze zaanga-
żowani w pracę z nimi, czują, 
jak olbrzymi pozytywny wpływ 
mają na nich osoby starsze, jak je kształtują. Często 
wspieramy młodych studentów, którzy piszą prace 
magisterskie czy licencjackie i potrzebują wywia-
dów czy rozmów z naszymi seniorami. Ci młodzi 
naprawdę ze wzruszeniem podchodzą do histo-
rii tych osób. Na pewno jest też grupa, która na 
seniorach robi sobie publicity. Dla nich to kontakty 
o charakterze czysto PR-owym. Nie jest to jednak 
wielki kłopot. Najważniejsze, że problematyka 
tematu związana z wizerunkiem seniorów jest 
eksponowana.

– Czujesz, że to trochę twoja zasługa?

No może troszeczkę. (śmiech) Faktem jest, że to ja 
pierwsza wprowadziłam termin Dancingu Międzypo-
koleniowego, ale teraz wszyscy gramy już do jednej 
bramki. Coraz więcej osób interesuje się tematami 
międzypokoleniowymi, wizerunkiem osób star-
szych. Jeśli kogokolwiek mogłam zainspirować, to 
bardzo się cieszę. A ponieważ widzę te efekty, to 
jest mi łatwiej wytrwać w trudnych momentach, na 
jakie natrafiam podczas swojej pracy nad dancin-
gami. Prawda jest taka, że zaczęłam z tym projek-
tem trochę za wcześnie. Teraz byłoby mi zdecydo-
wanie łatwiej. Widzę, że w tym momencie kosztuje 
mnie to znacznie mniej energii niż kiedyś. 

– Piszą o tobie „prekursorka silver generation 
marketingu w Polsce”, „organizatorka nietypo-
wego start-upu społecznego”. Utożsamiasz się 
z tymi określeniami? 

Trochę tak czuję. Jest mi bardzo miło, kiedy ktoś 
docenia moją pracę, bo wie, z czym się zmaga-
łam, wie, jaki jest rynek, i rozumie to, czuje, a nie 
tylko tak mówi. Ale przede wszystkim to zdaję sobie 
sprawę, ile jeszcze jest rzeczy do zrobienia! 

– W Warszawie wróble ćwierkają, że planujesz 
dancing z powstańcami. To w ramach tego rene-
sansu miłości?

Nie, ale pomyślałam sobie, 
że to jest absolutnie ostatni 
dzwonek, by zrobić imprezę 
z powstańcami, którzy są prze-
cież tak ważni i dla mojego 
pokolenia i dla pokolenia senio-
rów, z którym współpracuję. 
Powstańców zaprasza się na 
różne uroczystości, ale chyba 
jeszcze nikt nie zaprosił ich do 
klubu! A oni naprawdę są zain-
teresowani! Prosili mnie tylko 
żartobliwie, z iskrą w oku, bym 
zrobiła to szybko.

– Jak oceniasz obecne zaanga-
żowanie firm komercyjnych w tematykę seniorów 
i ich zorientowanie na srebrną gospodarkę?

Rynek silver gospodarki dopiero raczkuje, ale miałam 
już okazję dwukrotnie brać udział w konferencji 
Marketing To Silver Generation, podczas której było 
widać, jak wiele firm zaczyna interesować się tą 
kwestią. Na ten moment jednak marki sprawdzają 
statystki, zastanawiają się, jak dotrzeć do starszego 
klienta. Podczas konferencji miałam okazję zaini-
cjować i poprowadzić panel z silver influencerami. 
Dla mnie jest to jeden z najważniejszych aktual-
nie tematów, którymi się zajmuję. Widzę w nim 
ogromny potencjał. Ale pomimo że rynek dopiero 
się rozwija, udało nam się zrealizować kilka działań 
z partnerami komercyjnymi. Dancing Międzypoko-
leniowy współpracował między innymi z Rossman-
nem, Netflixem, Optimą, Empikiem czy ze Skanską. 
Dzięki współpracy z firmą deweloperską Skanska 
zrobiliśmy też Akademię Didżejską oraz razem 
z seniorami testowaliśmy HoloLensy, czyli okulary, 
które przenoszą w świat wirtualny (VR). Okazało się, 
że starsze osoby miały okazję doświadczyć sztucz-
nej rzeczywistości szybciej niż ich wnukowie, którzy 
nie mieli dostępu do takiego sprzętu.

Fot. Razor-G.com
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– Organizowałaś także speed 
dating. Jak wyglądała pierwsza 
edycja? Była sukcesem? Czy taka 
forma poznawania się nie jest 
wciąż zbyt trudna dla polskich 
seniorów? Czy masz wieści, że 
po tych randkach jakieś serca 
się odnalazły?

Organizowałam senior speed 
dating, więc nie były to imprezy 
międzypokolen iowe,  choć 
panowie mówili, że jak zapro-
szę 30-letnie panie, to chętnie 
przyjdą! (śmiech) Z mężczyznami 
po 60. roku życia nie jest łatwo 
i oni raczej chcą nawiązywać rela-
cje z młodszymi partnerkami, 
nawet te 50-letnie są dla nich… 
za wiekowe. Samo wydarzenie 
było bardzo ważne, odbywało 
się przez cały rok, we współ-
pracy z restauracją Aïoli. Były 
to imprezy zamknięte, z mniej 
więcej taką samą liczbą mężczyzn 
i kobiet. Panie siedziały przy stoli-
kach, a panowie mieli do nich 
podchodzić i odbywać krótkie 
rozmowy. Wszyscy uczestnicy 
mieli formularze, na których 
mogli zaznaczać swoich fawory-
tów. Pierwsza część, w zależności 

od liczby uczestników, miała 18 
lub 20 rund. Leszek (współpra-
cownik – przyp. red.), pomagał 
mi pilnować zwłaszcza panów, bo 
najczęściej szli tylko do upatrzo-
nych pań, a reszty nie zauwa-
żali, albo nie dało się ich, dla 
odmiany, „oderwać” od jakiegoś 
stolika. (śmiech) Potem spraw-
dzaliśmy, kto się, według formu-
larza, „zmeczował”, czyli gdzie 
spotkały się wzajemne zain-
teresowania panów i pań – na 
przykład pani z nr 5 zaznaczyła 
pana z nr 3, a pan z nr 3 zazna-
czył panią z numerem 5. W tym 
czasie seniorzy mieli okazję bliżej 
się poznać, porozmawiać, potań-
czyć. Był też poczęstunek przygo-
towany przez restaurację, grała 
DJ Janeczka. To było bardzo miłe 
doświadczenie. Odbyło się dużo 
randek, ale chyba nie nawią-
zała się żadna dłuższa relacja. 
W każdym razie, dzięki tym rand-
kom wiele osób się zaprzyjaź-
niło, a to jest bardzo istotne. Do 
tego sam projekt spowodował, 
że poszerzyło się grono senio-
rów w naszej bazie, zarówno 
w samym Dancingu Międzypoko-
leniowym, jak i w agencji castin-
gowej.

– Zdradzisz nam pomysł na 
własną starość?

Jeżeli jej dożyję, to będę dużą 
szczęściarą. Doceniam każdy 
dzień w swoim życiu, bo jestem 
świadoma, że jutra może nie 
być. Dlatego nie myślę tak, że 
starość mi się na pewno przy-
darzy. Prowadząc dancingi, 
bardzo wiele nauczyłam się od 
moich o 50 lat starszych przy-
jaciół. Gdybym jednak znalazła 
się już w tym gronie szczęśliw-
ców, to życzyłabym sobie takiej 
siły i determinacji do życia, jaką 
mają moi seniorzy. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem tego, jak 
radzą sobie z chorobami, jaką 
mają siłę wewnętrzną, pogodę 
ducha, jak stawiają na życie towa-
rzyskie, jak nie odpuszczają. Ich 

życie nie tylko jest piękne, lecz 
także inspirują innych. Wiem, że 
Dancing Międzypokoleniowy im 
pomaga. Czy ja sobie poradzę 
tak, jak oni? Nie jestem tego tak 
bardzo pewna. Mam nadzieję, że 
jak będę seniorką, to mój projekt 
będzie już projektem między-
narodowym, ja będę staruszką 
siedzącą gdzieś w świecie 
w klubie, a wokół mnie będzie 
biegać jakaś młoda dziewczyna 
i organizować kolejną potań-
cówkę. (śmiech)

–  Tego ci życzymy. Powiedz jesz-
cze, jak znaleźć Paulinę Braun? 
Jak wziąć udział w Dancingu 
Międzypokoleniowym i innych 
twoich projektach? 

Można nas znaleźć na Facebooku 
i Instagramie – tam są informa-
cje o najbliższych wydarzeniach. 
Jest również podany mój numer 
telefonu, na który dzwonią sami 
seniorzy, ich dzieci, a czasem 
wnuki, klienci. Zapraszam do 
kontaktu!

A od niedawna można nas 
również znaleźć w najnowszej 
książce Bolder: Making The Most 
of Our Longer Lives Carla Honoré, 
jednego z twórców ruchu slow 
i jego rzecznika na całym świe-
cie. Zadebiutował on książką 
Pochwała powolności, w której 
zajął się przymusem pośpie-
chu i pojawiającą się tendencją 
do wyhamowania tempa życia. 
Autor specjalnie po to, by opisać 
Dancing Międzypokoleniowy, 
pojawił się osobiście na jednej 
z naszych imprez. Tłumaczenie 
na język polski będzie gotowe 
w 2020 roku.

– Gratulujemy serdecznie! To 
wielkie wyróżnienie!

Linki:

• https://www.facebook.com/

dancingmiedzypokoleniowy/

• https://www.instagram.com/

dancingmiedzypokoleniowy/
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Dedykować 
Kiedyś dedykowało się komuś jakiś utwór albo 
pisało się dedykacje na książce lub obrazie. Dziś 
słowo dedykować stało się po prostu modne i jest 
coraz częściej używane w znaczeniu „przeznaczać”. 
Poloniści załamują ręce, gdy widzą zanglicyzowane 
zastosowanie tego wyrazu, ale młodym weszło 
w nawyk i trudno ich odzwyczaić. 

Dzban 
Młodzieżowe słowo roku 2018. Kiedy uważamy 
kogoś za intelektualnie niedomagającego, możemy 
nazwać do dzbanem.

 Fejm 
Od angielskiego słowa fame, które oznacza 
popularność. Mieć fejm to mieć poklask wśród 
znajomych, być zawsze na czasie, być popularnym 
w pewnych kręgach.

Fura 
To po prostu samochód.

Hashtag 
Nazwa znaku # używanego w mediach społecz-
nościowych do oznaczania pewnych pojęć i słów 
kluczowych, po których potem można je odszukać 
w internecie.

 Hejt 
Atakowanie innych osób, wyładowywanie negatyw-
nych emocji w internecie poprzez przykre komenta-
rze i obraźliwe wyrażenia w social mediach czy na 
forach internetowych.

Hello / Hi 
Dość powszechne już w Polsce przywitanie, wyraże-
nie przejęte z angielskiego.

 Lajk 
Słowo znane użytkownikom Facebooka, ale obecnie 
funkcjonuje już także poza tym medium społeczno-
ściowym. Dotyczy rzeczy, które nam się podobają, 
pochwał. Można na przykład „polajkować” czyjeś 
zdjęcie.

 OK 
Już prawie powszechnie zastąpiło słowo tak.

Selfie 
Zdjęcie, które robimy samym sobie,   
tak zwane zdjęcie z ręki.

SWAG 
Słowo tożsame z polskim lansowaniem się, czyli 
sztuką autoprezentacji. Używa się go zazwyczaj 
w kontekście osób, które chcą błyszczeć i brylować 
wśród znajomych.

 Uśmiałem się jak norka 
Skwitowanie po wysłuchaniu na przykład 
nieśmiesznego żartu.

 ZW
Skrót oznaczający „zaraz wracam”. Używany 
w rozmowach przez komunikatory internetowe, na 
przykład na czacie.

YOLO 
Od angielskiego you only live once, czyli „żyje się tylko 
raz”. Zwrot bardzo często używany przez młodzież 
w kontekście wyzwań, osiągnięć czy zakładów.

Stay tuned, czyli… zostańcie z nami! 

czyli „cześć, starszaki”
Elo, dziadki –

Język polski zalała fala slangu, żargonu młodzie-
żowego i gwary uczniowskiej. To nic nowego. 
Każde pokolenie ma swój kod językowy, 

którym nieco odgradza się od reszty świata. Kiedy 
jednak młodzieżowym słowem roku 2018 został 
dzban, nie tylko językoznawcy unieśli w zdumieniu 
brew. Czym jest bowiem dzban w nowoczesnym 

rozumieniu? Określenie to 
ma, jak się okazuje, kilka znaczeń.
Może odnosić się do osoby, która na 
chwilę się rozproszyła („zawiesiła się”) 
i przestała nas słuchać lub zrobiła coś 
głupiego czy śmiesznego.
Specjalnie dla naszych czytelników tłumaczymy 
twory najnowszej polszczyzny. Jeśli jakieś słowo 
was szczególnie ciekawi, piszcie do nas, a my 
będziemy na bieżąco tworzyć przydatny słowni-
czek. Pierwszą partię wyrazów i powiedzeń przy-
słały panie Halina Molka oraz Jola Zientek-Varga. 

7

S Ł O W N I K



KTO ZATRUDNI SENIORA? 

Co drugi obywatel seniorem
Badania demograficzne na świecie wskazują na postę-
pujące zjawisko starzenia się ludności (przyrost udziału 
osób starszych w ogólnej liczbie ludzi). Proces, obser-
wowany od połowy lat 80. ubiegłego stulecia, widoczny 
jest szczególnie w krajach dobrze rozwiniętych. 
Z raportu Global Population Ageing Report, wydanego 
przez Światowe Forum Ekonomiczne, wynika, że Polska 
jest jednym z najbardziej starzejących się społeczeństw 
w Europie. Jeśli w 2000 roku w Polsce żyło 5,7 mln osób 
w wieku 60+, co nie przekraczało 15 procent populacji 
ogółem, w 2017 roku – 9 mln (ponad 24 procent popu-
lacji), to do roku 2050 (według prognozy GUS), pomimo 
że liczba ludności Polski zmniejszy się do około 33 mln, 
liczba seniorów wzrośnie do 13,7 mln, co stanowić 
będzie około 40 procent populacji ogółem. 
Zmieniający się profil demograficzny Polski wydaje 
się kluczowym problemem gospodarczo-społecznym 
obok takich kwestii jak zmiany klimatyczne czy różno-
kierunkowe aspekty procesu globalizacji. Ważne są 
świadomość nieuchronności tego zjawiska i aktywna 
postawa minimalizująca negatywne skutki tych tren-
dów demograficznych oraz wychodząca naprzeciw 
potrzebom osób w starszym wieku.

Senior na głodowej emeryturze
Głównym źródłem utrzymania seniorów jest świad-
czenie emerytalne, a jak wiadomo, to nie jest w Polsce 
zbyt wysokie. Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS 
w 2017 roku wyniosła 2182 zł (około 260 tys. osób otrzy-
muje emeryturę niższą niż 1 tys. zł brutto, a połowa 
ludzi na emeryturze dostaje mniej niż 1605 zł), co ozna-
cza, że sytuacja materialna polskich emerytów nie jest 
najlepsza. A wiele na to wskazuje, że z każdym rokiem 

takich „głodowych” świadczeń będzie przybywać. Po 
pierwsze – dlatego, że polski system emerytalny jest 
dysfunkcjonalny, po drugie – że na emeryturę prze-
chodzi się już według nowych zasad. A te są bezlitosne 
– dostanie się tyle pieniędzy, ile składek się odłożyło. 
Dla większości seniorów będzie to oznaczało koniecz-
ność dorabiania do niskiego świadczenia. W takiej sytu-
acji niezbędne wydaje się wprowadzenie rozwiązań 
zachęcających emerytów do dłuższej pracy, a nawet 
jeśli już zdecydują się na przejście na emeryturę – do 
dalszej aktywności zawodowej.

Senior chce, ale jego nie chcą
Wielu seniorów świadomych swojego położenia chcia-
łoby pracować, aby poprawić swoją sytuację mate-
rialną. Jednak znalezienie zatrudnienia przez osobę 
po sześćdziesiątce nie jest łatwe. Głównie dlatego, 
że w Polsce nie wykształcił się na większą skalę rynek 
pracy przeznaczony dla osób starszych.
W Europie stopa zatrudnienia dla ludzi w wieku 
60–64 lata już dawno przekroczyła 30 procent (według 
danych Eurostatu). W Polsce niewiele ponad 5 procent 
osób powyżej 60. roku życia pracuje zarobkowo. 
Według danych GUS średnia liczba oficjalnie pracują-
cych emerytów wynosiła w 2017 roku 370 tys. osób (na 
około 7 mln pobierających emeryturę). A ponadto od 
kilku lat liczba ta spada. Dla porównania – w 2010 roku 
pracowało 545 tys. emerytów.
Z pewnością znaczna część seniorów nie jest zaintere-
sowana podjęciem pracy zarobkowej, ale prowadzone 
przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludno-
ści (BAEL) wskazują, że w grudniu 2017 roku wśród 
1563,3 tys. osób szukających pracy i zarejestrowanych 
w urzędach pracy aż 90,3 tys. (tj. 5,8 procent) stanowiły 
osoby w wieku 60 lat i więcej. 
A przecież wielu z tych, którzy chcieliby pracować, nie 
rejestruje się już w odpowiednich placówkach, gdyż 
status osoby bezrobotnej już im nie przysługuje, a na 
ofertę pracy też nie mają tam co liczyć.

Senior dyskryminowany
W stosunku do osób starszych nie zawsze respek-
towana jest zasada równego traktowania – jedna 

Halina Molka

W Europie pracuje zarobkowo co trzeci 
emeryt, w Polsce – tylko co dwudziesty. I to 
nie dlatego, że starsze osoby nie chcą być 
aktywne zawodowo, ale dlatego że praco-
dawcy nie chcą ich zatrudniać. 
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z podstawowych reguł polskiego prawa pracy (tak przy-
najmniej stanowią konstytucja, kodeks pracy i przepisy 
unijne). Dyskryminacja seniorów ze względu na wiek, 
bo o niej mowa, dotyczy zarówno osób jeszcze pracu-
jących, jak i tych szukających zatrudnienia. W ogłosze-
niach o pracę często pojawiają się wymagania co do 
wieku kandydata. Są one sformułowane bezpośrednio, 
na przykład „kelnerka – do lat 25”, „energiczną panią 
w wieku 30–35”, „osobę do 30 lat do firmy handlo-
wej”, lub pośrednio: „oferujemy pracę w młodym dyna-
micznym zespole”. Podczas rozmów kwalifikacyjnych 
również pojawiają się komentarze na temat „nieodpo-
wiedniego” wieku kandydatów.
W Polsce zdarzają się przypadki rozwiązywania 
stosunku pracy z pracownikami po osiągnięciu przez 
nich wieku emerytalnego. Zdaniem wielu przedsiębior-
ców barierą przed zatrudnianiem osób starszych jest 
także 4-letni okres ochronny, czyli sytuacja, kiedy praco-
dawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy.
Jeśli już pojawiają się ogłoszenia dla seniorów, to 
często są to oferty za niskie stawki godzinowe lub 
pracy na czarno. 

Senior to niekoniecznie staruszek
W Polsce seniorzy ciągle postrzegani są jako grupa 
schorowana, bierna, mało wydajna, nieprzejawiająca 
inicjatywy lub niechętna do uczenia się nowych rzeczy. 
Nie dostrzega się jej wewnętrznego zróżnicowania. 
A przecież niektóre zachowania, jeśli rozpatrywać je 
w kontekście wieku, mogą świadczyć, że senior trady-
cjonalista przechodzi już w niepamięć. Pojawia się 
nowy, który udowadnia, że człowiek ma tyle lat, na ile 
się czuje.
Badacze mówią o zjawisku „zawiłości wiekowej” – coraz 
trudniej jest przyporządkować zachowania ludzi do 
określonej grupy wiekowej. Seniorzy nie czują się tak 
starymi, jak wskazuje na to ich biologiczny wiek. Lepszą 
kategorią pojęciową od wieku biologicznego byłoby 
więc subiektywne poczucie lat przez seniora, jego 
sprawność, wygląd i relacje z innymi grupami wieko-
wymi. Zachowania współczesnych seniorów nie są 
spójne z ich metryką. Nie są oni bierni jak dawniej, ale 
chcą przeżyć jesień swojego życia aktywnie. A chodzi 
im zarówno o aktywność fizyczną, jak i umysłową. To 
wszystko oznacza, że dotychczasowe prawdy o wieku 
seniorów wymagają dogłębnego zweryfikowania.
Osoby starsze charakteryzuje sytuacja życiowa specy-
ficzna dla poszczególnych segmentów wiekowych. 60- 
i 65-latkowie na ogół nie mają już zobowiązań, ich 
dorosłe dzieci opuściły rodzinny dom i nie stanowią już 
dla nich obciążenia. Są w dobrej kondycji, mają energię 
do działania. Są dyspozycyjni czasowo. Chcą pracować 
dla podtrzymania aktywności zawodowej oraz polep-
szenia sytuacji materialnej.

Rynek pracy zapomniał o seniorach
Efektami starzenia się ludności Polski są zmniejsze-
nie liczby osób w wieku produkcyjnym oraz zwięk-
szenie się grupy w wieku niemobilnym. Zmiany te 
spowodują w przyszłości zmniejszenie się zasobów 
pracy, a w konsekwencji także zmniejszenie podaży 

siły roboczej. Dlatego ważnym celem polityki państwa 
powinno być wykorzystanie na rynku pracy grupy 
najstarszych obywateli. 
Aktywność zawodowa osób starszych powinna być 
wyodrębnionym obszarem regulacji w ramach szeroko 
pojętej polityki senioralnej skoncentrowanej na działa-
niach zmierzających do: wykluczenia dyskryminacji na 
rynku pracy ze względu na wiek, dostępu do zatrud-
nienia w warunkach dostosowanych do możliwości 
starzejących się pracowników, promocji wprowadzenia 
powszechnej metody zarządzania wiekiem. Celem tej 
polityki powinna być zmiana powszechnie funkcjonu-
jących stereotypów o seniorach oraz promocja pozy-
tywnego wizerunku starszych pracowników jako osób 
posiadających nie tylko wiedzę i doświadczenia, lecz 
także lojalnych, sumiennych, dokładnych i przywiąza-
nych do miejsca pracy, a więc wartościowych, pracow-
ników. Istotne jest także uruchomienie ekonomicznych 
instrumentów, z jednej strony zachęcających seniorów 
do pozostania na rynku pracy, z drugiej – przekonu-
jących potencjalnych pracodawców do zatrudniania 
osób starszych. 
Dodać należy, że w Polsce realizowana jest polityka 
rynku pracy wobec osób w wieku dojrzałym (ludzie 
w wieku 45–50+ mogą liczyć na wsparcie kierowane 
do nich i do pracodawców, takie jak: dofinansowanie 
wynagrodzeń szkolenia, prace interwencyjne, zmniej-
szenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych czy na przykład 
wydłużony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych), 
ale formy te dotyczą jedynie osób po 50. roku życia. 
Nie obejmują emerytów (mężczyzn po 65. i kobiet po 
60. roku życia). Osoby te ciągle narażone są na duże 
trudności na rynku pracy, są dla niego ,,niewidoczne’’, 
a pracodawcy nie chcą o nich słyszeć. 

Pomóc seniorom, ulżyć młodszym 
pokoleniom
Trzeba być niepoprawnym optymistą, aby uwierzyć, że 
kierowane do pracodawców różnego rodzaju działa-
nia wspierające spowodują natychmiastową rewolucję 
w tej dziedzinie i każdy senior, który zechce dorobić 
do skromnej emerytury, znajdzie pracę. Zapewne tak 
nie będzie. Działania te mogą jednak znacznie popra-
wić sytuację seniorów stanowiących istotny i ciągle 
niewykorzystany potencjał na rynku pracy. I, o czym 
nie należy zapominać, będą działaniami na rzecz 
poprawy warunków ekonomicznych starszych poko-
leń bez wymuszania nadmiernych ciężarów podatko-
wych nakładanych na młodych pracujących ludzi. Jest 
to istotne zwłaszcza teraz, w obliczu wyzwań demo-
graficznych i starzejącego się społeczeństwa, gdy już 
wiadomo, że nie będzie możliwe osiągnięcie stabilnej, 
rozwijającej się gospodarki bez rynku pracy, w którym 
starsi pracownicy będą brać aktywny udział i w którym 
będą uczestniczyć na równych zasadach. A poza tym, 
tylko taka polityka wobec seniorów może realizować 
podstawowy cel polityki społecznej — służyć poprawie 
warunków życia i pracy oraz właściwie kształtować 
stosunki społeczne. 
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Fot. Shutterstock 

• Ile w portfelu 
Projekt przewiduje zniesienie obciążenia emerytur 
i rent podatkiem od dochodów osobistych oraz 
zaniechanie obciążania świadczeń składką zdro-
wotną. Emerytury i renty byłyby po prostu wypła-
cane w wysokości brutto. Podatek, jak wiadomo, 
wynosi 18 procent podstawy opodatkowania, 
a składka zdrowotna – 9 procent. O tyle więc wzro-
słyby świadczenia wypłacane emerytom i rencistom. 

Ile zostałoby w ich portfelach? Otóż osoba z emery-
turą wynoszącą 1600 zł brutto otrzymuje dziś 
1338 zł, ponieważ 144 zł potrąca się jej na składkę 
zdrowotną oraz 118 zł – na podatek dochodowy 
(to kwota wynikająca z obliczonych 18 procent 
podstawy opodatkowania pomniejszonych o 1/12 
kwoty wolnej od podatku). Osoba z emeryturą 3000 
zł po takich samych zabiegach dostaje dziś 2468,84 zł. 

Emerytury 
bez podatku?

Emerytury bez podatku – to w uchu 
seniora brzmi pięknie. Ale czy realnie? 
Choć ten temat pod koniec minionego 
roku już powtórnie trafił do sejmu, 
na razie wydaje się, że duży pytajnik 
w tytule jest uzasadniony.

Ideę zwolnienia emerytów i rencistów z opłaty 
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
składki na ubezpieczenie zdrowotne podjęło 

Polskie Stronnictwo Ludowe. Pierwszego podej-
ścia PSL dokonało na początku 2018 roku, wnosząc  
projekt ustawy do laski marszałkowskiej. Niestety 
przepadł w pierwszym czytaniu.

Nie drzwiami, to oknami – skoro projekt posel-
ski wylądował w koszu, PSL powołało obywatel-
ski komitet inicjatywny, który przygotował nowy 
Emerytura bez podatku już w listopadzie 2018 roku 
i złożył go w sejmie. PSL objęło inicjatywę swoim 
patronatem. 

Pięcioosobowy komitet inicjatywny powstał na 
warszawskiej Woli, a jego przewodniczącym został 
Mieczysław Kasprzak. Projekt przygotowany przez 
zespół kompetentnych ludzi podpisało 140 tysięcy 
osób – i to nie tylko seniorzy.
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W obu przypadkach miałyby po zmianie tyle, na ile 
wskazuje decyzja ZUS (brutto).

Od podatku dochodowego, według projektu, 
nie byłyby zwolnione świadczenia otrzymywane 
z zagranicy w ramach tamtejszych systemów, co 
ma dotyczyć zarówno obywateli polskich posiada-
jących takie świadczenia, jak i mieszkających u nas 
obcokrajowców. Uprawnienia do świadczeń zdro-
wotnych dla tych osób miałyby zostać bez zmian.

• Kto zapłaci
Projekt przewiduje, że straty kasy państwa z tego 
tytułu oraz kas samorządowych pokryłby budżet 
państwa. Ile miałyby one wynieść? 

Niemało. Z tytułu zaniechania poboru podatku 
budżety państwa oraz samorządowe utraciłyby 
około 15 mld zł, a z tytułu zwolnienia ze składki 
zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia – około 
20 mld zł. Razem koszt ustawy wyniósłby więc około 
35 mld zł.

Ale nie do końca aż tyle – twierdzą autorzy projektu 
– bo przecież wszystko to, co zostanie w portfe-
lach emerytów i rencistów, znajdzie się na rynku, 
a więc znacząca część tych środków wróci w postaci 
podatku VAT do państwowych kas. Nikt nie ma 
wątpliwości, że to, co zyskaliby seniorzy, poszłoby 
na konsumpcję. Wiadomo bowiem, że świadczenia 
emerytalno-rentowe są przeznaczane głównie na 
żywność, mieszkanie i świadczenia zdrowotne oraz 
na leki. A to są wydatki, które w błyskawicznym 
tempie rosną, zaś waloryzacja dalece za inflacją nie 
nadąża. 

Specjaliści szacują, że obecnie inflacja sięga 
20 procent przeciętnego wzrostu płac, ale wskaź-
nik waloryzacji obliczany jest na podstawie danych 
z poprzedniego roku. A więc realny efekt walory-
zacji opiera się faktycznie na danych dotyczących 
dwóch lat wstecz – uzasadniają autorzy projektu. 

• Znów „stary portfel” 
Piszą też, że wynikające z wadliwej waloryzacji 
spłaszczenie świadczeń doprowadziło do znanego 
z odległej przeszłości zjawiska „starego portfela”, 
spowodowanego coroczną utratą siły nabywczej 
przez emerytury i renty. Po kilku czy kilkunastu 
latach nie mają one już nic wspólnego ze świadcze-
niem obliczonym na podstawie zarobków z czasów 
aktywności zawodowej, opłacanej składki na ZUS 
i osiągniętego stażu ubezpieczeniowego.

Stąd właśnie propozycja jednorazowego urealnie-
nia wszystkich emerytur i rent. Co, jak uważają 
autorzy projektu, przecięłoby coraz bardziej palący 

problem ubożenia seniorów, a także uprościłoby 
obliczanie świadczeń, z którymi ZUS ma nieustanne 
problemy, oraz zmniejszyło koszt tych operacji.

• Szkiełko i oko
Specjaliści są jednak sceptyczni. 

Dr Jacek Kulicki z Biura Analiz Sejmowych twier-
dzi, że to niewłaściwa droga do poprawy sytuacji 
finansowej emerytów i rencistów, bo większe korzy-
ści przyniosłaby seniorom z wyższymi świadcze-
niami niż tym najuboższym. A więc pogłębiłoby 
się rozwarstwienie tej grupy. Bo system ubezpie-
czeniowy systemem, ale to niesprawiedliwe, żeby 
większe podwyżki mieli ci z wyższymi świadcze-
niami. Ekspert pomija przy tym fakt, że chodzi 
o system ubezpieczeniowy, w którym liczą się osią-
gane zarobki i odprowadzane od nich składki oraz 
wypracowany staż i że nie mówimy w tym akurat 
projekcie o świadczeniach zapomogowych.

Z drugiej strony Jacek Kulicki stwierdza, że propo-
nowane przywileje nie uwzględniłyby świadcze-
niobiorców z systemów zagranicznych, a także 
prokuratorów i sędziów w stanie spoczynku, 
a to byłaby nierówność wobec prawa, która 
naruszałaby nie tylko prawo unijne, lecz także 
naszą konstytucję.  W tym przypadku nie prze-
szkadza mu więc, że upomina się o wcale nie 
najuboższych, a w dodatku o tych, którzy nie 
wnosili składek do ZUS. 

Ekspert sejmowy szacuje, że jeśli cała podwyżka 
poszłaby na konsumpcję, to z 23 procent VAT 
mogłoby wrócić do budżetu około 7,9 mld zł. Jednak 
aby mówić o powszechności, równości i sprawie-
dliwości podatkowej, należałoby  ustanowić jedna-
kową dla wszystkich obywateli kwotę wolną od 
podatku, na przykład na poziomie 13 tys. zł.

Nie jest entuzjastą projektu także Andrzej Strębski 
z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Ekonomicz-
nych. Również on wytacza działa „równościowe”: 
1,5 mln zatrudnionych zarabia 2100 zł brutto, to 
jest 1530 zł „na rękę”. Ponad 40 procent emerytów 
i rencistów ma świadczenia wyższe niż te zarobki, 
a 2,3 procent spośród nich otrzymuje ponad 5 tys. zł. 
– Czy oni też mają być zwolnieni z podatku i składki 
zdrowotnej? – pyta Andrzej Strębski w swojej opinii, 
zapominając, jak się wydaje, że mówimy o systemie 
ubezpieczeniowym, gdzie z założenia obowiązuje 
zasada ekwiwalentności.

Andrzej Strębski optuje także za wprowadzeniem 
kwoty wolnej od podatku. Jego zdaniem powinna 
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ona być ustalona na przykład na poziomie śred-
niej emerytury lub minimalnego wynagrodzenia 
i ulegać corocznemu podwyższeniu.

Przychylnym okiem patrzą natomiast na obywatel-
ski projekt ekonomiści z City Handlowego i z OPZZ. 
Uważają, że przyniósłby adresatom podwyżkę 
świadczeń o około 20 procent, co dałoby efekt 
porównywalny z programem 500+. Tu szacuje 
się koszt projektu na 28 mld zł, to jest około 
1,3 procenta rocznego PKB. Zdaniem ekonomistów 
z City Handlowego byłby to fiskalny impuls napę-
dzający konsumpcję. Można by w tym upatrywać 
„zauważalny efekt prowzrostowy dla spowalniają-
cej gospodarki, choć w oczywisty sposób nadszarp-
nęłoby to finanse kraju” – oceniają.

• I ty zostaniesz emerytem…
Inicjatywa obywatelska ma swoją wagę, toteż tym 
razem projekt ustawy nie trafił nawet do sejmo-
wej zamrażarki, lecz bardzo szybko znalazł się 
w porządku posiedzenia sejmu. Debatowano nad 
nim 7 grudnia 2018 roku.

80 procent emerytów i rencistów oczekuje na 
świadczenie bez podatku – mówiono podczas 
pierwszego czytania. Uważają oni, że tak będzie 
uczciwie i sprawiedliwie, bo państwo o nich ostat-
nio zapomniało, a obiecywane ułatwienia są niewy-
starczające i niezauważalne. W efekcie seniorzy 

coraz bardziej się zadłużają. Ich długi w bankach 
szacuje się już na około 7 mld zł. A przeznaczane 
bywają głównie na leki i leczenie. Mówiono o wege-
tacji, pogardzie, zasługach dla kraju i odbudowie 
z ruin (słowa przewodniczącego komitetu inicjatyw-
nego, Mieczysława Kasprzaka). Ale też o zapisanym 
w konstytucji powszechnym obowiązku ponoszenia 
ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podat-
ków (posłanka Joanna Borowiak z PiS, cytująca 
opinie o projekcie Prezydium KK NSZZ „S”). – Polska 
bieda ma twarz polskiego emeryta, który nie jest 
roszczeniowy, nie kupuje i odchodzi od okienka 
w aptece – mówił z kolei poseł Michał Szczerba z PO, 
a posłanka Agnieszka Ścigaj (Kukiz 15) zauważyła, że 
żeby płacić podatki i być solidarnym, trzeba mieć 
z czego. Ona też uważa, że trzeba szukać rozwią-
zania w określeniu odpowiedniej kwoty wolnej od 
podatku. – Posłowie mają ją ustaloną na poziomie 
30 tys. zł, więc nie czują problemu.

Prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, posłużył 
się znanym cytatem. – To się po prostu osobom 
w dostojnym wieku należy – stwierdził. I zadeklaro-
wał, że jeśli nie uda się  doprowadzić do uchwalenia 
projektu Emerytury bez podatku w tej kadencji, to się 
ją uchwali w następnej.

Sejm skierował projekt do prac w Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny. Ale nie wiadomo jeszcze, 
kiedy ta się nim zajmie.

Fot. Pexels

Jolanta Kroner
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procent kwoty emerytury minimalnej lub podatek 
dochodowy rozliczany jest w formie karty podat-
kowej. 

W rzeczywistości więc większość starszych osób 
dorabiających do emerytury, bez względu na to, czy 
jest zatrudniona, czy prowadzi własną firmę, płaci 
składkę zdrowotną dwukrotnie. Konia z rzędem 
temu, kto sensownie wyjaśni, dlaczego tak się 
dzieje? Czy to kara za kreatywność, przedsiębior-
czość i trud? Za to, że seniorzy zamiast korzystać 
z dobrodziejstw emerytury, odpoczywać czy usta-
wiać się w kolejkach po zapomogi w ośrodkach 
pomocy społecznej, pracują? Przecież jeśli taka 
osoba pójdzie do szpitala, to nie będzie leczona 
podwójnie, nie będzie też leczona lepiej, a ZUS, 
gdyby miał wypłacić jakiś zasiłek, to też nie zrobi 
tego dwa razy.

A absurdów jest w tej kwestii znacznie więcej. 
Wspomnę tu tylko o przypadkach, gdy emeryt czy 
rencista musi pilnie się leczyć, a w państwowej służ-
bie zdrowia wyznaczają mu wizytę u specjalisty czy 
na konieczny zabieg za kilka lat i zmuszony jest do 
wykupienia pakietu na usługi medyczne w niepu-
blicznej służbie zdrowia. Tak więc zamiast skorzy-
stać z bezpłatnej porady lekarskiej, uda się do leka-
rza prywatnie, a to oznacza, że zapłaci za usługi 
zdrowotne po raz trzeci. To samo dotyczy zakupu 
leków, z których większość w żadnym lub niewiel-
kim stopniu jest refundowana, oraz badań, które 
musi wykonać na przykład w celu ustalenia krze-
pliwości krwi, grupy krwi, profilaktyki i tym podob-
nych. Pomimo że senior jest podwójnie ubezpie-
czony, za badania te musi zapłacić osobno.

Halina Molka

Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Nie oznacza to jednak, że osoba, która 
osiągnie ten próg i zacznie pobierać 
świadczenia emerytalne z ZUS, musi prze-
stać pracować czy prowadzić działalność 
gospodarczą lub że nie może jej dopiero 
założyć. Zwłaszcza że nie grozi to utratą 
prawa do pobierania emerytury.

Z emerytury czy renty odprowadzana jest 
składka na ubezpieczenie zdrowotne. Emeryci 
i renciści, jako osoby ubezpieczone, mają 

prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych. Pomimo tego po podjęciu 
pracy lub uruchomieniu własnej działalności gospo-
darczej emeryt czy emerytka muszą być zgłoszeni 
do ZUS, co wiąże się z comiesięcznym odprowa-
dzaniem kolejnej składki zdrowotnej – od początku 
2019 roku wynosi ona 342,32 zł.

Dla osoby będącej już na emeryturze czy rencie 
i pracującej lub prowadzącej pozarolniczą działal-
ność gospodarczą ubezpieczenie zdrowotne jest 
obowiązkowe. Są z niego zwolnione jedynie osoby 
prowadzące działalność, których świadczenie 
emerytalne lub rentowe nie przekracza kwoty mini-
malnego wynagrodzenia, a ich miesięczny przychód 
z działalności gospodarczej nie jest większy niż 50 

Państwo 
łupi emerytów
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cykl jej wierszy na kompozy-
cje chóralne. Prowadzi warsz-
taty literackie i Autorski Teatr 
Poetycki, w którym również gra. 
Jej ostatnia książka pt. Szklana 
góra zawiera tłumaczenia wier-
sza pod tym samym tytułem na 
21 języków. 

W 2018 roku otrzymała 
odznakę honorową „Zasłużo-
nego dla Warszawy”. Informa-
cje, wywiady, recenzje ksią-
żek i publikacje jej autorstwa 
można znaleźć pod adresem: 

lidiakosk.wordpress.com.

Z ptakiem

Być

Cząstką natury

I ludzkich dokonań

Bez lęku

Że odpoczynek

Mojemu ptakowi

Przypadnie 

Na kikucie drzewa

Współpracowała autorsko 
z Henrykiem P. Koskiem nad 
dwutomowym słownikiem 
historycznym pt. Generalicja 
Polska. Absolwentka prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Działaczka na rzecz krzewienia 
polskiej literatury. Japońska 
edycja jej książki Słodka woda, 
słona woda została wydana 
w Japonii w 2016 roku. W USA 
ukazało się ponad 70 jej publi-
kacji w czasopismach i antolo-
giach, artykuły i wywiady dla 
National Public Radio i dla 
prasy. Philip Olsen przełożył 

Z drzewem  poszumieć, 
z ptakiem polecieć

W gałęzi splocie

Odkryć

Swoje ręce

            myśli

            ścieżki

Lidia Kosk – poetka, opowia-
daczka historii, podróżniczka, 
fotografka. Autorka kilkunastu 
tomików poezji i opowiadań, 
w tym dwóch polsko-angielskich, 
redaktorka dwóch antologii. 

W ptaka locie

Umieścić

Swoje podróże

            tęsknoty

            poznania

Z szumu drzewa

Drgań liści

Gry cieni

Odczytać

Człowieczą przyszłość

Fot. Pexels
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dojrzałej

Wraz z postępującym starzeniem się społe-
czeństwa zmienia się obowiązujący model 
seniora. W ciągu ostatnich dziesięciu lat 

osoby dojrzałe diametralnie zmieniły swoje podejście 
do aktywności, form spędzania wolnego czasu i nowo-
czesnych technologii. Wszystko wskazuje, że kolejne 
przeobrażenia nadejdą jeszcze szybciej i będziemy 
świadkami całkowitego przedefiniowania określenia 
„starość”. W końcu polscy seniorzy aktywnie działają 
na rzecz tej zmiany. Szczególnie kobiety. 

2008. „Zaopiekuj się mną”
W lipcu 2008 roku opublikowano wyniki badań 
ilościowych dotyczących percepcji starości oraz 
planów na przyszłość generacji powojennego wyżu 
demograficznego. Przeprowadził je Instytut Spraw 
Publicznych na 40-, 50- i 60-latkach. Wyniki były 
dość zatrważające: 40-letni kandydat na 50-latka 
przestawał o siebie dbać, uważając za zdrowy tryb 
życia niestosowanie używek (56 procent) i wysypia-
nie się (51 procent). Sport nie był ulubioną formą 
spędzania wolnego czasu. W przeciwieństwie do 
oglądania telewizji (67 procent) i spotkań towarzy-
skich (64 procent).
Dr Iwona Oliwińska, socjolog z Instytutu Stosowa-
nych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej” 
skomentowała to tak: „Ludzie w średnim wieku nie 
zajmują się swoim zdrowiem i ciałem, gdyż uważają, 
że to zbyt kosztowne i nie dla nich. W myśle-
niu o swoim zdrowiu i w ogóle o przyszłości nie 
uwzględniają własnego działania, licząc na wsparcie 
najbliższych i na pomoc państwa”. I rzeczywiście – 
59 procent badanych w średnim wieku było przeko-
nanych dekadę temu, że na starość zajmą się nimi 
dzieci (sic!).
Idźmy dalej: tylko 16 procent Polaków w wieku 
55–64 lata korzystało w 2008 roku z jakichkolwiek 

form zdobywania wiedzy. I tylko 20 procent osób 
w tej grupie wiekowej korzystało z internetu (w tym 
czasie średnia dla tej grupy wiekowej w UE wynosiła 
40 procent). Lech Wałęsa (wtedy 65-letni) dosad-
nie skomentował to w TVN24: „Dzisiaj ten, kto nie 
potrafi obsługiwać komputera, jest analfabetą. Też 
mi się wydawało, że komputer to nie jest rozwiąza-
nie dla mojego pokolenia, ale zmieniłem zdanie”. 
Jak wiemy, były prezydent, dziś 75-letni, z czasem 
polubił również social media.
W 2008 roku marzeniem 55-latka była emerytura 
– nowe wymagania pracodawcy albo pogarsza-
jące się zdrowie były podawane jako powody do 
przejścia na wcześniejszą emeryturę. W efekcie 
aż 72 procent ludzi 55+ nie pracowało. Ówczesny 
rząd chciał, aby do 2020 roku wskaźnik zatrudnie-
nia osób w wieku 55–64 lata wzrósł do 50 procent. 
Co oznaczało, że aktywnymi seniorami powinna 
była zostać połowa ówczesnych 40- i 50-latków 
(czyli dzisiejsi 50- i 60-latkowie). Cytowany przez 
„Gazetę Wyborczą” dr Piotr Szukalski z Zakładu 
Demografii Gerontologii Społecznej Uniwersytetu 
Łódzkiego twierdził, że próby zmiany świadomości 
tej grupy nie powiodą się, stawiał na przekonywa-
nie młodych, że starość zależy od nas samych.

2018. „To mój czas”
Minęło 10 lat. Stosunkowo krótki czas. Jednak 
bardzo wiele w podejściu do starzenia zmieniło się 
przez tę dekadę. I wygląda na to, że stwierdzenie, 
iż dojrzałym ludziom brakuje chęci rozwoju i utrzy-
mania aktywności było przedwczesne. Według 
raportu „Świat na miarę wieku. Potencjał konsu-
mencki pokolenia 55+”, który przygotował KANTAR 
dla fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioral-
nej, w grupie wiekowej 55–75 lat 85 procent ludzi 
korzysta z poczty internetowej (e-mail), 70 procent 
– z bankowości elektronicznej, a 65  procent 

kobiety

ma twarz
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będzie to mniej niż dekada, zakładam, że drastyczna 
zmiana nastąpi w ciągu pięciu lat), w innych krajach 
już zaczyna funkcjonować. W Islandii, która króluje 
w zestawieniu dotyczącym aktywności zawodowej 
ludzi powyżej 50. roku życia w krajach UE, pracuje 
aż 71,1 procent osób w wieku 50+. Również w USA 
praca w późnym wieku nie jest niczym dziwnym – 
kilka lat temu wskaźnik zatrudnienia dla mężczyzn 
w wieku 70 lat i więcej wynosił 13 procent, a dla 
kobiet – 9 procent. Często seniorzy zatrudniani są 
w sieciach gastronomicznych, w usługach teleko-
munikacyjnych.
Pięć lat temu Bloomberg opisał historię byłego wice-
dyrektora marketingu firmy Oral-B, Toma Parole’a, 
który po przejściu na emeryturę w wieku 77 lat, 
zatrudnił się na pół etatu w klubie golfowym, gdzie 
serwował… hamburgery i napoje. Zarabiał przez 
tydzień tyle, ile kiedyś w ciągu jednego dnia. Narze-
kał? Wręcz przeciwnie. Bez tej pracy przetrwałby, 
ale dodatkowe pieniądze dawały mu niezależność. 
Dzieci proponowały mu, że się nim zaopiekują, bo 
jego emerytura nie była zbyt wysoka, a oszczędno-
ści niefortunnie ulokował, ale nie chciał tego. Twier-
dził też, że praca pomaga mu pozostać aktywnym 
i uczy go wielu nowych rzeczy.
Ta chęć do ciągłego uczenia się i gotowość do 
podjęcia nowej pracy będzie rosła w pokoleniu 50+. 
Podobnie jak chęci ze strony działów HR do zatrud-
niania ludzi dojrzałych. W końcu dotrze do nich, jacy 
to wartościowi pracownicy.
Dojrzali ludzie widzą coraz więcej inspiracji w inter-
necie, szczególnie w social mediach, które dają im 
możliwość większego otwarcia na świat, utrzymy-
wania relacji z innymi, wypowiadania się na różne 
tematy. Dzięki nadążaniu za technologiami czują się 
coraz młodziej, już nie odstają od „młodych” i ich 
szybko zmieniającego się świata. Przykłady innych 
dodają im odwagi – będzie rosła liczba silver influ-
encerów, blogów prowadzonych przez seniorów, 
coraz więcej będzie dojrzałych modeli i sportow-
ców. Już dziś starsze kobiety nagrywające stories na 
Instagrama i Facebooka w trakcie spotkań towarzy-
skich to częsty widok. A będzie ich przybywać.
Dojrzałe panie staną się bardziej widoczne i będą 
miały wiele do powiedzenia. Twierdzi tak dr Joseph 
F. Coughlin, autor rewolucyjnej książki The Longevity 
Economy: Unlocking the World’s Fastest-Growing, Most 
Misunderstood Market (Ekonomia długowieczności: 
odkrywanie najszybciej rosnącego, najbardziej niero-
zumianego rynku na świecie) wydanej w 2017 roku. 
Jest on założycielem i dyrektorem Instytutu Tech-
nologii AgeLab w Massachusetts, który prowadzi 
interdyscyplinarny program badań nad starzeją-
cym się społeczeństwem. Wysnuł z nich wniosek, 

porównuje ceny w wyszukiwarkach. To ogromny 
wzrost w stosunku do danych z 2008 roku.
Dojrzali ludzie są też bardzo aktywni w social 
mediach – grupa użytkowników 55+ rośnie w szyb-
kim tempie od kilku lat. Przybywa osób, które czas 
na emeryturze chcą wykorzystać na swój rozwój. 
Deklarowało to 40 procent seniorów, którzy wzięli 
udział w badaniu „Współcześni seniorzy. Polska 
2017”. Pojęcie „rozwijać się” jest tu bardzo pojemne. 
Może oznaczać studia na uniwersytecie trzeciego 
wieku, podróżowanie, zawieranie nowych znajomo-
ści, wspólne wyjścia do kina i teatru oraz poświę-
cenie się do tej pory niezrealizowanym pasjom. 
W każdym przypadku oznacza to jednak, że współ-
cześni seniorzy chcieliby przede wszystkim zrobić 
coś dla siebie samych (niewielka część z nich dekla-
ruje żywą chęć zajmowania się wnukami). Ich inten-
sywną aktywność towarzyską potwierdza raport 
KIGS, dowodem na potrzebę kształcenia się jest 
stały wzrost liczby uniwersytetów trzeciego wieku 
działających w Polsce – w 2017 roku było ich 614.
Od 2007 roku zwiększa się również liczba pracują-
cych osób powyżej 50. roku życia. Wciąż jednak nie 
są to dane imponujące – w IV kwartale 2017 roku 
wskaźnik zatrudnienia dla tej grupy wiekowej 
wyniósł 32,9 procent. Był on wyższy dla mężczyzn 
(42 procent) niż dla kobiet (25,8 procent). Do reali-
zacji planów rządowych sprzed dekady wciąż 
daleko, a założony horyzont czasowy szybko się 
przybliża. W wielu przypadkach nie jest to jednak 
związane z niechęcią ludzi dojrzałych do kontynu-
owania pracy. Wręcz przeciwnie – chcieliby praco-
wać, szczególnie kobiety. Niestety, są dyskrymino-
wani (dyskryminowane) na rynku pracy i traktowani 
(traktowane) przez pryzmat stereotypów na temat 
ludzi 45+, które powstały kilkadziesiąt lat temu 
i zupełnie nie przystają do współczesności.
Młodzi pracownicy działów HR nie mają też odwagi, 
żeby tworzyć zespoły międzypokoleniowe (są dla 
nich potencjalnie konfliktotwórcze), ani odwagi, by 
powierzyć osobie dojrzałej stanowisko poniżej jej 
kwalifikacji. Może gdyby wiedzieli, że współcześni 
50-latkowie funkcjonują tak, jak kiedyś 30-latko-
wie (ukuto nawet powiedzenia: „40 to nowe 20”, 
„50 to nowe 30” i „60 to nowe 40”), i generalnie 
ogromna większość ludzi dojrzałych czuje się znacz-
nie młodziej, niż wskazuje ich metryka (a to wpływa 
na ich sposób myślenia i podejmowane aktywno-
ści), byłoby im łatwiej ich zatrudniać.

2019–2025. Dojrzałe, wspaniałe

Model starzenia się, który będzie dominujący 
w Polsce już za parę lat (wszystko wskazuje na to, że 
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że  dojrzałe kobiety będą rządzić światem. Są 
dobrze wykształcone (najlepiej w historii), żyją 
dłużej niż mężczyźni, podejmują decyzje w swoich 
domach, kontrolują wydatki, dbają o dzieci – mile-
nialsów, i rodziców, zakładają biznesy i inicjują 
rozwody. Są lepiej przygotowane do życia w jego 
trzeciej części niż panowie, którzy częściej dekla-
rują, że na emeryturze po prostu chcą odpoczy-
wać, podczas gdy kobiety – rozwijać się, realizować 
swoje plany. Jest to widoczne i u nas – na wszelkich 
kursach dla seniorów dominują kobiety, panowie są 
rodzynkami.

Dojrzałe panie są odważne, elastyczne, mają dużo 
energii, odblokowane wykazują ogromny apetyt na 
życie i na „odrabianie lat”, które minęły im w niesa-
tysfakcjonujących związkach (z badań dra Coughlina 
wynika, że stabilność i rutyna, jakiej pragną ich 
rówieśnicy płci męskiej, nie odpowiada im, one 
potrzebują nowych wrażeń). Mniejsze od męskiego 
ego pozwala im podejmować prace „poniżej kwali-
fikacji”, mają większą gotowość do uczenia się 
nowych rzeczy – mniej obawiają się ośmieszenia. 
Szybko podchwytują nowinki i stają się użytkow-
niczkami usług i platform kierowanych pierwotnie 
do młodych i przez młodych zakładanych.

Wystarczy spojrzeć na Facebooka – użytkownicy 
studenckiego portalu społecznościowego zestarzeli 
się, a grupa 55+ rośnie w tempie błyskawicznym. 
Dojrzałe kobiety są tu bardzo aktywne. Podobnie 
z Airbnb – platformą, którą założyli około 20-latko-
wie po tym, jak wykosztowali się na wynajęcie loftu 
w San Francisco. Kierowali ją do sobie podobnych 
młodych ludzi bez pieniędzy, którzy chcieli doro-
bić wynajęciem swojego mieszkania, i do młodych 
podróżników chcących wynająć coś tanio, zamiast 
przepłacać za hotel. Koncept zainteresował jednak 
także dojrzałych ludzi – w 2017 roku większość 
hostów miała więcej niż 40 lat, a 10 procent z nich 
było po sześćdziesiątce. I jest to najszybciej rosnąca 
grupa wynajmujących swoje mieszkania. Prawie 
2/3 starszych hostów to kobiety, które jednocze-
śnie coraz chętniej same podróżują, korzystając 
z Airbnb.
Morał dla twórców usług i produktów: czas najwyż-
szy zacząć projektować je z myślą o potrzebach 
seniorek – testować je na dojrzałych kobietach 
i wśród nich robić badania. I częściej zatrudniać 
w roli szefowych działów marketingu.
Wiecie, że nowo konstruowane sztuczne serca pasują 
rozmiarem do klatek piersiowych 80 procent mężczyzn 
i tylko 20 procent kobiet? Ale co tu mówić o sztucznych 
sercach, gdy zwykłe smartfony są za duże do damskich 
dłoni... Aleksandra Laudańska

Niewystarczająca aktywność fizyczna, nieprawi-
dłowe nawyki żywieniowe, a także stresujący tryb 
życia to czynniki, które wystawiają nasze serce na 
trudną próbę. Lekarze alarmują od lat, że Polska 
musi zmierzyć się z epidemią schorzeń sercowo-
-naczyniowych. 

Zdaniem kardiologów sytuacja w Polsce nie 
należy niestety do optymistycznych. Smutne 

statystyki wskazują, że co roku blisko 130 tysięcy 
Polek i Polaków doznaje ostrych zespołów wieńco-
wych, a kolejnych 90 tysięcy – udaru. Wielu pacjen-
tów przez lata po macoszemu traktuje swoje serce 
– w efekcie wielu z nich jesienią swojego życia musi 
zmagać się z problemami sercowo-naczyniowymi. 

PROBLEMY IDĄ W PARZE Z WIEKIEM  
Lekarze wskazują, że seniorzy to grupa pacjentów 
wymagających interdyscyplinarnego podejścia – 
wielu z nich cierpi bowiem z powodu wielocho-
robowości. Bardzo często na problemy kardio-
logiczne nakładają się również: niesprawność, 
demencja, upadki, zaburzenia zwieraczy czy zespół 
słabości. W ocenie geriatry, prof. dr. hab. Toma-
sza Grodzickiego, kierownika Oddziału Klinicznego 
Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie, takie osoby starsze stanowią grupę, 
której leczenie jest nie lada wyzwaniem. –  Choroby 
sercowo-naczyniowe są najczęstszymi chorobami 
wieku podeszłego. W badaniu PolSenior przepro-
wadzonym w 2011 roku na pierwszych trzech pozy-
cjach schorzeń dotykających polskich seniorów 
znalazły się właśnie schorzenia układu sercowo-
-naczyniowego: nadciśnienie tętnicze (61 procent), 
zaburzenia rytmu serca (36 procent) oraz choroba 
niedokrwienna serca (22 procent) – wylicza geriatra.

To, że problemy kardiologiczne są zmorą osób 
starszych, potwierdzają również dane opubli-
kowane na łamach prestiżowego czasopisma 
kardiologicznego „Circulation”. Wynika z nich, 
że w Stanach Zjednoczonych dolegliwości zwią-
zane z układem sercowo-naczyniowym trapią aż 
69 procent seniorów w wieku 60–79 lat i ponad 
85,5 procent osób w wieku 80+. –  To pokazuje, 
że starszy wiek wyraźnie wiąże się ze zwiększoną 
zapadalnością na choroby sercowo-naczyniowe 
– ocenia prof. Grodzicki.

wymaga 
szczególnej 

troski
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GDY CIŚNIENIE ROŚNIE…
Prawdziwą zmorą pacjentów jest 
nadciśnienie tętnicze – wyniki 
badania populacyjnego NATPOL 
wskazują, że problem ten dotyka 
co trzeciego dorosłego Polaka, 
natomiast badanie PolSenior 
wskazuje, że choruje na nie blisko 
milion osób po 80. roku życia.
– Nadciśnienie tętnicze jest 
najważniejszym i pierwszym 
czynnikiem ryzyka zgonów 
z przyczyn sercowo-naczynio-
wych. O tym, jak istotny jest to 
czynnik, świadczy między innymi 
populacja pacjentów, którzy 
chorują z powodu nadciśnienia 
tętniczego. W Polsce szacuje się, 
że liczba ta przekracza ponad 
10 milionów osób, co oznacza, że 
co trzeci dorosły Polak ma nadci-
śnienie tętnicze – ocenia specjali-
sta. Co więcej, blisko jedna trze-
cia chorujących nie wie o swojej 
chorobie, a jedynie 26 procent 
osób z nadciśnieniem ma dobrze 
kontrolowane parametry ciśnie-
nia tętniczego krwi – wskazuje 
prof. dr hab. n. med. Danuta 
Czarnecka, kierownik Kliniki 
Kardiologii i Elektrokardiologii 

Interwencyjnej oraz Nadciśnienia 
Tętniczego Instytutu Kardiologii 
Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Utrzymanie 
się takiej rosnącej tendencji może 
spowodować, że do 2035 roku 
liczba pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym zwiększy się o połowę.
Diagnozą i kontrolą nadciśnie-
nia tętniczego krwi mogą, i wręcz 
powinni, zająć się lekarze pierw-
szego kontaktu. Z punktu widze-
nia szybkości diagnozy ważne jest, 
by nie bagatelizować objawów 
takich, jak bóle głowy, problemy 
ze snem, uczucie kołatania serca 
czy pojawiające się zaczerwienie-
nie twarzy, szyi i klatki piersiowej. 
Pacjentów powinny zaniepokoić 
również takie czynniki, jak drobne 
wylewy i pęknięcia naczyń krwio-
nośnych w oku czy pojawiające 
się sporadycznie krwotoki z nosa. 
– Nadciśnienie tętnicze diagno-
zuje się na podstawie co najmniej 
dwóch pomiarów wykonanych 
podczas przynajmniej dwóch 
kolejnych wizyt. Rozpoznanie 
następuje, jeśli średnie warto-
ści są wyższe lub równe 140 mm 
Hg dla ciśnienia skurczowego 

i 90 mm Hg – dla rozkurczowego. 
U chorych z ciśnieniem tętniczym 
poniżej 160/100 mm Hg rozpo-
znanie choroby należy potwier-
dzić  poprzez prowadzenie 
domowych pomiarów lub auto-
matyczną rejestrację ciśnienia 
krwi – wyjaśnia lekarz rodzinna 
Agnieszka Motyl.
Specjalistka przypomina również, 
że rozwojowi nadciśnienia tętni-
czego sprzyjają czynniki środowi-
skowe oraz nawyki związane ze 
stylem życia. Dlatego też najsku-
teczniejszą metodą uniknięcia 
lub opóźnienia rozwoju choroby 
jest zapobieganie nadwadze 
i otyłości, zwiększenie aktywności 
fizycznej oraz ograniczenie spoży-
cia soli kuchennej i alkoholu.
– Zdrowe dorosłe osoby powinny 
mierzyć ciśnienie tętnicze krwi 
przynajmniej raz w roku, jednak 
nie ma przeciwskazań, by robić 
to częściej. W przypadku osób ze 
zdiagnozowanym nadciśnieniem 
tętniczym należy badać je z taką 
częstotliwością, jaką zaleci lekarz, 
czasem nawet kilka razy dziennie 
– podkreśla Agnieszka Motyl.
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Obniżanie poziomu cholesterolu w każdym wieku 
będzie działało prewencyjnie na choroby sercowo 
naczyniowe – przekonuje dr n. med. Daniel Śliż 
z III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiolo-
gii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Zachęca do ograniczenia spożycia nasyconych 
kwasów tłuszczowych (zawartych między innymi 
w maśle, smalcu, słodyczach przemysłowych czy 
mięsie; zmniejszenia ich do poziomu nie wyższego 
niż 7 procent dziennego zapotrzebowania na ener-
gię) i tłuszczów trans (obecnych w żywności mocno 
przetworzonej), przy równoczesnym zwiększeniu 
spożywanego błonnika oraz żywności funkcjonalnej 
bogatej w fitosterole.

UWAGA NA SMOG
Lekarze przekonują, że seniorzy powinni zwra-
cać również większą uwagę na jakość powie-
trza, niektóre cząsteczki mogą bowiem zaostrzać 
choroby układu sercowo-naczyniowego.
Jak wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Fili-
piak, prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego i prorektor Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, cząsteczki zanieczyszczonego 
powietrza dostając się do dróg oddechowych, prze-
nikają również do naczyń krwionośnych, w których 
wywołują odczyn zapalny.
– Pobudza on układ współczulny, doprowadza do 
przyspieszonego rozwoju miażdżycy bądź do desta-
bilizacji istniejących już zmian miażdżycowych. Jeżeli 
dojdzie do pęknięcia blaszki miażdżycowej w naczy-
niu wieńcowym, mamy zawał serca, a jeżeli w tętnicy 
szyjnej – udar mózgu – przestrzega profesor Filipiak. 
I dodaje, że istnieją liczne dowody naukowe wska-
zujące na to, że osoby żyjące w zanieczyszczonym 
środowisku mają zdecydowanie większe ryzyko 
rozwoju miażdżycy, zawału serca i udaru mózgu. 
Dlatego zachęca swoich pacjentów, by zostawali 
w domach w dni, kiedy miasto dusi się od smogu.

VM

Najczęstsze choroby sercowo-naczyniowe 
w wieku senioralnym i odsetek pacjentów 
zmagających się z nimi (dane prof. Tomasza 
Grodzickiego)

• Nadciśnienie tętnicze (61 proc.)

• Zaburzenia rytmu serca (36 proc.)

• Choroba niedokrwienna serca (22 proc.)

• Niewydolność serca (11 proc.)

• Przebyte udary (7 proc.)

… A SERCE NIE BIJE MIAROWO
Drugim co do częstości występowania kardiologicz-
nym problemem seniorów są zaburzenia rytmu 
serca. Najczęściej manifestują się migotaniem 
przedsionków.
– Zaburzenie to dotyczy na ogół osób po 65. roku 
życia i nasila się z każdą dekadą – wskazuje prof. 
dr. hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, kierownik 
Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardio-
logii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie i jednocześnie konsultant krajowy 
w dziedzinie kardiologii. Dodaje, że migotanie 
przedsionków nawet u kilkunastu procent pacjen-
tów może przebiegać niemalże bezobjawowo, przez 
co pacjent nic nie zauważa. Natomiast odczuwal-
nymi symptomami schorzenia są: omdlenia, zasłab-
nięcia, zawroty głowy bądź uczucie serca, które 
bije nierówno, „przeskakuje”, zwalnia czy zatrzy-
muje się. – Gdy pacjent czuje, że coś jest nie tak, 
a zwykłe EKG niczego nie wykazuje (badanie to reje-
struje jedynie 3–10 sekund pracy serca), stosuje się 
długoterminowe monitorowanie pracy serca – od 
24 godzin do 7 dni – dodaje profesor Kaźmierczak.
Migotanie przedsionków nie jest stanem bezpo-
średnio zagrażającym życiu, może się jednak wiązać 
ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu (około 
30 procent wszystkich udarów jest spowodowa-
nych arytmią), jak również wystąpieniem lub pogor-
szeniem niewydolności serca. – Dlatego migota-
nie przedsionków określa się także jako arytmię 
„złośliwą”, chociaż ta złośliwość pojawia się z opóź-
nieniem – wskazuje specjalista. I dodaje, że na bacz-
ności powinni mieć się wszyscy pacjenci, u których 
występują choroby towarzyszące, takie jak cukrzyca, 
choroby nerek czy tarczycy – szczególnie nadczyn-
ność. Brak wyrównania tej ostatniej uniemożliwia 
opanowanie zaburzeń rytmu serca. Niebezpieczne 
dla równej pracy serca są również zaburzenia 
elektrolitowe, odwodnienie oraz utrata potasu, 
do której może dochodzić w wyniki nadmiernego 
pocenia się czy stosowania leków moczopędnych. 
Czynnikiem prowokującym zaburzenia rytmu serca 
może być też stres, który najsilniej odczuwany jest 
przez osoby tracące współmałżonka.

PO PIERWSZE: PROFILAKTYKA
Trzeba pamiętać, że nawet w wieku senioralnym 
warto zadbać o profilaktykę. Lekarze zachęcają 
więc do zadbania o prawidłową masę ciała, aktyw-
ność fizyczną dostosowaną do wieku oraz stanu 
zdrowia, a także zmianę nawyków żywieniowych.
– Kluczem do sukcesu w profilaktyce chorób serco-
wo-naczyniowych nie jest dieta, która ma charak-
ter czasowy, ale zmiana nawyków żywieniowych. 
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Popełniamy jednak błędy, za które niekiedy 
słono płacimy. Większość ludzi je zbyt dużo 
i ćwiczy za mało. Oczywiście ważne jest też 
to, co jemy. Moim zadaniem jest zwrócenie 
waszej uwagi na ruch, który jest dla serca 
ogromnie ważny i powinien być w miarę 
systematyczny. W starszym wieku cierpimy 
na „chorobę siedzenia”, tymczasem orga-
nizm potrzebuje aktywności fizycznej. Ludzie, 
którzy regularnie ćwiczą, mają zdrowsze serce 
i są mniej zagrożeni zawałem, udarem czy 
wylewem. Ruchu nie zastąpimy najlepszymi 
lekami czy suplementami diety.

• Ćwiczenie 1
Ugnij ręce w łokciach i dłonie unieś w górę. 
Odwiedź łokcie na zewnątrz i wykonaj wdech 
przez nos. Następnie złącz przedramiona 
i wolno wydmuchaj powietrze przez usta. 
Ćwiczenie powtórz 10 razy. Pobudza ono 
krążenie i wzmacnia mięśnie oddechowe.

Najtrudniej jest zacząć. Oto kilka ćwiczeń, które 
mogą wykonać wszyscy. Nie potrzeba specjal-
nego stroju i hali sportowej. Można je spokoj-
nie zrobić w domu. Warto na chwilę otworzyć 
okno i przewietrzyć pokój, a potem dopiero 
przejść do głównego zadania.Serce to symbol miłości. Kiedy chcemy 

pokazać, że kogoś kochamy, to rysu-
jemy czerwone kształtne serduszko. 
Albo wysyłamy odpowiedni emotikon 

w wiadomości tekstowej. Prawdziwe serce 
wygląda całkiem inaczej i bardziej przypomina 
ściśniętą pięść. Jest bardzo ważnym organem 
naszego ciała. Sprawną maszyną, bez której nie 
możemy funkcjonować ani żyć. Zatem serce 
musi mieć stworzone odpowiednie warunki do 
pracy. Jeśli są one spełnione, to może działać 
nawet 120 lat! 

Zgony z powodu dolegliwości serca są w Polsce 
bardzo częste. Wiele osób umiera w wyniku 
chorób układu krążenia i choroby niedokrwien-
nej. Troska o serce i właściwe odżywianie wpły-
wają na zdrowie człowieka, a niezbędne do 
niego jest SZCZĘŚLIWE i AKTYWNE ŻYCIE.

ĆWICZENIA 
DLA SERCA
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• Ćwiczenie 2
Stań wygodnie w rozkroku. Ręce ugnij 
w łokciach i ułóż na wysokości klatki piersiowej. 
Palce dłoni skieruj do siebie, przedramiona są 
równolegle do podłoża. Nie zmieniając ułoże-
nia rąk, dwukrotnie odwiedź ramiona w tył. 
Ściągnij łopatki, wykonaj skręt tułowia i rozłóż 
ramiona do pełnego wyprostu. Nadal mają być 
ułożone równolegle do podłoża.

To samo powtórz w drugą stronę. Dwa ruchy 
ugiętych ramion, skręt tułowia i wyprost rąk. 
Ćwicz w tempie do trzech. To zadanie poprawia 
wydolność oddechową płuc i jest ćwiczeniem 
aerobowym. Wykonaj 8 powtórzeń, raz w lewą 
i raz w prawą stronę.

• Ćwiczenie 3
Nadal stoisz w rozkroku. Ramiona ugięte 
w łokciach, dłonie połóż na barkach. Narysuj 
łokciami 10 obszernych kół. Ćwiczenie wykonaj 
w przód i w tył. Im bliżej głowy podnosisz łokcie 
przy ruchu w górę, tym bardziej zwiększasz 
ruchomość stawów barkowych. Rób wszystko 
powoli, tempo nie jest potrzebne.

Ćwiczenie zwiększa ruchomość stawów barko-
wych i wzmacnia mięśnie oddechowe, czyli 
posyłasz sercu więcej tlenu.

• Ćwiczenie 4
Nadal stoisz w rozkroku. Dłonie połóż na 
biodrach i krąż biodrami. 10 razy w prawą 
stronę i 10 razy w lewą. Staraj się oddychać 
przez nos. Możesz lekko ugiąć kolana. Łokcie 
trzymaj odsunięte w tył. Wówczas masz unie-
sioną klatkę piersiową i lepiej pracują mięśnie 
oddechowe.

Bożena Borys
mgr wychowania fizycznego, trener 

i instruktor sportowy, babcia czwórki wnucząt
Fot. Andrzej Borys
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seksualne zabawki dla seniorek. Produkcja docze-
kała się pięciu sezonów i właśnie trwają prace nad 
szóstym. Od dnia premiery w 2015 roku serial zrobił 
sporo dobrego dla budzenia świadomości w tema-
cie, który dotąd był traktowany jak tabu. 

Dać sobie prawo do przyjemności
Brak potencjalnych partnerów wśród rówieśników 
(spowodowany także tym, że kobiety żyją średnio 
osiem lat dłużej niż mężczyźni) sprawia, że coraz 
częściej seniorki decydują się na relacje z młodszymi 
panami (ten wątek również pojawia się w Grace 
i Frankie). Oni doceniają ich doświadczenie, emocjo-
nalną stabilność i świadomość własnego ciała. 
A także niegasnący apetyt na życie. (Więcej o posta-
wach dojrzałych kobiet piszemy na stronach 15–17). 
87-letnia Teresa Bancewicz, podróżniczka i malarka, 
najstarsza polska autostopowiczka, w wywiadzie dla 
„National Geographic” cytowała swojego dwadzie-
ścia lat młodszego ukochanego: „Teresa, twoje serce 
i umysł są młodsze niż u dwudziestolatki”. O zale-
tach relacji z młodszymi partnerami bez skrępo-
wania opowiada również popularna aktorka Ewa 
Kasprzyk (62 lata). Także nowy partner 75-letniej 
Urszuli Dudziak jest od niej młodszy. Artystka otwar-
cie mówi, że łączy ich wielka namiętność i podkre-
śla w wywiadach, że seks jest nieodłączną częścią 
ich związku. Te szczere wyznania znanych „senio-
rek” budzą sensację w mediach na co dzień wciąż 
promujących modę na niestarzenie się. Ale przede 
wszystkim robią dużo dobrego dla nagłośnienia 
tematu seksu w dojrzałym wieku. 

Społeczeństwo zachowuje się, jakby miało 
problem z zaakceptowaniem, że osoby star-
sze myślą o seksie i chcą go. Babcia i seks to 

określenia, które nie chodzą w parze. Tymczasem 
60-, 70- i 80-latkowie nadal interesują się tą sferą 
i czerpią z niej przyjemność. Wyniki ankiety prze-
prowadzonej w zeszłym roku w USA przez serwis 
randkowy Match.com wykazały, że 66-letnie kobiety 
uważają swój seks za najlepszy w życiu (podobna 
deklaracja padała ze strony 64-letnich mężczyzn). 
Bo seks dojrzały jest radośniejszy. Szczególnie dla 
pań, które z czasem stają się bardziej świadome 
i lepiej czują się we własnych ciałach niż w młodości. 
Wyniki różnych badań wskazują, że odsetek osób 
w wieku powyżej 60. roku życia, pozostających 
w związkach małżeńskich, które deklarują, że są 
aktywne seksualnie, wynosi aż 55–70 procent. 
Gorzej wygląda życie seksualne seniorów żyjących 
w pojedynkę – aktywność w sferze intymnej dekla-
ruje zaledwie 5–30 procent z nich i są to głównie 
mężczyźni. Samotne kobiety mają problem ze znale-
zieniem partnerów, bo panowie w ich wieku często 
wybierają młodsze partnerki. Kobiety radzą sobie 
z tym na swój sposób. Nie mówi się o tym powszech-
nie, ale w badaniach jedna czwarta starszych pań 
przyznaje się do autoerotyzmu i – jak relacjonują 
sprzedawcy w sex-shopach –  wibratory najczęściej 
kupują właśnie starsze kobiety. Może zachęcone 
otwartością, z jaką potraktowano ten temat w popu-
larnym serialu Grace i Frankie, gdzie główne boha-
terki – odgrywane przez Jane Fondę i Lily Tomlin 
– u progu osiemdziesiątki zaczynają sprzedawać 

Życie seksualne seniorów do 
niedawna było tematem tabu, 
jednak powoli przebija się do 
społecznej świadomości. Czas zacząć 
mówić głośno, że seks nie jest zare-
zerwowany wyłącznie dla młodych. 
„Tak, seniorzy uprawiają seks, 
pomarszczone ciała też odczuwają 
przyjemność – co was tak dziwi?”.

BO W NAS 

JEST 
SEKS!

Fot. Shutterstock

22 POKOLENIA –  Marzec  2019

P S YC H O L O G I A



Aleksandra Laudańska

Abstrahując od stereotypów, 
jakim hołdują młodsze pokole-
nia, myśląc o dojrzałym seksie, 
wciąż ponad 40 procent kobiet 
po 50. roku życia je potwierdza, 
wskazując, że seks nie odgrywa 
żadnej istotnej roli w ich życiu. 
Podczas gdy twierdzi tak zaled-
wie 14 procent mężczyzn w tej 
grupie wiekowej. To bardzo duża 
dysproporcja na niekorzyść pań. 
„Żyjemy w kraju wielu stereo-
typów związanych z męskością 
i kobiecością i mam wrażenie, 
że pewna grupa kobiet w tej 
późniejszej fazie życia nie daje 
sobie prawa do przeżywania 
przyjemności” – ocenia prof. dr 
hab. Zbigniew Izdebski z Kate-
dry Biomedycznych Podstaw 
Rozwoju i Seksuologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Edukatorka 
seksualna Joan Price (75 lat) to 
potwierdza – mówi, że często 
dojrzali ludzie, panie w szcze-
gólności, poddają się powszech-
nej narracji, w której stary czło-
wiek przestaje być seksualny 
i mówią sobie: „koniec z tym”. 
Joan, autorka czterech książek 
o dojrzałym seksie, zachęca do 
nierezygnowania z niego. Bo, 
owszem, hormony już nie szaleją 
i może rzeczywiście nie odczuwa 
się pożądania tak gwałtownie jak 
kiedyś, ale wystarczy „przepra-
cować” to i często okazuje się, że 
w trakcie pieszczot podniecenie 
jednak się pojawia. Dlatego Price 
zachęca osoby w długotrwałych 
związkach do umawiania się na 
seksualne randki. 

Z drugiej strony, gdy w życiu 
samotnej osoby pojawia się 
nowe uczucie, wraz nim wybu-
cha namiętność i wraca potrzeba 
spontanicznego seksu. A na zako-
chiwanie się nigdy nie jesteśmy 
za starzy – zjawiska fizjologiczne 

i psychiczne towarzyszące temu 
stanowi są niezależne od wieku. 
Na starość wpadamy w sidła 
miłości tak samo jak za młodu. 
Uczucia, namiętności, fascynacja, 
potrzeba bliskości są niezmienne 
przez całe życie. 

Seks na zdrowie!
Nie jest też nigdy za późno na 
seks. Potwierdzają to badacze 
z holenderskiego Centrum Zdro-
wia Psychicznego w Utrechcie, 
którzy poddali grupę 1,7 tysiąca 
osób w przedziale wiekowym 
58–98 lat testom określającym 
zdolności poznawcze i pamięć. 
Okazało się, że im częściej badani 
seniorzy uprawiali seks, tym 
sprawniej pracował ich umysł. 
Z tego wysnuto wniosek, że 
aktywność seksualna w późnym 
wieku pomaga zachować zdro-
wie i młodość mózgu. Ma to 
duży związek z tym, że pod wpły-
wem seksu obniża się poziom 
hormonów stresu szkodliwych 
dla mózgu, a szczególnie korty-
zolu, który hamuje powstawanie 
nowych neuronów w hipokampie. 

Ale to nie koniec dobroczynnego 
wpływu seksu na zdrowie. Chroni 
on też przed nadciśnieniem, 
chorobami serca i nowotwo-
rami, zwłaszcza prostaty. Upra-
wianie seksu stymuluje układ 
odpornościowy, co pomaga 
organizmowi zwalczać wirusy 
i bakterie. Podnosi się wówczas 
zwłaszcza poziom immunoglo-
bulin A, które są odpowiedzialne 
za szybką reakcję ciała na infek-
cje. Seks pomaga też osobom 
cierpiącym na bezsenność – pod 
wpływem udanego współżycia 
wydzielają się endorfiny, które 
poprawiają jakość snu. Rezy-
gnacja z seksu po czterdziestce 
wiąże się z większym ryzykiem 

udaru lub zawału (wykazali to 
naukowcy z New England Rese-
arch Institute w Massachusetts). 
Nawet osobom już chorującym 
na serce zaleca się seks, gdyż 
okazało się, że korzyści z aktyw-
nego życia seksualnego są więk-
sze niż ewentualne zagrożenia, 
jakie niesie zwiększona aktyw-
ność fizyczna towarzysząca sytu-
acji intymnej. Z drugiej strony 
seks nie musi oznaczać dużego 
wysiłku. Jak pokazują badania, 
osoby powyżej 60. roku życia 
mają bardzo bogaty repertuar 
aktywności seksualnych: najczę-
ściej zaspokajają swoje potrzeby 
związane z szeroko pojętą seksu-
alnością poprzez dotyk i trzyma-
nie się za ręce, obejmowanie 
i przytulanie, a także całowanie. 
Intymne pieszczoty i zbliżenia 
seksualne też są podejmowane, 
ale znacznie rzadziej. „Z seksem 
seniorów jest tak, że trzeba zaak-
ceptować to, iż pewne rzeczy się 
zmieniły i się do nich dopasować, 
a nie z góry ten seks skreślać. 
Trzeba poszerzyć też swoją defi-
nicję seksu i przeznaczyć na niego 
więcej czasu” – radzi Joan Price.

Seks seniorów to nie bajka o żela-
znym wilku, żaden też powód do 
odczuwania zawstydzenia, gdy 
o nim mowa. Upływający czas 
nie odbiera nam seksualności, 
jeśli sami sobie jej nie odbie-
rzemy pod wpływem „młodych”, 
którzy często odmawiają swoim 
rodzicom i dziadkom prawa do 
zmysłowości i cielesnych przy-
jemności. Aktywność seksu-
alna w późnym wieku poprawia 
jakość życia i je wydłuża, niwe-
lując wpływ czynników chorobo-
twórczych. Czy może być lepsza 
zachęta, żeby nie rezygnować 
z seksualnych doznań?

Fot. Shutterstock
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Fot. Pexels
Mock up: freepik.com 

– Ile miałaś lat, kiedy owdowiałaś drugi raz, i jak 
długo byłaś sama?

Miałam 52 lata, mąż był ode mnie sporo starszy, 
o 18 lat, ale i tak stworzyliśmy wspaniały zwią-
zek trwający dwie dekady. Po jego śmierci byłam 
sama przez kilka lat, ale psychicznie nie mogłam 
znieść samotności i zaczęłam sobie szukać partnera 
w biurach matrymonialnych. A potem otworzyłam 
swoje własne.

– Otworzyłaś biuro matrymonialne?

Tak, dokładnie tak. (śmiech)

– Czy to był twój pomysł na samotność?

W pewnym sensie tak. Ale może raczej sposób na 
znalezienie sobie partnera. Miałam wrażenie, że 
sama „pozyskując” klientów, mam jakiś wpływ na 
to, jacy są.

– I to prawda? Miałaś wpływ?

Trochę tak. Chociaż oczywiście nigdy nie jesteś 
w stanie poznać kogoś po jednym czy dwóch 
spotkaniach. Ale moje biuro nie było wirtualne. Ja 
naprawdę spotykałam się z kobietami i mężczy-
znami. Organizowałam dla nich różnego rodzaju 
imprezy, wyjazdy, zabawy. To były takie integracyj-
no-poznawcze eventy. Wspominam to jako fanta-
styczny czas.

– Jak długo prowadziłaś to biuro? Udało ci się 
połączyć jakieś pary?

Beata to świetna, świadoma siebie i kolo-
rowa kobieta. Z zawodu inżynier. W życiu 
prawdziwa petarda. Zawsze w ruchu, 

zawsze z ludźmi. Towarzyska, uśmiechnięta, 
serdeczna. Ale nie było tak ciągle. Dwa razy 
owdowiała. Dwa razy musiała zaczynać 
od nowa. Po śmierci drugiego męża przez 
kilka lat była sama. Trudno było jej po raz 
kolejny otworzyć się na nowy związek. Lata 
lecą. Kobieta po pięćdziesiątce to jednostka 
dojrzała i świadoma siebie, ale też trochę 
niepewna swojej atrakcyjności. Nie to, żeby 
Beata uważała się za starą. O nie! Ale miała 
obawy, czy znajdzie mężczyznę, przed którym 
będzie mogła się otworzyć. Który zaakcep-
tuje ją taką, jaka jest. No i czy ona będzie 
umiała zaakceptować jego? Sporo pytań. 
Sporo wątpliwości. Ale Beata jest i zawsze 
była odważna. Po kilku latach życia w poje-
dynkę zdecydowała, że dalej tak nie chce. 
Nie jest w stanie zaakceptować swojej samot-
ności i zwyczajnie ma dosyć. Zaczęła więc 
rozglądać się dookoła.

NA MIŁOŚĆ 
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO
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Magdalena Harassek-Jakubiec

Samo biuro prowadziłam przez 
cztery lata. Miałam sporo klien-
tów, większość kobiet i to atrak-
cyjnych oraz ustabilizowanych. 
Z mężczyznami było gorzej. Sporo 
zgłaszało się takich lekkodu-
chów, bez stałego dochodu oraz 
mieszkania. Chcieli się podczepić 
pod zamożną ładną kobietę, bo 
takich szukali. Na szczęście zgła-
szali się też wartościowi, mocno 
zapracowani panowie, którzy nie 
mieli czasu na szukanie partnerki 
życiowej. Zawsze mnie to dziwiło.

– Co cię dziwiło? Że faceci 
szukają bogatych partnerek?

Nie, że są tacy… leniwi. Że im się 
nie chce rozejrzeć dookoła. Jest 
przecież tyle atrakcyjnych kobiet 
chętnych do tego, aby ułożyć 
sobie życie w dobrym związku. 
Ale mam wrażenie, że panowie 
wolą iść na gotowe. Inna sprawa, 
że zawsze znajdzie się margines 
tych polujących na dobra mate-
rialne, a nie szukających prawdzi-
wej przyjaźni i miłości.

– Ale to chyba dotyczy również 
niektórych kobiet?

Dokładnie tak. Ale ja na szczę-
ście nie miałam zbyt dużo takich 
„poszukiwaczy”. Do mojego biura 
zgłaszały się osoby naprawdę 
pragnące trwałego związku. 
Może dlatego, że poznawali-
śmy się w realu. Tu trudniej jest 
udawać.

– No tak. Internet zniesie 
wszystko.  A wracając do 
biura, opowiedz trochę, jak to 
działało.

W tradycyjnej formie firma 
funkcjonowała przez cztery 
lata. Później zaczęłam organi-
zować imprezy integracyjne, 
na które zapraszałam klientów. 
Zawsze były wyjazdowe, week-
endowe, w atrakcyjne miejsca 
(morze, góry, jeziora itp.) i było 
dość czasu, by obserwować 
potencjalnego partnera/part-
nerkę w różnych sytuacjach. 

To lepsze niż umówione przez 
biuro spotkanie na kawę, gdzie 
każdy chce zaprezentować się jak 
najlepiej i sporo rzeczy okazuje 
się przekłamanych. Na impre-
zach wyjazdowych tak się nie 
dało. Były wycieczki po okolicy, 
wspólne zabawy, wieczorki 
taneczne… Różne sytuacje. Kosz-
towało to też trochę, więc selek-
cja odbywała się już na wstępie. 
W ciągu siedmiu lat działania na 
polu matrymonialnym (trady-
cyjne kontakty i integracje) skoja-
rzyłam ponad 30 par. Nie wszyscy 
od razu wzięli ślub, ale z tego, co 
wiem, są w tych związkach nadal. 
Bardzo mnie to cieszy.

–  Rozumiem,  że  to  było 
skuteczne lekarstwo na twoją 
samotność. I satysfakcja, że 
to, co robisz, ma jakiś sens. Bo 
przecież dzięki tobie wiele par 
znalazło swoje szczęście.

Tak, chyba masz rację. To był fajny 
czas. I powiem ci, że z wieloma 
parami utrzymuję kontakty do 
dzisiaj. Może nie tak bardzo 
bliskie, ale jednak. Wiem też, 
że jeżdżą dalej na te wycieczki. 
Już nie po to, aby kogoś poznać, 
ale po to, aby zwyczajnie pobyć 
razem w gronie wspólnych przy-
jaciół.

– A co z tobą? Znalazłaś swoją 
połówkę?

Wyobraź sobie, że tak. Co prawda 
nie za pośrednictwem mojego 
biura (śmiech), ale znalazłam.

– Ha! A więc jednak! Fantastycz-
nie. Opowiesz, jak to było? 
Wiesz, dlaczego cię tak wypy-
tuję – bo twoja historia jest 
bardzo inspirująca dla innych. 
Jest sporo kobiet, które siedząc 
samotnie w domu, nie mają 
odwagi wyjść do ludzi. Spotkać 
się, otworzyć trochę na to, co 
los przyniesie.

Wiem, że tak jest. Dlatego dzielę 
się z tobą moją historią. I zawsze 
powtarzam, że warto spróbo-
wać. Warto się otworzyć. Jest tyle 
możliwości na to, żeby poznać 
nowych ludzi. Trzeba tylko zrobić 
pierwszy krok.

– Więc jak to było u ciebie?

Znaliśmy się chyba jakieś trzy lata 
na gruncie przyjacielskim i tylko 
takim. Ja o związku już właściwie 
nie myślałam i głośno to deklaro-
wałam, bo przyzwyczaiłam się już 
do bycia singielką i było mi z tym 
po prostu wygodnie. Ale wytrwa-
łość mojego adoratora w końcu 
przełamała mój opór i zmieni-
łam zdanie. Zimą zamieszkali-
śmy razem a jesienią wzięliśmy 
ślub… I to jaki! Chyba jedyny 
taki w Polsce. W nocy, na plaży. 
Pomysł mojego męża, który 
wiedział, jak bardzo kocham 
morze. Załatwiliśmy formalno-
ści i stało się. W strojach mocno 
plażowych, boso, ale z fantazją. 
I jak romantycznie! Nigdy nie 
przypuszczałam, że może mnie 
jeszcze spotkać coś tak wspa-
niałego. Niezapomniane wyda-
rzenie i cudowne wspomnienie 
do końca życia. Ile mieliśmy lat? 
Mój mąż wtedy był po sześćdzie-
siątce, a ja kilka lat od niego star-
sza. Mam nadzieję, że wybaczysz 
i uznasz taką trochę wymijającą 
odpowiedź. (śmiech) 

– Beata, bardzo ci dziękuję za tę 
rozmowę. Jesteś fantastyczną 
kobietą i przykładem, że w życiu 
wszystko może się zdarzyć!
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Seniorzy coraz lepiej odnajdują się w świe-
cie social mediów. 30- i 40-latkowie prędzej 
spotkają na Facebooku swoją mamę niż 

córkę czy syna. Dojrzałe kobiety świetnie czują 
się na tej stronie społecznościowej – pomaga być 
im na bieżąco z wiadomościami z kraju i ze świata, 
a także z tym, co słychać u znajomych i dzieci. 
Coraz chętniej korzystają też z portali randko-
wych – oczywiście, żeby spotkać miłość.

Ale z internetem jest jak z nożem, którym można 
ukroić chleb na kanapkę, gdy jesteśmy głodni, albo 
niefortunnie zaciąć się jego ostrzem do kości. Obec-
ność w sieci może wzbogacić życie seniora, ale też 
spowodować straty – emocjonalne i finansowe. Jak? 
Wystarczy, że padniemy ofiarą oszusta, a tych jest 
niemało na portalach społecznościowych i randko-
wych. Dlatego trzeba zachować ostrożność, szcze-
gólnie przyjmując do swojej sieci kontaktów nowe 
osoby.

Jak rozpoznać oszusta?

• Oszust często wykorzystuje zdjęcia przystoj-
nych szpakowatych mężczyzn. Są to głównie 
fotografie z dziećmi, psami, drogimi samocho-
dami, jachtami, w lekarskich kitlach, mundurach, 
garniturach. Robi to, by wzbudzić zaufanie.

• Na Facebooku nie możesz zobaczyć jego innych 
znajomych, widzisz też mało zdjęć w galerii, 
ubogi jest również jego wall (opublikowanych 
jest mało postów).

• Po przyjęciu do znajomych odzywa się niemal 
od razu. Po angielsku lub łamaną polszczyzną. 
To dlatego, że używa internetowego tłumacza, 
któremu daleko do doskonałości.

• Przedstawia się najczęściej jako lekarz lub 
żołnierz na misji w Syrii lub Afganistanie, często 
podaje się za wdowca, samotnego ojca. Pisze, 
że dziecku obiecał znaleźć nową matkę. Albo po 
prostu: że szuka miłości i widząc twoje zdjęcie, 
poczuł, że jesteś właściwą kobietą.

Jeśli dostajesz takie zaproszenia, ignoruj je i usuwaj. 
Możesz też zgłosić podejrzany profil. 

Co może się wydarzyć, 
jeśli zaakceptujesz nowego znajomego?
Będzie przekonywał cię o tym, że jego zamiary są 
uczciwe, a on po prostu szuka bratniej duszy i miło-
ści. Będzie cały czas podtrzymywał kontakt, pytał, 
co u ciebie, interesował się twoim życiem. Sam 
pochwali się podróżami i tym, że jest dobrze sytu-
owany. Przyśle zdjęcia, na których widać go na tle 
znanych miejsc i dobrych samochodów. Będzie 
roztaczał wizje wspólnej przyszłości, ślubu. Możesz 
być od niego sporo starsza, nie obchodzi go to. 

Jeśli jesteś samotna, marzysz o miłości, od dawna 
nikt się tobą nie interesował – prawdopodobnie 
połkniesz haczyk, nawet jeżeli na początku będziesz 
podchodzić do tej znajomości ostrożnie. Godziny 
spędzone na wysyłaniu wiadomości, czytanie 
i słuchanie komplementów (oszuści, żeby uwia-
rygodnić sytuację, także dzwonią) robią swoje. 
Zwłaszcza jeśli dawno nie czułaś ekscytacji związa-
nej z adoracją. 

Co ci grozi?
Ty się zadurzasz, a adorator zmienia narrację. 
Wydarza się coś nagłego, on ma wypadek, operację. 
Albo na bazę był nalot i on ma odcięty dostęp do 
swojego konta, na którym „ma kilkadziesiąt tysięcy 
dolarów”. Prosi o pożyczkę. Albo pisze, że przyjedzie 
do ciebie, wreszcie się spotkacie, ale musisz opłacić 
jego urlop w armii i przelot. Historyjek jest wiele, 
wszystkie sprowadzają się do tego, żeby wymóc 
na tobie zrobienie przelewu. Kiedy puścisz pierw-
szy, dowiadujesz się o kolejnych okolicznościach 
i problemach. W ten sposób kobiety tracą od kilku-
set euro po kilkaset tysięcy złotych, często zapo-
życzając się. W głośnej ostatnio sprawie 55-latka 
z Gdańska przesłała swojemu wirtualnemu ukocha-
nemu aż 200 tysięcy złotych... 

Oszuści (zwani dating scammerami) grają na 
emocjach, żeby manipulować swoimi ofiarami. 
Wykorzystują ich samotność, potrzebę miłości, 
adoracji, litość, strach. Historie kobiet od lat opisy-
wane na forach pokazują, że nawet te uważane za 
racjonalne, mądre i przedsiębiorcze potrafią dać 
się zwieść. Bądź ostrożna. 

Fot. Shutterstock 

ZŁAPANE W SIECI

Aleksandra Laudańska26 POKOLENIA –  Marzec  2019

T E C H N O L O G I E



NIEODPŁATNA POMOC OFEROWANA OSOBOM 
STARSZYM W DROBNYCH NAPRAWACH PRZEZ 
INST Y TUCJE MIE JSKIE TO JUŻ STANDARD 
W WIELU POLSKICH MIASTACH.

Pierwszy był Poznań, gdzie obecnie trwa już 
V edycja programu „Złota Rączka dla Seniora”, 
w ramach której poznańscy emeryci 65+ mogą 
w swoich domach skorzystać z bezpłatnych 
usług naprawczych i technicznych. Na pomyśle 
z Poznania wzorowały się Kraków, który urucho-
mił podobny program, kierowany w pierwszej 
kolejności do samotnych i niepełnosprawnych 
seniorów powyżej 60. roku życia, oraz Biały-
stok, gdzie z pomocy w ramach programu „Złota 
Rączka” mogą skorzystać samotni i niepełno-
sprawni powyżej 65. roku życia.

Do tego znakomitego grona dołączyła w tym 
roku Warszawa. Na razie uruchomiła pilota-
żowy program „Warszawska Złota Rączka dla 
Seniora” skierowany do warszawskich seniorów 
75+.

USŁUGA BĘDZIE PILOTAŻOWO ŚWIADCZONA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU. 
REGULAMIN ORAZ DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU 

„WARSZAWSKA ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA” MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE:
www.senioralna.um.warszawa.pl

REALIZATORAMI USŁUGI SĄ MAZOWIECKI 
ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWO-
NEGO KRZYŻA I FUNDACJA POMOC POTRZEBU-
JĄCYM, A JEST ONA FINANSOWANA ZE ŚROD-
KÓW URZĘDU M.ST. WARSZAWY.

Program powstał z myślą o osobach starszych 
potrzebujących pomocy w drobnych naprawach 
domowych niewymagających natychmiastowej 
interwencji oraz uprawnień specjalistycznych, 
których wartość nie przekracza 180 zł, w tym 
100 zł za samą usługę i maksymalnie 80 zł za 
zakupione materiały. Każdy warszawski senior 
w grupie wiekowej 75+ ma prawo do wezwa-
nia złotej rączki dwa razy w miesiącu, a jeśli 
usterka nastąpi ponownie, będzie niezwłocznie 
usuwana.

BEZPŁATNE USŁUGI NAPRAWCZE 
DLA SENIORÓW JUŻ W WARSZAWIE – 

RUSZYŁ PILOTAŻOWY PROGRAM

„WARSZAWSKA ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA”

Realizatorzy zadbali także o bezpieczeństwo 
seniorów. Przed każdą wizytą osoba zama-
wiająca otrzymuje dane pracownika, który 
ją odwiedzi (imię, nazwisko), co umożliwia 
potwierdzenie jego tożsamości. Pracownik jest 
zobowiązany okazać dokument z powyższymi 
informacjami.

Ilustracja: macrovector/ Freepik

Usługę można zamówić pod następującymi numerami:

Fundacja Pomoc Potrzebującym: 22 614 13 16

Mazowiecki Okręgowy Oddział PCK: 500 288 007
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Drzewa są naszym naturalnym sprzymierzeńcem 
w staraniach o czyste powietrze. Ale tylko zdrowe, 
w wieku od 10 do 80–100 lat. Takie pochłaniają 
więcej dwutlenku węgla, niż emitują. Drzewa 
młodziutkie i bardzo stare (butwiejące) wydzielają 
go tyle samo, co absorbują, a nawet tylko emitują. 
Dlatego ważna jest profesjonalna dbałość o drzewa 
– dokładne sprawdzanie ich stanu przed wycinką. 

Chronią przed smogiem?

Liczne badania pokazują, że 100 dużych drzew 
jest w stanie usunąć 460 kilogramów zanieczysz-
czeń rocznie, w tym bardzo niebezpiecznych pyłów 
zawieszonych: 136 kilogramów PM10 i PM2,5. 
Oczyszczają one powietrze 70 razy efektywniej niż 
drobna zieleń. Dlatego nasadzenia powinny być 
systematyczne, gdyż liczne gatunki stają się ważne 
dla jakości powietrza po 10–20 latach.

Najlepiej czyszczą drzewa i krzewy o dużych liściach, 
np. klon, lipa, orzech czarny, jesion wyniosły, buk 
pospolity czy lilak Meyera. Istotną rolę odgrywają 
też rośliny zimozielone, w tym iglaste, m.in. cis 
pospolity, cyprysik Lawsona, metasekwoja chińska, 
żywotnik olbrzymi, daglezja zielona, sosna czarna, 
świerk srebrny. Jakość powietrza poprawia też 
zimozielony bluszcz pospolity. To pnącze można 
sadzić w ogrodach, parkach, przy ekranach przy-
drożnych, a nawet na balkonach w dużych skrzy-
niach. To warta uwagi informacja dla osób odpo-
wiedzialnych za nasadzenia w miastach, a także 
właścicieli działek i ogródków przydomowych.

Zagrożenie rośnie

Wielu naukowców, w tym profesor Lidia Wolska 
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, alarmuje, 

że rocznie z powodu chorób spowodowanych 
smogiem umiera w Polsce 45 000 osób. Wzrasta 
liczba zachorowań m.in. na astmę i przewlekłe 
choroby płuc. Cząsteczki brudnego powietrza wyka-
zują działanie rakotwórcze. Bardzo niebezpieczny 
jest skumulowany pył, który dostaje się do naczyń 
krwionośnych. Jego obecność w organizmie może 
prowadzić do udarów mózgu. 

Na działanie zanieczyszczeń najbardziej narażone 
są dzieci i osoby starsze. Dlatego te dwie grupy 
należy szczególnie chronić. A jedną z form obrony 
jest dbałość o zdrowe dorosłe drzewa.

Zdrowe dorosłe drzewa – fabryki tlenu
• 25-metrowe drzewo pochłania tyle dwutlenku 

węgla, ile wytwarzają dwa domy jednorodzinne.
• 10-metrowe drzewo produkuje średnio 118 kilo-

gramów tlenu rocznie, a człowiek zużywa go 
176 kilogramów. Zatem dwa drzewa średniej 
wielkości zaspokajają potrzeby jednej osoby.

• 60-letnia sosna zapewnia tlen 3 osobom, 
a hektar lasu – 45.

• 100-letni buk wytwarza w ciągu godziny 1200 l 
tlenu.

Smog, czyli dymomgła
Wyraz smog to efekt połączenia dwóch angielskich 
słów: smoke (dym) i fog (mgła). Smog zimowy jest 
mieszaniną dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlen-
ków azotu, sadzy i pyłów. Smog letni to z kolei 
stężenie tlenków węgla, azotu i węglowodorów. 
Wszystkie te substancje są szkodliwe dla zdrowia.

Jolanta Zientek-Varga

Fot. Shutterstock

Ważne jest 
każde zdrowe drzewo

„Jedno drzewo daje tlen? E tam. Las – to co innego”. 
Choć brzmi to niewiarygodnie, są ludzie, którzy tak myślą. 

I nie przeszkadza im wycinanie pojedynczych drzew. 
A przecież każde zdrowe jest ważne w walce ze smogiem.
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7 rad,  jak żyć ze smogiem

Co możemy robić na co dzień,   

by choć trochę się chronić? 

1. Sprawdzajmy jakość powietrza każdego dnia 
– informacje o tym znajdziemy w programach 
telewizyjnych czy na stronach internetowych 
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środo-
wiska. 

2. Gdy powietrze jest złej jakości, nie otwierajmy 
okien, bo nie dość, że nie wywietrzymy miesz-
kania, to jeszcze „zaprosimy” smog do domu.

3. Oddychajmy przez nos, który jest naturalnym 
filtrem.

4. Kupmy urządzenie zwane oczyszczaczem 
powietrza. Niestety na razie na polskim rynku 
nie ma takich, które zostały dokładnie zbadane 
i sprawdzone przez odpowiednie instytucje 
pod kątem skuteczności. Nie ma rekomendacji, 
które stosować. Mimo to lekarze zalecają ich 
kupno, bo w jakimś stopniu na pewno popra-
wiają jakość powietrza w domu. Wybór oczysz-
czacza warto skonsultować z osobą, która 
potrafi ocenić jego parametry, a zatem zdolność 
niwelowania zanieczyszczeń.

5. Jedzmy jak najwięcej produktów boga-
tych w witaminy A, C i E, ponieważ neutrali-
zują nadmiar wolnych rodników powstają-
cych jako efekt oddychania zanieczyszczonym 

powietrzem. Wolne rodniki mają wpływ na 
rozwój astmy oskrzelowej i przewlekłej obtu-
racyjnej choroby płuc. Dobrze, by w jadłospisie 
pojawiały się jak najczęściej: marchew, papryka 
czerwona i żółta, brokuły, jarmuż, kapusta, 
dynia, natka pietruszki, czosnek, owoce dzikiej 
róży, czarna porzeczka, pestki słonecznika, orze-
chy laskowe i włoskie. Warto zwracać uwagę 
na to, skąd pochodzą kupowane produkty. Nie 
ma żywności bez zanieczyszczeń. Tylko tyle, 
że ekologiczna jest lepszej jakości niż z upraw 
konwencjonalnych. 

6. Jak najczęściej wyjeżdżajmy poza miasto, na 
przykład do lasu, bo nawet krótka przerwa od 
wdychania smogu dobrze nam robi. Na urlop 
warto wybierać miejsca, o których wiadomo, że 
słyną z czystego powietrza. Tego wymogu nie 
spełniają niestety polskie miejscowości uzdro-
wiskowe.

7. Przy jakichkolwiek problemach zdrowotnych 
związanych z krążeniem czy oddychaniem 
można używać maseczek przeciwsmogowych, 
jednak po konsultacji medycznej. Lekarze 
ostrzegają bowiem, że dla niektórych może to 
być niebezpieczne – maski utrudniają swobodne 
oddychanie. Natomiast zwykłe maseczki stoso-
wane przy infekcjach w przypadku smogu są 
niestety zupełnie bezużyteczne.

Jolanta Zientek-Varga

Smog towarzyszy nam coraz częściej. Jest obecny 
o każdej porze roku. Raz mniejszy, raz większy, 
ale jest. Wiadomo, że jakości powietrza nie da 
się poprawić z dnia na dzień, więc musimy jakoś 
ze smogiem żyć… Poniżej kilka rad, jak sobie 
pomóc. 

Jesienią i zimą mamy do czynienia ze smogiem 
typu londyńskiego. Jego powstawaniu sprzyjają 
wyżowa, bezwietrzna pogoda i tak zwana inwersja 
temperatury. To zjawisko atmosferyczne, w którym 
temperatura powietrza rośnie wraz z wysokością, 
ale nie ma pionowego mieszania się powietrza 
w atmosferze. W ciepłe miesiące, głównie latem, 
pojawia się z kolei smog typu Los Angeles. Warunki 
sprzyjające to: zanieczyszczone powietrze, słońce, 
wysoka temperatura, bardzo słaby wiatr lub jego 
brak, pogoda bez opadów. Jak się więc okazuje, 
obecnie najzdrowsze są dla nas wietrzne dni z dużą 
ilością opadów.

Fot. Unsplash

29

S M O G



7. Jeśli w puszce były całe pomidory, drewnianą 
łyżką rozdrabniamy je na mniejsze kawałki.

8. Do zupy dodajemy wodę, trzymamy ją na malut-
kim ogniu – niech bulgocze i się zagęszcza.

9. Doprawiamy solą, pieprzem i cukrem.

10. Przed podaniem smażymy na patelni kawałki 
chleba.

11. Gorącą zupę wlewamy na talerz, dodajemy 
porwaną mozzarellę i usmażony chleb.

12. Całość solidnie skrapiamy oliwą z oliwek, doda-
jemy zioła.

1. W rondlu/ garnku rozgrzewamy oliwę i masło.

2. Dodajemy cebulę pokrojoną w kostkę, 
smażymy chwilkę.

3. Dodajemy czosnek pokrojony w cienkie 
plasterki.

4. Cebulę i czosnek smażymy na rumiano, 
uważamy, by czosnek się nie spalił.

5. Dodajemy pomidory z puszki, przesmażamy 
całość.

6. Dodajemy przecier pomidorowy (pastę), 
mieszamy.

Gęsta  
pomidorowa

PRZYGOTOWANIE:

PRZYGOTOWANIE:

1. W garnku rozgrzewamy oliwę z oliwek, dodajemy 
posiekaną cebulę i czosnek – podsmażamy, aż 
cebula zmięknie.

2. Do cebuli i czosnku dodajemy czerwoną socze-
wicę – mieszamy, aż ziarenka pokryją się tłusz-
czem. Po chwili dodajemy pomidory z puszki, 
ponownie mieszamy.

3. Całość zalewamy gorącym bulionem, mieszamy.

4. Zupę gotujemy na małym ogniu około 15–20 
minut (aż soczewica będzie miękka).

5. Dodajemy pastę pomidorową oraz przyprawy – 
sól, pieprz, kminek, sok z cytryny.

6. Zupę możemy podać z łyżką gęstej śmietany, 
posiekaną pietruszką lub kolendrą.

SKŁADNIKI:
• 1 cebula
• 3 ząbki czosnku
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• 1 kubek czerwonej soczewicy
• 1 l bulionu warzywnego
• 1 puszka pomidorów bez skórki
• 1 łyżka pasty pomidorowej 

(koncentratu pomidorowego)
• 1 łyżeczka kminku 
• sok z 1 łyżeczki cytryny
• sól, pieprz
• kwaśna śmietana (opcjonalnie)
• natka pietruszki lub kolendra 

(do posypania na talerzu)

Zupa 

• 1 chlebek do usmażenia 
(np. bagietka lub ciabatta)

• oliwa z oliwek (do polania na talerzu)

Składniki dla 3–4 osób:
• 4 łyżki oliwy z oliwek
• 1 łyżka masła
• 1 duża biała cebula
• 3 ząbki czosnku
• listki bazylii
• 100 ml wody
• 1 kulka mozzarelli
• sól, pieprz, cukier
• 400 ml pasty pomidorowej
• 1 puszka pomidorów w puszce

z czerwonej 
soczewicy

Fot. Joanna Matyjek

Fot. Joanna Matyjek
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Krem
marchewkowy 

z imbirem

Składniki 
na duży garnek dla 5–6 osób

• 10 sporych pietruszek
• 5 ziemniaków

• 2–2,5 l bulionu
• 1 łyżka masła

• 0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej
• 1 kaszanka
• 1 jabłuszko

• sól, pieprz, odrobina cukru
• szczypta majeranku

• masło do podsmażenia

Krem 
z pietruszki 
i ziemniaka 
z kaszanką 
i jabłkiem

Fot. Joanna MatyjekSkładniki:
• 1 cebula
• 1 ząbek czosnku
• 1 łyżka masła
• 10 marchewek
• 2 cm imbiru
• sok z 1 pomarańczy
• 1,5 l bulionu
• 0,5 szklanki mleka kokosowego
• sól, pieprz, odrobina cukru

PRZYGOTOWANIE:
1. Na maśle podsmażamy cebulę pokrojoną 

w kostkę i czosnek.

2. Kiedy całość zacznie pachnieć, dodajemy obrane 
marchewki pokrojone na kawałki oraz obrany 
imbir starty na tarce.

3. Marchewki z imbirem, cebulą i czosnkiem 
smażymy 5–7 minut, mieszamy, aby smaki połą-
czyły się.

4. Dodajemy sok pomarańczowy, mieszamy.

5. Całość zalewamy bulionem, zmniejszamy gaz 

i gotujemy, aż marchewki będą miękkie.

6. Kiedy marchewki zmiękną, miksujemy zupę na 
gładko, dodajemy mleko kokosowe, mieszamy 
(na malutkim gazie).

7. Sprawdzamy smak i gęstość zupy – powinna mieć 
konsystencję kremu.

8. Doprawiamy solą, pieprzem i odrobiną cukru. 
Zupa powinna być konkretna w smaku, powinien 
być w niej dobrze wyczuwalny imbir (jeśli jest go 
za mało, należy go dodać).

9. Można podawać z grzankami, posypać czar-
nuszką lub sezamem.

PRZYGOTOWANIE:

1. Pietruszkę i ziemniaki obieramy, myjemy, kroimy 
na kawałki, wrzucamy do garnka.

2. Warzywa zalewamy bulionem i gotujemy do 
miękkości.

3. Po ugotowaniu warzywa miksujemy i dopra-
wiamy – świeżo startą gałką, solą, pieprzem, 
odrobiną cukru. 

4. Dodajemy masło, mieszamy.

5. Na patelni podsmażamy na maśle kawałki 
jabłka, oprószamy je majerankiem.

6. Na tej samej patelni podsmażamy plasterki 
kaszanki.

7. Gorącą zupę podajemy z jabłkiem i kaszanką.

Fot. Joanna Matyjek
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Krzyżówka

Na dobry humor





niech Twój świat się zmienia!
#POKOLENIA,Czytaj
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