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Święto Wielkiejnocy, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Pascha Chrystusowa. 
Kilka nazw, ale opisują jedno – święto najważniejsze dla chrześcijan zarówno tych 

zachodnich, jak i wschodnich.
Zazwyczaj te dni są radosne, szczęśliwe, spędzamy je w gronie najbliższych.  

Tymczasem początek roku zmienił tak wiele…  
Niech więc ten szczególny czas będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, 

wypoczynku, niech umocni w nas wiarę i podniesie na duchu. Niech da siłę 
w pokonywaniu trudności, pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość i iść dalej. 

Życzymy pełnych pokoju świąt Wielkiejnocy, alleluja!
Warszawska Rada Seniorów

Drogie Przyjaciółki, Drodzy Przyjaciele CAM „Nowolipie”
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. W tym niezwykłym czasie pragniemy życzyć Państwu, 

by nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosły zdrowie, same radosne i szczęśliwe 
dni. Niech napełnią Wasze serca spokojem i wiarą, dadzą siłę w pokonywaniu trudności, 

i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzymy Państwu, by powracająca do życia natura była natchnieniem w codziennym życiu.

Zespół Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
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Szanowni Czytelnicy i Czytelniczki!

Zbliżają się Święta Wielkanocne, które przez ostatnie dwa lata 
obchodziliśmy w warunkach pandemicznych. Mam nadzieję, że 
w tym roku będzie to czas spędzony w rodzinnym gronie, bez obaw 
o zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych.

Wiem, że wielu warszawiaków i warszawianek zasiądzie do wiel-
kanocnego stołu w większym gronie niż dotychczas, razem 
z naszymi gośćmi z Ukrainy. Bardzo dziękuję za Waszą gościnność 
i życzę wszystkim przede wszystkim domowego ciepła, radości ze 
wspólnych chwil i spokoju ducha.

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Fot. Urząd m.st. Warszawy
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Tu znajdziesz Warszawski Miesięcznik Seniorów #POKOLENIA:
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Życzliwa pomoc 
potrzebna!

Fot. Pexels, Kostiantyn Stupak
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EMOCJA 
NA SKRAWKU PAPIERU

Fot. Marzena Michałek
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WYSŁUCHAŁA:
MARZENA MICHAŁEK

W swojej dojrzałej twórczości zrezygnowała pani 
z naśladowania rzeczywistości na rzecz abstrakcji 
i zbudowała ją pani na nowo, bazując na ulubionych 
figurach: trójkącie, kole, kwadracie i linii, czyli wpro-
wadzając surową dyscyplinę formalną, która charak-
teryzuje konstruktywizm. Jednak w pani przypadku 
nie oznacza to mocnego, surowego przekazu, wręcz 
przeciwnie. Jak pani to robi?
W moim ostatnim cyklu malarskim Bryły i przestrzenie stara-
łam się te najprostsze formy, którymi są trójkąt, kwadrat 
i koło, pokazać w atmosferze – choć może to trochę za dużo 

powiedziane – magicznej. W 2021 r. zakomponowałam 
wszystkie płaszczyzny tych obrazów, co nie było łatwe, 
bo to nie jest pędzel, tylko kredka olejna, więc trzeba się 
napracować nad ustawieniem płaszczyzn względem siebie 
na obrazie. Pracowałam etapami, jak nad każdym cyklem. 
Duże obrazy powstały w 2021 r., mniejsze – w 2020 r. 
Czy te pandemiczne lata w jakiś szczególny sposób 
przyczyniły się do powstania tego cyklu?
Nie, to były formy, które nosiłam w sobie od bardzo dawna. 
Na wernisażu pytano mnie, jak doszłam do tego momentu. 
Po studiach malowałam jak wszyscy: akty, martwe natury, 

PONAD 60-LETNIA TWÓRCZOŚĆ BIMALI HORSKIEJ-ZBOROWSKIEJ TO SETKI DZIEŁ W WIELU ZRÓŻNI-
COWANYCH TECHNIKACH. ARTYSTKA POKAZUJE W NICH ŚWIAT PRZETWORZONY PRZEZ EMOCJE. 

I CHOĆ O SOBIE MÓWI, ŻE JEST LENIWA, PRACUJE NIEZWYKLE INTENSYWNIE. PRETEKSTEM DO 
NASZEGO NIEZWYKŁEGO SPOTKANIA BYŁA WYSTAWA W GALERII LUFCIK, NA KTÓREJ PREZENTO-

WAŁA WIELKOFORMATOWE OBRAZY Z CYKLU BRYŁY I PRZESTRZENIE POWSTAŁE W LATACH 2020-2021. 
TYMCZASEM JUŻ SZKICUJE OBRAZY DO NOWEGO MISTYCZNEGO CYKLU O ZAGŁADZIE. 

Obrazy z cyklu Bryły i przestrzenie
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rysunek podstawowy i tak dalej. A ponieważ byłam zawsze 
bumelantką okropną i zawsze się spóźniałam (śmiech), 
dopiero po dyplomie, kiedy na ASP zaczęłam przychodzić 
jako wolontariuszka, zaczęło do mnie coś docierać. Profe-
sor Michalski, który miał kontakt z Paryżem, przemycał 
dla nas albumy sztuki nowoczesnej, niedostępne i wyklęte 
w Polsce, bo obowiązywał socrealizm. Dzięki tym spotka-
niom uwrażliwił nas na kolor i formę. Dał nam podstawy, 
my ten kolor nauczyliśmy się wyczuwać i szanować. Barwy 
uzupełniają się i podbijają – albo są obojętne, albo wręcz 
do siebie nie pasują. Odpowiednio zestawione kolory są 
jak klejnoty: żyją i świecą.
No i ja zaczęłam szukać u pani tego koloru. Tak dotar-
łam do cyklu Dialogi Nieba i Ziemi – obrazów przy-
prószonych piachem, paloną sjeną i zaciągniętych 
cumulusami. Skąd się wzięły? Jakie doświadczenia za 
nimi stoją? Bo dla mnie tytuł i te zestawienia kolorów 
przywołują na myśl mistycyzm Miłosza, Blake’a czy 
Swedenborga.
Cykl ten powstał w wyniku zachwytu nad pejzażem 
bieszczadzkim, wówczas zachmurzonym, deszczowym 
i surowym. Odnajdziemy w nim również fascynację, która 
pojawiła się podczas mojego pierwszego lotu samolotem 
– magicznym światem ponad chmurami. Tam właśnie 
to zestawienie barw jest widoczne: zauroczenie kolorem 
i jego duchowe działanie. Jestem z natury raczej leniwa 
i jak już mnie coś tak weźmie, to ja wtedy siadam i łapię 
koniuszek tej nitki, co pociąga za sobą jedno za drugim. 
Jeden obraz zaczynam, doprowadzam do jakiegoś stanu, 
odstawiam, zaczynam zaraz drugi, trzeci. I tak powstał 
ten cykl, podobnie jak poprzednie. 
W swoim artystycznym credo pisze pani: Twórczość 
to magia. Emocja zanotowana często na skrawku papieru, 
dojrzewająca latami, aby znaleźć wreszcie swoją formę prze-
kazu. Jak pani te ulotne emocje archiwizuje, by wracać 
do nich później, czasami po latach, gdy znajdzie się 
odpowiednia dla nich forma?
Trzymam je w sobie, ale muszą być silne, by przełamać 
moje lenistwo! (śmiech) Przychodzi pomysł, notuję go 
w zeszycie, w takim malutkim formacie, i zaraz przycho-
dzą kolejne, jeden za drugim, co później układa się w cykl. 
Ale nie wracam do tego od razu. Nie rozkładam blejtramów. 
Wszystko musi się przetrawić. Znaleźć odpowiedni czas. 
Jak już przyjdzie TA chwila, idę do pracowni i maluję.
To są często obrazy wielkoformatowe (np. 170 × 145 cm). 
Jak sobie pani radzi technicznie z malowaniem tak 
ogromnej powierzchni? 
Najcięższe są blejtramy. Ale radzę sobie. Mam system dźwi-
gni, dzięki którym całkiem dobrze funkcjonuję. Potrzeba 
jest matką wynalazków. 
Przeglądając albumy, zauważyłam, że zajmuje się pani 
również fotografią.
Jakiś czas temu postanowiłam z hukiem wejść w XXI w. 
i zaznajomić się z komputerem i jego możliwościami. Stąd 

też moja znajomość Adobe Photoshopa. Bardzo mi to ułatwiło 
rozwiązywanie różnych problemów malarskich. Zrobiłam 
taki cykl fotograficzny poświęcony odpadkom: otoczce cebuli, 
skórkom pomarańczy, kapuście, takim różnym kuchen-
nym śmieciom, które można zobaczyć zupełnie inaczej, jak 
się je odpowiednio wykadruje. Wykonałam też fotografie 

potrzebne do cyklu Wibracje, migotania i szelesty o świecie 
roślin umierających, zeschniętych albo żywych i migoczą-
cych swoją żywotnością. Dla mnie z tego konwulsyjnego 
schnięcia i umierania liści idzie jakaś niezwykła energia. 
Zresztą cały czas nad tym cyklem pracuję.
Wróćmy do malarstwa. Nie zrezygnowała pani całkowi-
cie z naśladowania rzeczywistości na rzecz konstruk-
tywizmu, bo chyba te ostatnie cykle malarskie wpisują 
się w konstruktywizm?
Muszę powiedzieć, że bardzo trudno było mi się od rzeczy-
wistości oderwać i spojrzeć na cokolwiek, by zobaczyć to 
abstrakcyjnie.
Pamięta pani moment, kiedy po raz pierwszy się to 
pani udało?
Pamiętam. Zaczęłam po prostu malować biało-czarno-szare 
proste formy, jakieś prostokąty, rzeczy, które nic mi nie 
przypominały. Zaczęłam organizować płaszczyznę bez 
oglądania się na żadną treść. I to mi bardzo pomogło. Od 
tego czasu wiem, że mogę malować już wszystko.

Fot. Marzena MichałekObrazy z cyklu Bryły i przestrzenie

TWÓRCZOŚĆ TO MAGIA. EMOCJA ZANO-
TOWANA CZĘSTO NA SKRAWKU PAPIERU, 

DOJRZEWAJĄCA LATAMI, ABY ZNALEŹĆ 
WRESZCIE SWOJĄ FORMĘ PRZEKAZU.
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I kiedy w pani życiu to malowanie abstrakcyjne się 
zaczęło? 
Pojechałam z córką nad Bug, do Mielnika, mieszkałyśmy 
w takiej starej chałupie. Kasia bawiła się z dziećmi, a ja 
siedziałam przed domem, bo upał był, i naturalnie nie 
chciało mi się nic. I tak siedzę, nie chciało mi się nigdzie 
iść i sobie myślę: „Co tu namalować, co tu namalować?”. 
Patrzę, taki patyczek koło mnie leży. Patyczek z jednym 
listkiem. No i go namalowałam. I nagle okazało się, że ja 
z tego patyczka coś zrobiłam – to już nie był patyczek, to 
był obraz. 
Właściwie więc sztuką zajmowała się pani cały czas?
Od momentu skończenia akademii sztuką zajmowałam 
się cały czas, choć do abstrakcji dochodziłam dosyć długo. 
Zmagałam się z przełożeniem wewnętrznego doświad-
czenia postrzegania przedmiotu na obraz. Ale udało się. 
Wcześniejsza twórczość była sztuką figuratywną. Moja 

praca dopuszczająca do dyplomu to był drzeworyt sztor-
cowy – ilustracje do Colas Breugnon. Później długo współpra-
cowałam ze „Świerszczykiem”, a wydawnictwo Nasza Księ-
garnia wydało moje cztery autorskie książeczki dla dzieci, 
dedykowane mojej córce, Kasi. Pracowałam swego czasu 
także w Spółdzielni Pracy Artystów Plastyków „WZÓR” – 
tam malowałam zasłony, tzw. pikasy, a jak przestały się 
sprzedawać, to projektowałyśmy ubrania.
Jest pani człowiekiem wielu talentów!
Jesteśmy rodziną, która od pięciu pokoleń ma kontakt ze 
sztuką. Pradziadek, Adryan Głębocki, malarz, pedagog, 

Fot. Marzena MichałekWczesne ilustracje

Książeczki dla dzieci pisane i ilustrowane dla córki

JESTEŚMY RODZINĄ, KTÓRA OD PIĘCIU 
POKOLEŃ MA KONTAKT ZE SZTUKĄ.
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działacz społeczny, związany z Częstochową, uprawiał 
malarstwo religijne; ukryty franciszkanin, chodzący we 
włosienicy – pewnie prababcia nie była tym zachwycona. 
Ciekawostką jest, że jako 16-latek przerysował piórkiem 
olbrzymi atlas anatomiczny dla artystów, przepisując szcze-
gółowe instrukcje, jak poprawnie rysować sylwetki ludzkie 
z uwzględnieniem światłocienia, co imitowało technikę 
miedziorytu. Tych ilustracji były setki. Dziadek, Tadeusz 
Głębocki, był prekursorem grafiki użytkowej, uczył kali-
grafii i jednocześnie opracowywania dyplomów. Oprócz 

tego prowadził kursy z grafiki użytkowej i tym zarabiał 
na życie. Mama, Zofia Głębocka-Horska, była świetną 
portrecistką. Kochała słońce, bułgarskie morze i miała 
czterech mężów. Skończyła warszawską Akademię Sztuk 
Pięknych i wyższą szkołę muzyczną. W domu zawsze było 
malowanie i muzyka. Moja córka, Kasia, ma także bardzo 
dużą łatwość malowania, skończyła Académie des Beaux-
-Arts w Paryżu, gdzie obecnie mieszka. 
Muszę przyznać, że jestem niezwykle zaskoczona tym, 
jak różnorodne formy sztuki pani uprawia. 
Tak, sama się nad tym zastanawiam. Nigdy nie byłam 
konkretnie związana z żadnym ruchem, z żadnym się nie 
identyfikowałam, chociaż wiem, że wpychają mnie w ten 
konstruktywizm.
Na któregoś z mistrzów malarstwa szczególnie się 
pani zapatrzyła?
Na pewno bliscy są mi wszyscy koloryści. W ogóle malar-
stwo to dla mnie przede wszystkim barwy. Bardzo cenię 
Paula Klee i Henriego Matisse’a. Tak, jak oni, lubię sobie 
chlapnąć kolorami. (śmiech) Tadeusz Potworowski z kolei 
bardzo pomógł mi się kolorystycznie rozhuśtać. Ogromny 
wpływ miały na mnie sztuka japońska i kultura Wschodu. 
Długo nie mogłam sobie dać rady z gamą kolorystyczną, 
zwłaszcza w dużym formacie. Dopiero, jak zaczęłam robić 
szkice w małym formacie, to udało mi się odnaleźć swoją 

Fot. Marzena MichałekWystawa w galerii Lufcik, cykl Bryły i przestrzenie

NIGDY NIE BYŁAM KONKRETNIE ZWIĄZANA 
Z ŻADNYM RUCHEM, Z ŻADNYM SIĘ NIE 
IDENTYFIKOWAŁAM, CHOCIAŻ WIEM, ŻE 

WPYCHAJĄ MNIE W TEN KONSTRUKTYWIZM.
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Bimali Horska-Zborowska studiowała malarstwo pod 
kierunkiem prof. Leona Michalskiego na Wydziale Grafiki 
ASP w Warszawie w latach 1950-1956 (dyplom w pracowni 
prof. Wacława Waśkowskiego). Artystka zajmuje się 
wieloma dziedzinami twórczości: malarstwem, rysunkiem, 
grafiką warsztatową (drzeworyt, linoryt), tkaniną. W latach 
1954-1967 współpracowała jako ilustratorka z czasopismami 
dziecięcymi „Świerszczyk” i tworzyła autorskie książeczki dla 
dzieci. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Dużo 
podróżowała, szczególnie często do Włoch, gdzie w latach 60. 
miała kilka wystaw, a w 1964 r. zdobyła Diploma Speciale 
„Fiera di Via Margutta” w Rzymie. 

paletę. A potem przenosiłam to na duże formy. Od czasu 
do czasu lubię malować na barwnym podkładzie – mając 
kolor wyjściowy, nakładam pierwszą plamę i już zaczyna 
się jakiś dialog na płótnie, potem dodaję kolejne kolory, 
choć nie za dużo, i w ten sposób tworzę nową gamę barw.
No dobrze, ja o pani napiszę i czytelnicy zapytają: „To 
gdzie mogę obejrzeć twórczość pani Bimali?”. Czy jest 
jakiś album, książka, strona internetowa?
Niestety nie ma. To znaczy mam albumy, katalogi z wystaw, 
ale one nie są dostępne szerokiej publiczności i dopiero 
teraz zajęłam się ich dystrybucją. Mam zamiar dostarczyć 
je do kilkunastu galerii, np. do Galerii Art Wojciecha Tulei 
w Elektrowni Powiśle. Chcę także stworzyć swoją stronę 
internetową. Moje prace można zobaczyć w internecie, na 
Facebooku i YouTubie.
Chciałam zapytać jeszcze o pani męża, Zygmunta 
Zeydlera-Zborowskiego, który był znanym i poczyt-
nym pisarzem, ale też współtwórcą uwielbianego Teatru 
Sensacji „Kobra”. Karykatura z czołówki to pani dzieło?
Zygmunt był popularnym „kryminalistą” (śmiech), czyli 
pisarzem kryminałów w PRL. Zawsze dbał o precyzyjne 
i logiczne przeprowadzenie dowodu zbrodni. Najlepsze 
pomysły przychodziły mu do głowy przy goleniu. Wydano 
w sumie 70 jego tytułów w wydawnictwach: Iskry, Czytel-
nik i Krajowej Agencji Wydawniczej. Ale jego życiową 
pasją był teatr. Razem z reżyserem, Józefem Słotwińskim, 
stworzyli Teatr Sensacji „Kobra”, który w czwartki skupiał 
Polaków przed ekranami telewizyjnymi. Rozwijający się 
w czołówce wąż, w okularach, to karykatura mojego męża, 
ale nie ja jestem jego autorką. Pierwszą sztuką „Kobry” był 
Spacer po suficie. Zygmunt miał ogromne poczucie humoru 
i wielki dystans do swojej osoby. 



Do udziału w 10. edycji akcji społeczno-edukacyj-
nej Żonkile Muzeum POLIN zaprosiło, jak co roku, 
wielu wolontariuszy. Wydarzenie poprzedziły 

warsztaty komunikacyjne oraz specjalnie przygotowane 
wykłady i spacery edukacyjne. Wolontariusze i wolonta-
riuszki zyskali okazję do wysłuchania świadectw historii 
oraz wzięcia udziału w akcji społecznej, która na stałe 
wpisała się w tradycję warszawskich wydarzeń, zrzesza-
jąc co roku blisko 2500 wolontariuszy (instytucjonalnych 
i indywidualnych) na ulicach Warszawy.
– Akcja Żonkile, organizowana przez Muzeum POLIN, jest 
obecna w naszym domu od 10 lat. Dzięki niej poznaliśmy wspa-
niałych ludzi i staliśmy się częścią wolontariackiej rodziny – 
powiedziała Joanna Tkacz, wolontariuszka, która wystą-
piła w tegorocznym spocie promującym wydarzenie.
Hasło „Łączy nas pamięć” towarzyszy akcji Żonkile 
od początku jej istnienia. Muzeum POLIN wzywa, by 
w tym roku 19 kwietnia pamięć również nas połączyła 
– wirtualnie. Do wydarzenia będzie można dołączyć 
z każdego miejsca na świecie, przypinając wirtualny 
żonkil. Gest upamiętnienia warto opatrzyć hashta-
gami #ŁączyNasPamięć oraz #AkcjaŻonkile i umieścić 
w mediach społecznościowych. Muzealny program 
obchodów 79. rocznicy powstania w getcie warszaw-
skim uzupełnią wykłady, relacje świadków historii, 
spektakl teatralny oraz informacje o trwającej tego 
dnia akcji Żonkile. 

Powstanie w getcie warszawskim
W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum 
Warszawy i stłoczyli za nim prawie 500 tys. Żydów ze 
stolicy i okolic. Uwięzieni umierali wskutek głodu, chorób, 
niewolniczej pracy, ginęli w egzekucjach. Latem 1942 r. 
została zorganizowana Wielka Akcja Likwidacyjna, 
podczas której Niemcy wywieźli z getta do ośrodka 
zagłady w Treblince prawie 300 tys. Żydów. Wśród tych, 

#AKCJAŻONKILE 2022

którzy pozostali, narodziła się idea zbrojnego oporu. 
19 kwietnia 1943 r. do getta wkroczyły 2 tys. Niemców, 
by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło się im 
kilkuset młodych ludzi z Żydowskiej Organizacji Bojowej 
(ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego. Powstańcy 
walczyli pod dowództwem Mordechaja Anielewicza, 
ale byli wycieńczeni i słabo uzbrojeni. Wiedzieli, że nie 
mają szans, jednak woleli zginąć w walce, by ocalić swoją 
godność. Przez cztery tygodnie Niemcy równali getto 
z ziemią, paląc dom po domu. Schwytanych bojowców 
i mieszkańców zabijali lub wywozili do obozów. 8 maja 
Anielewicz i kilkudziesięciu otoczonych przez Niemców 
powstańców popełnili samobójstwo. Nielicznym Żydom 
udało się wydostać z płonącego getta kanałami. 16 maja 
Niemcy na znak zwycięstwa wysadzili Wielką Synagogę 
przy ul. Tłomackie. Getto warszawskie przestało istnieć.
Dowodzący siłami niemieckimi Jürgen Stroop podał 
w swoim raporcie o zniszczeniu getta, że jego oddziały 
ujęły lub zabiły ponad 56 tys. Żydów oraz wykryły 
631 bunkrów. Według raportu Stroopa Niemcy depor-
towali 36 tys. ludzi do obozów pracy na Lubelszczyźnie, 
pozostali zginęli na miejscu lub w komorach gazowych 
Treblinki. Jednocześnie po aryjskiej stronie muru getta 
Niemcy zintensyfikowali akcję poszukiwania ukrywają-
cych się Żydów, oferując za ich ujęcie nagrody pieniężne.

Dlaczego żonkile? 
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni 
dowódca ŻOB. Co roku 19 kwietnia, w rocznicę powsta-
nia, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem 
Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbo-
lem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana 
przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma 
na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie 
wiedzy na temat samego powstania. 

Źródło: materiały prasowe Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Fot. Pexels, Mikhail Nilov

19 KWIETNIA 2022 R. MUZEUM HISTORII 
ŻYDÓW POLSKICH POLIN ORGANIZUJE 
AKCJĘ SPOŁECZNO-EDUKACYJNĄ ŻONKILE 
UPAMIĘTNIAJĄCĄ 79. ROCZNICĘ WYBUCHU 
POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM. 
TO NAJWIĘKSZY ZBROJNY ZRYW ŻYDÓW 
I ŻYDÓWEK PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ, 
A ZARAZEM PIERWSZE POWSTANIE MIEJSKIE 
W OKUPOWANEJ EUROPIE.
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Ursynowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku im. J.U. Niemcewicza przy SGGW

Ursynowski UTW powstał w 2005 r. jako 
stowarzyszenie non profit. Jego celem jest 
aktywizacja starszych osób poprzez prowadzenie 
działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, 
twórczej i rekreacyjnej. Wszystko po to, aby seniorzy 
nie tylko zachowali, ale wręcz zwiększyli swoją 
sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną, 
aktywizowali się społecznie i odczuli poprawę 
jakości życia. Uniwersytet włącza osoby starsze do 
systemu kształcenia ustawicznego, upowszechnia 
profilaktykę gerontologiczną oraz inne działania 
zapobiegające marginalizacji społecznej seniorów. 
Zainteresowanie tą formą dokształcania jest 
ogromne. Do ursynowskiego UTW zgłaszają 
się osoby w różnym wieku, które chcą rozwijać 
zainteresowania intelektualne, artystyczne, mają 
potrzebę samokształcenia, poszerzania wiedzy 
i umiejętności. Program zajęć dostosowywany jest 
do zgłaszanych potrzeb. Pełna oferta zajęć znajduje 
się na stronie: www.uutw.pl.

Dane teleadresowe:
ul. Nowoursynowska 166
(Prawa Podkówka, pokój nr 14)
tel. 22 593 15 90
wt.-czw. 10.00-14.00
e-mail: uutw@sggw.pl

Centrum Kultury „Alternatywy” 
Ul. Indiry Gandhi 9, tuż przy stacji metra Imielin – to 
tu, w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”, 
bije kulturalne serce Ursynowa. Jego dyrektor, 
Krzysztof Czubaszek, tak oto zaprasza seniorów do 
swojej instytucji: 
Zawsze marzyłaś, aby zostać malarką? Od 
dawna chciałeś spróbować sił w brydżu? Nic 
prostszego! W Ursynowskim Centrum Kultury 
„Alternatywy” rozwiniecie swoje pasje i poznacie 
osoby w podobnym wieku oraz o tych samych 
zainteresowaniach. Poza malarstwem i brydżem 

centrum prowadzi zajęcia teatralne oraz – zgodnie 
z maksymą „w zdrowym ciele zdrowy duch” – 
fizyczne: pilates, gimnastykę, a nawet taekwondo! 
Dzięki zniżkom przygotowanym specjalnie dla 
seniorów miesięczny koszt udziału w zajęciach to 
jedynie 20 zł. W razie braku miejsc można zapisać się 
na listę rezerwową. 
To jednak nie wszystko. Poza specjalną ofertą 
zajęć prężny zespół „Alternatyw” każdego miesiąca 
proponuje liczne wydarzenia z myślą o seniorach 
właśnie. Przygotowywane są przedstawienia teatralne, 
koncerty uznanych gwiazd śpiewających piosenki 
z dawnych lat, a także pokazy filmowe, którym 
towarzyszą pasjonujące spotkania z twórcami. 
Bilety w bardzo przystępnych, ulgowych cenach 
można nabyć w recepcji „Alternatyw”. Podobnie jak 
rozchodzące się – niczym świeże bułeczki – bezpłatne 
wejściówki na część wydarzeń odbywających się 
w centrum. Należy do nich przebój „Alternatyw” Jak 
u Barei, czyli cykl spotkań z twórcami kultowego serialu
Alternatywy 4, któremu towarzyszą pokazy kolejnych
odcinków niezapomnianego dzieła Stanisława Barei.
Wszystkie informacje dotyczące repertuaru
„Alternatyw” znajdują się nie tylko w internecie, lecz
także w przyjaznej seniorom bezpłatnej broszurze.
Można ją otrzymać w recepcji „Alternatyw”,
ursynowskim urzędzie dzielnicy oraz w bibliotekach.
Serdecznie zapraszamy!

Dane teleadresowe:
ul. Indiry Gandhi 9
tel. 22 276 20 60
e-mail: recepcja@alternatywy.art

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
W ramach działalności DOK Ursynów seniorzy 
mogą brać udział w licznych międzypokoleniowych 
zajęciach i warsztatach, m.in. nauki tańca, w tym 
tańca irlandzkiego, oraz gry na instrumentach. 
W DOK Ursynów działa także, w ramach Miejsca 
Aktywności Lokalnej, Klub Seniora. Tworzą go 
seniorzy, którzy jako gospodarze organizują 
cykliczne spotkania sąsiedzkie.

Ursynów dla 
seniorów

URSYNOWSCY SENIORZY SĄ OCZKIEM 
W GŁOWIE WŁADZ DZIELNICY. NIC DZIWNEGO – 

STANOWIĄ OK. 25 PROC. MIESZKAŃCÓW.  
TO DLA NICH PROWADZONE SĄ LICZNE 

PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE, SPORTOWE, 
ARTYSTYCZNE I REKREACYJNE, ROZWIJAJĄCE 

PASJE I ZAINTERESOWANIA, SŁUŻĄCE 
PODTRZYMANIU I ROZWIJANIU KOMPETENCJI, 

NP. JĘZYKOWYCH. Fot. zdm.waw.pl  
Autorem siatki ulic jest Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.

Z B L I Ż E N I E  N A  D Z I E L N I C E
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Odbywają się one w co drugą środę o godz. 14:00 
w MAL przy ul. Kajakowej 12B (pierwsze przeszklone 
drzwi Domu Kultury na Zielonym Ursynowie).

Dane teleadresowe:
ul. Kajakowa 12B
tel. 22 125 56 02
e-mail: biuro@dokursynow.pl

Natoliński Ośrodek Kultury
NOK daje seniorom z Ursynowa nie tylko możliwość 
aktywnego spędzenia wolnego czasu, lecz 
także uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, 
artystycznych i rozrywkowych. Funkcjonują sekcje 
skupiające miłośników plastyki, teatru, wokalistyki 
czy tańca towarzyskiego. Ważnym elementem są 
też koncerty i spektakle muzyczne. Dla wybranej 
grupy seniorów oferta została poszerzona również 
o specjalną, przystosowaną do możliwości osób 
ograniczonych wiekiem, gimnastykę wzmacniającą 
motorykę układu kostno-mięśniowego. Do tego 
cotygodniowe spotkania w trzech samodzielnych 
klubach, które zrzeszają po kilkaset osób, jednakże 
ich członkowie przenikają się wzajemnie, co daje 
niemałą liczbę ok. 450 seniorów. W klubach to 
właśnie oni sami organizują liczne potańcówki przy 
muzyce dancingowej. 
Popularnością cieszą się także tematyczne 
spotkania ze specjalistami od zdrowia, wizażu, 
ogrodnictwa czy kulisów tworzenia programów TV. 
Do ulubionych zajęć osób na emeryturze należą 
wszelkie formy turystyki, zwłaszcza autokarowej, 
jedno- lub wielodniowej. Organizowane są też kursy 
języka angielskiego na trzech różnych poziomach 
zaawansowania.
Rozwijany jest również miesięcznik pt. „Życie Seniora 
na Wyżynach”. Gazetka jest swoistym archiwum, 
pisanym i fotografowanym, ważniejszych wydarzeń 
z życia tej grupy społecznej. 

Dane teleadresowe:
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 520 04 84
e-mail: nok@nok.art.pl

Ursynowska Rada Seniorów
URS została powołana 5 lipca 2016 r. Podstawą 
pracy jej członków stały się takie zagadnienia, 
jak: przeciwstawienie się przemocy i wykluczeniu 
osób starszych, reagowanie na wszelkie przejawy 
dyskryminacji ze względu na wiek (w różnych 
sferach życia), stygmatyzacja życia w aspekcie 
społecznym, ograniczenie dostępu do świadczeń, 
bariery architektoniczne itp. Ursynowska Rada 
Seniorów występuje w imieniu osób starszych do 
odpowiednich komórek Urzędu Dzielnicy Ursynów 
oraz instytucji, organizacji i innych podmiotów 
odpowiedzialnych za daną sferę życia.
Zadania rady to także: popularyzowanie wiedzy 
o sprawach senioralnych i działalności instytucji, 

organizacji pozarządowych, klubów seniora 
i uniwersytetów trzeciego wieku działających na 
Ursynowie oraz monitorowanie i popularyzowanie 
oferty spotkań, konferencji, wykładów, na których 
poruszana jest tematyka senioralna. 
Bardzo pomocne w planowaniu pracy są założenia 
Polityki społecznej wobec osób starszych do roku 2030: 
Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Stanowią 
one podstawę właściwej realizacji działań w celu 
podniesienia jakości i poziomu życia osób starszych 
w Polsce. Gwarancję stanowi również współpraca 
pomiędzy URS a Zarządem Urzędu Dzielnicowego 
Warszawa-Ursynów. To współpraca, której owocem 
są liczne działania wspierające pomoc na rzecz 
seniorów i kombatantów.
Dyżury członków Ursynowskiej Rady Seniorów 
w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 15.00-16.00

Dane teleadresowe:
Urząd Dzielnicy Ursynów, ul. KEN 61  
sala 230
e-mail: ursynow@wrs.waw.pl 

Klub Seniora SMB „Jary” – Filia Domu Sztuki
22 lutego wznowił działalność Klub Seniora „Jary”. 
Oprócz tradycyjnych spotkań okolicznościowych 
w klubie odbywają się spotkania brydżowe, można 
również pograć w gry planszowe, wybrać się na 
wycieczkę krajoznawczą czy wziąć udział w balu lub 
potańcówce. Oprócz tego w klubie mają miejsce 
liczne warsztaty, w tym te dotyczące włączenia 
seniorów do świata cyfrowego. 

Dane teleadresowe:
ul. Pięciolinii 10
tel. 22 643 02 10
e-mail: klubseniora@smbjary.waw.pl 

Kluboteka Dojrzałego Człowieka
Fundacja Kluboteka Dojrzałego Człowieka 
działa nieprzerwanie od 2012 r. i zajmuje się 
organizowaniem czasu dla ludzi młodych duchem. 
Zrzesza ok. 800 klubowiczów. Jej koronnym hasłem 
jest: „Integrować, nie dzielić – dawać siebie innym”. 
Kluboteka rozwija pasje i daje możliwości znalezienia 
nowego hobby i przyjaciół. Pasjonaci skupieni wokół 
niej: szyją, rysują, malują, spisują rodzinne dzieje, 
robią zdjęcia i opisują stare fotografie, szydełkują, 
haftują, piszą wiersze, rymowanki, ćwiczą, 
uczą się, czytają i śpiewają – w różnych obcych 
językach, pieką ciasta, gotują, grają w planszówki. 
Działają na wielu polach: w Ursynowskiej 
Radzie Seniorów, Dzielnicowej Komisji Dialogu 
Społecznego, Warszawskiej Izbie Turystyki,  
współpracują z przedszkolami i szkołami, łącząc 
pokolenia.  

Dane teleadresowe:
ul. Lanciego 13 U9
tel. 22 370 29 29
e-mail: kontakt@kluboteka.info
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TEKST: MAŁGORZATA ŻUBER-ZIELICZ  
PRZEWODNICZĄCA WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW

Wieści 
z WRS 
è�W Wolskim Centrum Kultury 

będą odbywać się warsztaty 
Bezpieczeństwo zdrowotne senio-
rów. Z zachowaniem wszystkich 
reguł bezpieczeństwa przez 
siedem kolejnych poniedział-
ków, od 28 lutego do 11 kwiet-
nia, w Wolskim Centrum 
Kultury przy ul. Działdowskiej 6 
będą miały miejsce bezpłatne 
zajęcia przeznaczone dla senio-
rów z całej Warszawy. Można 
brać udział w wybranych warsz-
tatach. Chęć uczestnictwa 
prosimy zgłosić e-mailowo: 
lidia.kania@gmail.com.

è�2 marca odbyło się spotkanie 
przewodniczącej WRS, Małgo-
rzaty Żuber-Zielicz, z Joanną 
Gospodarczyk, dyrektorką 
Biura Edukacji Urzędu m.st. 
Warszawy. Dotyczyło zakresu 
współpracy z Warszawską Radą 
Seniorów.

è�4 marca Joanna Celińska, 
sekretarz WRS, uczestniczyła 
w posiedzeniu Białołęckiej  
Rady Seniorów.

è�4 marca odbyło się spotkanie 
online WRS i Dzielnicowych Rad 
Seniorów pt. Porozmawiajmy 
o Ukrainie – o naszej pomocy 
na rzecz dzieci, kobiet i senio-
rów, którzy przyjechali do Polski. 
Stopniowa integracja społecz-
ności ukraińskiej jest kluczowa 
w celu uniknięcia niepokoju 
w kolejnych miesiącach. Po fali 
entuzjazmu przyjdzie zmęcze-
nie, a my uświadomimy sobie 

konieczność dzielenia się 
podstawowymi zasobami: środ-
kami finansowymi, dostępem 
do instytucji, wspólną prze-
strzenią. Dlatego istotne jest, 
aby pokazać, że napływające do 
naszego kraju osoby mogą stać 
się wsparciem dla starzejącego 
się społeczeństwa polskiego 
i budować sieć bezpieczeństwa 
opartą na więziach rodzinnych.

è�9 marca uczestniczyliśmy 
w konferencji Teleopieka w służ-
bie seniorom, czyli jak zapew-
nić bezpieczeństwo w lokalnym 
środowisku. Szukaliśmy odpo-
wiedzi na pytanie, jak tele-
opieka może realnie pomóc 
i osobom starszym i je zaktywi-
zować.

è�10 marca opublikowaliśmy 
nowości na naszej stronie 
w zakładce „Biblioteczka WRS”. 
Zapraszamy do lektury.

è�16 marca uczestniczyliśmy 
w zebraniu rady programo-
wej miesięcznika #POKOLE-
NIA. Czekamy na Wasze głosy 
na temat spraw ważnych dla 
seniorów (rada@wrs.waw.pl).

è�17 marca przewodnicząca 
WRS, Małgorzata Żuber-Zielicz, 

członkini Komisji Ekspertów 
ds. Osób Starszych przy Rzecz-
niku Praw Obywatelskich, 
wzięła udział w spotkaniu 
poświęconym analizie dostęp-
ności opieki geriatrycznej dla 
osób starszych w czasie pande-
mii. Komisja przy RPO pracuje 
od 2011 r. Do jej zadań należą 
m.in.: przygotowywanie uwag 
i rekomendacji dotyczących 
obowiązujących lub projekto-
wanych zmian aktów prawnych, 
propozycji zmian systemo-
wych, także do wystąpień RPO, 
promowanie dobrych praktyk.

è�21 marca przedstawiciele WRS 
wzięli udział w warsztacie 
dotyczącym polityki senioral-
nej: Jakie są powiązania polityki 
senioralnej z innymi politykami 
miejskimi i z wynikającymi z nich 
programami.

è�23 marca odbyło się kolejne 
posiedzenie WRS w trybie 
stacjonarnym.

è�28 marca przedstawiciele WRS 
wzięli udział w warsztacie doty-
czącym polityki senioralnej: 
Jaka jest zawartość i struktura 
polityki senioralnej.  

Jak zawsze czekamy na telefony, SMS-y, e-maile – oddzwonimy, odpiszemy (tel. 509 830 267,  
e-mail: mzzielicz@gmail.com, w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00). Istnieje możliwość spotkania 

osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Sekretarz WRS i władze Białołęki podziękowali członkom dzielnicowej rady  
seniorów za ich pracę Fot. Archiwum WRS

W A R S Z A W S K A  R A D A  S I E N I O R Ó W
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     Listy do „Pokoleń”
W styczniowym numerze namawialiśmy czytelni-
ków „Pokoleń” do pisania listów w sprawie polityki 
senioralnej. Poniżej pierwszy z nich. 
Moje stanowisko wobec oczekiwań i potrzeb senio-
rów, które powinny zostać uwzględnione w przygo-
towywanym projekcie polityki senioralnej tworzonej 
przez m.st. Warszawę, zmieniło się diametralnie 
24 lutego tego roku. W tym dniu nastąpił koniec 
naszego świata, świata, w którym żyliśmy od 1989 r. 
Zmieniła się ocena tego, co jest ważne teraz i co 
będzie ważne w trudnym do przewidzenia czasie. 
Jednym z zagadnień operacyjnych zaproponowa-
nych przez prezydium WRS jest zasadność podjęcia 
starań w kierunku poprawy dobrostanu psychicz-
nego warszawskich seniorów. Uważam, że w obec-
nej sytuacji – po dwóch latach zmagań z pandemią 
oraz poczucia zagrożenia związanego z działaniami 
wojennymi za naszą wschodnią granicą – jest to 
pierwszoplanowe zadanie.
Rozwiązania systemowe są oczywiście kluczowe. 
Ich opracowanie i wdrożenie trwa jednak dość 
długo. Czy możemy pomóc sobie sami, we własnym 
zakresie? 
Kilkunastoletnie badania w dziedzinie neurobiologii 
oraz psychologii społecznej wykazały, że najbardziej 
fundamentalną ludzką potrzebą jest więź z drugim 
człowiekiem. 
Opisano miejsca na świecie, gdzie skupiska ludzi 
dożywających setnych urodzin są największe, i te, 
gdzie najmniej ludzi starzeje się bez problemów 
zdrowotnych, takich jak choroby serca, otyłość, 
nowotwory czy cukrzyca. Miejsca te nazwano 
„niebieskimi strefami”. Są to wyspy Sardynia, 
Ikaria i Okinawa, półwysep Nicoya w Kostaryce 
oraz miasto Loma Linda w Kalifornii. Okazało się, 
że styl życia mieszkańców „niebieskich stref” charak-
teryzuje się dziewięcioma wspólnymi cechami. 
Są one następujące:
1.  Rodzina jest najważniejsza. Utrzymywanie więzi 

z rodziną poprzez bliskie zamieszkanie; niejed-
nokrotnie też wspólne zamieszkanie w domach 
wielopokoleniowych. Potwierdzono naukowo, że 
ludzie mieszkający w wielopokoleniowych gospo-
darstwach domowych przeżywają dłużej niż 
osoby zdrowe żyjące samotnie. 

2.  Przynależność. Człowiek ma w sobie potrzebę 
poczucia przynależności i wspólnoty. Większe 
poczucie przynależności do grupy oznacza więk-
sze zadowolenie z życia. Ważne jest mieć wspólny 
cel z taką grupą i móc się z nią utożsamiać.

3.  Przyjaciele na całe życie. Grupa wsparcia 
społecznego, nierzadko od dzieciństwa. Częste 

i regularne spotkania, wspólne wieczorne biesia-
dowanie, pomoc w życiu codziennym, wsparcie 
mentalne, także finansowe. Wzajemna dbałość 
o siebie. Badania naukowe wykazały, że najniższy 
poziom demencji występuje u osób, które mają 
rozbudowane sieci kontaktów społecznych.

4.  Cel w życiu. Posiadanie takiego celu to często 
dłuższe życie, a jego brak – zwiększone ryzyko 
śmiertelności, związane przede wszystkim 
z chorobami układu krążenia i przyczynami 
zewnętrznymi. 

5.  Zwolnienie tempa życia w ciągu dnia. Najdłużej 
żyjący ludzie na świecie mają swoje sposoby na 
redukcję poczucia stresu i napięcia emocjonalnego.

6.  Naturalny sposób poruszania się, bycie aktyw-
nym. Siedzący tryb życia jest szkodliwy.

7.  Dieta oparta na produktach roślinnych. Ogra-
niczenie spożycia mięsa na rzecz ryb i owoców 
morza. 

8.  Nieprzejadanie się – skrócenie okna żywienio-
wego i przedłużenie postu nocnego dla poprawy 
zdrowia metabolicznego. 

9.  Umiarkowane spożywanie alkoholu. Głównie 
wino podczas wspólnych posiłków z rodziną lub 
przyjaciółmi.

W renomowanym piśmie „Science” już w 1980 r. 
podano dane naukowe świadczące o tym, że izola-
cja społeczna jest czynnikiem ryzyka przedwcze-
snej śmierci. Kontakt twarzą w twarz pełni funkcję 
ochronną, wzmacniając układy odpornościowy 
i sercowo-naczyniowy. Najsilniejsze działanie 
ochronne wykazuje przyjaźń. 
Jaki wniosek wynika z przedstawionych powyżej 
badań w kontekście polityki senioralnej? Moim 
zdaniem to konieczność wzmocnienia opieki psycho-
logicznej dla seniorów oraz organizacja zajęć inte-
grujących. To edukacja naszej grupy wiekowej 
podkreślająca kluczowe znaczenie dla zdrowia 
więzi międzyludzkich. To także wykłady dla senio-
rów omawiające choroby demencyjne: rozpoznanie 
początkowych objawów, zrozumienie przebiegu 
schorzeń, przygotowanie się do życia w nowych 
warunkach. Wobec wyzwań, z którymi przychodzi 
nam się teraz mierzyć, podjęcie takich działań ma 
kluczowe znaczenie z punktu widzenia dobrostanu 
psychicznego seniorów. 
Co możemy zrobić sami? Szukać kontaktu z życz-
liwymi osobami, celebrować spotkania z bliskimi, 
cieszyć się każdym dniem. Tylko tyle i aż tyle…  

Lidia Kania
Przewodnicząca Zespołu Zdrowia i Pomocy Społecznej Wolskiej 

Rady Seniorów, członkini Warszawskiej Rady Seniorów
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Warszawa solidarna 
z Ukrainą

JUŻ PIERWSZEGO DNIA WOJNY WARSZAWA 
URUCHOMIŁA WSPARCIE DLA OSÓB 

NAPŁYWAJĄCYCH Z UKRAINY. MIEJSKA SIEĆ 
POMOCY OBEJMUJE: PUNKTY I INFOLINIE 

INFORMACYJNE, DARMOWĄ KOMUNIKACJĘ 
MIEJSKĄ DLA OBYWATELI UKRAINY, 

MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH 
I SZPITALACH, POMOC PSYCHOLOGICZNĄ 

ORAZ MIEJSCA NOCLEGOWE. W STOLICY 
PRACUJĄ SETKI WOLONTARIUSZY I TŁUMACZY, 

KTÓRZY KOORDYNUJĄ LOKOWANIE 
UKRAIŃCÓW, PROWADZĄ ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI, 

UBRAŃ I LEKARSTW, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄ 
POMOC ZWIERZĘTOM PRZYWIEZIONYM  

PRZEZ UCHODŹCÓW.

Do 15 marca zamieszkało w stolicy ok. 300 tys. 
Ukraińców, co stanowi ponad 15 proc. mieszkańców 
całego miasta. Ponad 4,5 tys. przybyłym nadano 
numery PESEL. W szpitalach przebywa już ponad 
1,5 tys. uchodźców, do szkół i przedszkoli przyjęto 
ponad 4,5 tys. dzieci. 

Ważne adresy w sieci
Warszawa uruchomiła szereg stron internetowych, 
miejskich i fundacyjnych, na których – zarówno 
w języku polskim, jak i ukraińskim – znajdziemy 
odpowiedzi na większość najważniejszych pytań:
• Przetłumaczona na język ukraiński strona miejska: 

ua.um.warszawa.pl.
• Nabór wolontariuszy do pomocy uchodźcom 

prowadzą Ochotnicy Warszawscy (ochotnicy.waw.
pl/oferta/2003) – do tej pory do pomocy zgłosiło się 
ich aż 8 tys.! (dane z 8 marca).

• Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło 
portal z pomocą prawną dla uchodźców: ukraina.
interwencjaprawna.pl.

• Fundacja „Nasz Wybór”, prowadząca w Warszawie 
Ukraiński Dom (ul. Zamenhofa 1, na Muranowie, 
blisko stacji metra Ratusz Arsenał), czyli miejsce 
wsparcia dla społeczności ukraińskiej, regularnie 
zamieszcza na stronie ukrainskidom.pl/zbiorka-
pomocy-rzeczowej-warszawa listę miejsc i rzeczy 
aktualnie potrzebnych uchodźcom.

Związek Ukraińców w Polsce, który ma struktury 
w całym kraju, poinformował także, że niebawem 
dostępna będzie aplikacja na telefon uaSOS.org  
(jest już możliwość zarejestrowania się na stronie 
uasos.org), która skróci drogę pomiędzy uchodźcą 
a osobą, która chce go przyjąć do domu, wydzielić 
pokój czy mieszkanie. uaSOS.org będzie dostępna 
w czterech wersjach językowych: polskiej, 
ukraińskiej, rosyjskiej i angielskiej, a w najbliższych 
dniach będą do niej dodawane kolejne 
funkcjonalności, np. dotyczące transportu.
Inne pomocne linki: 
• Centrum Wielokulturowe: centrum@cww.waw.pl,  

tel. +48 22 648 11 11, +48 604 932 969
• Miejskie Centrum Kontaktu 19115: warszawa19115.

pl/-/informacia-dla-gromadan-ukraini 
• Centrum pomocy telefonicznej: um.warszawa.pl/-/

centrum-informacyjne-dla-ukraincow-porady-przez-
telefon, tel. +48 47 721 75 75 

• Oferty zakwaterowania: www.polacydlaukrainy.pl
• Ukraińska Fundacja Save Life: savelife.in.ua
• Zbiórki Narodowego Banku Ukrainy: bank.gov.ua/

en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-
dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi

• Strona MSZ: pomagamukrainie.gov.pl

Pomoc medyczna 
Stolica uruchomiła dla uchodźców z Ukrainy trzy 
poziomy pomocy medycznej: punkty pomocy 
doraźnej na dworcach, w 20 miejscach pobytowych 
i we wszystkich warszawskich szpitalach. Zgodnie 
z decyzją rządu każdy uchodźca z Ukrainy, który 
dotarł do Polski od 24 lutego 2022 r., może 
skorzystać z pomocy medycznej na takich samych 
zasadach, jak obywatele naszego kraju. Świadczenia 
zapewniają placówki medyczne, które mają 
podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.
Skrócony poradnik z informacjami, jak skorzystać 
z pomocy medycznej w języku ukraińskim, znajduje 
się na stronie Urzędu Miasta Warszawy: tinyurl.
com/ycx9ta68. Całodobowe punkty medyczne 
mieszczą się z kolei na dworcach Warszawa 
Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Ministerstwo 
Zdrowia wprowadziło też dla uchodźców możliwość 
bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19 (można 
je wykonać w miejskich punktach szczepień) 
oraz innych szczepień, które są obowiązkowe dla 
obywateli Polski.

TEKST:
MARZENA MICHAŁEK

W A R S Z A W A  I N T E G R A C YJ N A
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Konieczna pomoc systemowa
Warszawie powoli, bez wprowadzonych rozwiązań 
systemowych, zaczyna brakować możliwości obsługi 
wciąż napływającej fali uchodźców. Przedstawiciele 
rządu, jak do tej pory, skupili się na udzielaniu 
wywiadów i zapewnianiu opinii publicznej, że 
wszystko jest pod kontrolą. Niestety, przeczą 
temu chociażby doniesienia z zarządzanego przez 
państwo Torwaru, na którym brakuje pieniędzy 
na wszystko: produkty higieniczne i medyczne, 
posiłki (bezpłatne jedzenie dla uchodźców wciąż 
dowożą warszawscy restauratorzy), środki 
czystości (na miejscu sprząta jedna osoba). 
Brak koordynacji działań rządu spowodował, 
że w strefie gastronomicznej, którą opiekują się 
młodzi wolontariusze, brakuje maseczek, nikt nie 
przestrzega przepisów COVID-owych ani BHP, 
co – jak ostrzegają doświadczeni wolontariusze 
i spontanicznie zaangażowane w pomoc na 
Torwarze NGO-sy – może skutkować ponownym 
wybuchem epidemii. Ponadto, mimo licznych próśb, 
uchodźcom korzystającym z tego samego prysznica 
wciąż nie dostarczono klapek i wielu z nich już teraz 
zakażonych jest grzybicą.
Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wspólnie 
z Polską Akcją Humanitarną (PAH), UNICEF Poland, 
Caritas Polska i WOŚP od wielu dni apeluje 
o konieczność wdrożenia rozwiązań systemowych. 
W Unii Europejskiej istnieje system profesjonalnie 
zorganizowanej pomocy humanitarnej ECHO, 
a w ramach ONZ działa tzw. system pomocy 
klastrowej, koordynujący działania przeróżnych 
agencji ONZ, organizacji pozarządowych, 
organizowany we współpracy z rządem 
i samorządem w państwie, które potrzebuje 
pomocy. Działa jak klocki Lego – kto inny buduje 
miasteczka dla uchodźców, kto inny dostarcza 
żywność, a jeszcze kto inny organizuje pomoc 
psychologiczną. Wszystko jest skoordynowane 
według wzorców wypróbowanych podczas 
podobnych kryzysów na świecie. Niezbędna jest 
również profesjonalna logistyka, która pozwoli 
rozwieźć uchodźców po całym kraju i Europie. 

Specustawa
Uchwalona 9 marca specjalna ustawa rządowa 
o pomocy obywatelom Ukrainy reguluje m.in. 
kwestie dotyczące legalności pobytu i przewiduje, że 
uchodźcy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 
2022 r., mogą – po potwierdzeniu tożsamości – 
otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju 
będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Każdy 
obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na 
pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania 
pracy na terenie Polski bez konieczności posiadania 
pozwolenia. Obywatelom Ukrainy przysługuje też 

prawo do świadczenia „Dobry start”, rodzinnego 
kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania – 
obniżenia opłaty za pobyt dziecka m.in. w żłobku. 
Ponadto wojewoda – w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach – może wydać zezwolenie na 
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
w której będą umieszczane wyłącznie dzieci 
będące obywatelami Ukrainy, a ich pobyt w pieczy 
zastępczej będzie finansowany z budżetu państwa. 
Uchodźcy, którego członek rodziny powrócił 
na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi 
tam działaniami wojennymi, mogą być także 
przyznawane świadczenia na zasadach i w trybie 
ustawy o pomocy społecznej. Dla uchodźców 
z Ukrainy przewidziano też pomoc w postaci 
jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na 
osobę, przeznaczonego na utrzymanie (na żywność, 
odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty 
mieszkaniowe). Odpowiedni wniosek należy złożyć 
w ośrodku pomocy społecznej. 

Trudne słowo na p[omaganie]
Polacy kochają pomagać. Niestety, szybko się 
zniechęcają. Już teraz pojawiają się pierwsze 
objawy wypalenia. Psychologowie ostrzegali przed 
nim już na początku fali uchodźczej z Ukrainy. 
Przypominali, że pomoc to nie sprint, a maraton – 
na dodatek z wieloma przeszkodami. Tymczasem 
rodacy chętnie oddają się porywom serca, ale nie 
mają wykształconej kultury pomagania. Uchodźcy 
to nie maskotki, które można zabrać do domu 
w przypływie hurraoptymistycznej dobroczynności. 
To obcy, także kulturowo, ludzie ze swoimi 
nawykami, przyzwyczajeniami, często z traumą. 
Przygotowanie do takiego posttraumatycznego 
kontaktu wymaga ogromniej wiedzy, doświadczenia 
i zasobów, których z reguły, jako goszczący ich 
w swoich domach, nie mamy. Na pewno możemy 
im dać bezpieczną przestrzeń, dzięki której 
uruchomią naturalne procesy regeneracji, a jeśli 
im się nie uda, musimy im pomóc w znalezieniu 
lekarzy czy terapeutów. Warto w tych pierwszych 
dniach być przede wszystkim uważnym na ich 
potrzeby i powściągliwym w pytaniach. Reagujmy na 
bieżącą sytuację, oferujmy bezpieczeństwo i ciszę. 
Pomagajmy powoli, na tyle, na ile nasi goście chcą 
tę pomoc przyjąć, i na tyle, by nie wypalić się już po 
kilku dniach. 

Warszawska Infolinia dla Obywateli Ukrainy:  
505 700 701 (pon.-niedz. w godz. 8.00-20.00)

Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy Urzędu 
Pracy m.st. Warszawy: ul. Marszałkowska 77/79 

Ukraińska Grupa Senioralna: CAM „Nowolipie”,  
ul. Nowolipie 25B, tel. 22 636 70 42
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Z ODWRÓCONEJ HIPOTEKI – USŁUGI 
FINANSOWEJ ADRESOWANEJ GŁÓWNIE DO 
OSÓB STARSZYCH, KTÓRE SĄ WŁAŚCICIELAMI 
LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI 
– W WIELU KRAJACH EUROPEJSKICH 
KORZYSTAJĄ TYSIĄCE LUDZI. W POLSCE, 
MIMO ŻE USŁUGA TA JEST PRAWNIE 
USANKCJONOWANA, ŻADEN Z BANKÓW NIE 
ZDECYDOWAŁ SIĘ UMIEŚCIĆ JEJ W SWOJEJ 
OFERCIE. FUNKCJONUJE ZA TO OFEROWANA 
PRZEZ FUNDUSZE HIPOTECZNE RENTA 
DOŻYWOTNIA. TA JEDNAK NIE JEST TYM SAMYM, 
CO ODWRÓCONA HIPOTEKA – NIE PODLEGA 
PRAWU BANKOWEMU, A FIRMY OFERUJĄCE 
TAKIE ROZWIĄZANIE NIE SĄ KONTROLOWANE 
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO 
I OPIERAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE NA PRZEPISACH 
KODEKSU CYWILNEGO.

TEKST:
HALINA MOLKA W Polsce od października 2014 r. istnieje 

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecz-
nym, który mogłyby oferować banki, gdyby 

się na to zdecydowały. Jednak dotychczas żaden 
z nich takiej usługi do swojej oferty nie wprowadził, 
a sama ustawa stała się tzw. martwym prawem. 
Powszechnie za to oferowana jest przez fundusze 
hipoteczne renta dożywotnia, często nazywana też 
odwróconą hipoteką, choć w rzeczywistości wcale 
nią nie jest.
A ponieważ skorzystanie z tej usługi rodzi konse-
kwencje, które mogą zaważyć na całym życiu zainte-
resowanych, pokrótce przedstawimy różnice pomię-
dzy odwróconą hipoteką a rentą dożywotnią, co 
– mamy nadzieję – pomoże w podjęciu właściwych 
decyzji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Odwrócona hipoteka
Odwrócona hipoteka to potoczna nazwa kredytu 
hipotecznego, dożywotniej pożyczki udzielanej przez 
banki pod zastaw nieruchomości, w której kredyto-
biorca zamiast spłacać raty do banku, otrzymuje od 
niego z góry określoną kwotę.
Usługa ta polega na tym, że klient – właściciel lub 
współwłaściciel nieruchomości, np. domu, miesz-
kania czy nieruchomości gruntowej, na której może 
ustanowić hipotekę i wpisać ją do księgi wieczy-
stej – przekazuje bankowi prawo do swojej nieru-
chomości. W zamian za to bank zobowiązuje się 
do wypłacenia mu pieniędzy – jednorazowo lub 
comiesięcznie do końca życia bądź zakończenia 
umowy. Kredytobiorca może tymi środkami dowol-
nie dysponować, zachowując jednocześnie prawo 

Odwrócona 
hipoteka i renta 
dożywotnia 
to nie to samo
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do dożywotniego mieszkania w lokalu, a bank przej-
muje nieruchomość dopiero po jego śmierci.
Ile pieniędzy można dostać? Podstawą do ustale-
nia wysokości kredytu jest ocena wartości rynko-
wej nieruchomości, a więc najbardziej prawdopo-
dobnej kwoty, jaką można uzyskać z jej sprzedaży. 
Jest to, jak wiadomo, zależne od regionu i miejsco-
wości oraz metod szacowania stosowanych przez 
rzeczoznawcę. Warto jednak wyzbyć się złudzeń, 
że wysokość świadczenia, które bank przyzna kredy-
tobiorcy, będzie równa wartości nieruchomości. 
Prawdopodobnie sięgałoby ono połowy (w krajach 
zachodnich jest to 30-40 proc.) tej kwoty rozłożonej 
na miesięczne raty, a ta nie przekroczyłaby kilkuset 
złotych.
Istotne jest też to, co stanie się po śmierci kredyto-
biorcy odwróconej hipoteki. Jeżeli zmarły miał spad-
kobierców, to bank informuje ich o umowie i daje 
im 12 miesięcy na spłatę kwoty wypłaconych świad-
czeń. Gdy te zostaną uregulowane, hipoteka na 
nieruchomości wygaśnie. Jeśli nie – bank przejmie 
nieruchomość i z jej sprzedaży zachowa tylko kwotę, 
jaką wypłacił kredytobiorcy. Jeżeli kwota uzyskana 
ze sprzedaży jest wyższa, pozostała część środków 
należy się spadkobiercom.
Z odwróconego kredytu hipotecznego można zrezy-
gnować. I to w każdym momencie. Jeśli zrobi się 
to w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, nie trzeba 
podawać nawet powodu. Wystarczy, że przed upły-
wem tego terminu złoży się w banku pisemne 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci się 
bankowi koszty poniesione przez niego na rzecz 
organów administracji państwowej. Natomiast gdy 
odstąpi się od umowy później, już w trakcie pobie-
rania rat, trzeba zwrócić bankowi kwotę pobranych 
świadczeń.
Odwrócona hipoteka ma swoje plusy i minusy. Jest 
dobra dla osób samotnych, które nie mają bliskich 
spadkobierców mogących przejąć nieruchomość. 
Jest też dość łatwym sposobem na podreperowanie 
finansów, szczególnie dla osób w podeszłym wieku, 
które nie mają już możliwości zarabiania, a potrze-
bują pieniędzy. Może to uchronić przed skorzy-
staniem z bardziej zobowiązującego kredytu lub 
pożyczki. Minusem jest to, że kwota, którą kredyto-
biorca otrzymuje od banku, to jedynie część warto-
ści lokalu.

Umowa o dożywotnią rentę
Umowy o dożywotną rentę, często błędnie nazy-
wane też odwróconą hipoteką, oferowane są przez 
fundusze hipoteczne, które opierają swoje działania 
jedynie na przepisach Kodeksu cywilnego.
Umowa, w której senior przekazuje prawo własności 
do nieruchomości instytucji w zamian za dożywotnią 
wypłatę świadczeń lub opiekę, powinna być sporzą-
dzona w formie aktu notarialnego. To zaś wiąże się 
z opłatami, m.in. za sporządzenie umowy. Składa 

się na nie: taksa notarialna, podatek od czynności 
cywilnoprawnych uzależniony od wartości rynko-
wej nieruchomości, opłata za sporządzenie wypi-
sów aktu notarialnego, a tych jest zazwyczaj kilka. 
Notariusz pobiera też opłatę sądową (która jest 
stała) za wpis do księgi wieczystej. Umowa o doży-
wocie jest opodatkowana podatkiem w wysoko-
ści 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości, ale 
zapłata podatku jest obowiązkiem nabywcy prawa 
własności, a nie przekazującego nieruchomość.
A co zrobić, gdy okaże się, że podpisana umowa jest 
niekorzystna? Umowy o dożywocie lub umowy renty 
nie można rozwiązać jednostronnie, a jedynie za 
porozumieniem stron, inaczej sprawę musi rozstrzy-
gnąć sąd.
Umowa o dożywocie powinna być zgodna z prawem, 
ale musi uwzględniać też aspekty etyczne. 
W Europie są normy etyczne ustanowione dla rynku 
europejskiego i podmiotów, które na nim dzia-
łają (jednym ze standardów jest przeprowadzenie 
z klientem wywiadu znajomości produktu). Normy te 
przyjęły np. Włochy, Portugalia, Szwecja, Hiszpania, 
Wielka Brytania. Wprawdzie w Polsce też istnieją 
Zasady Dobrych Praktyk ustanowione przez Związek 
Przedsiębiorstw Finansowych, ale dotyczą one jedy-
nie funduszy zrzeszonych w tej organizacji. Jest to 
istotny powód, by przed przekazaniem nierucho-
mości za rentę dogłębnie przemyśleć swoją decy-
zję, a przed podpisaniem umowy skonsultować ją 
z prawnikiem.

Odwrócona hipoteka a dożywotnia 
renta – różnice 

Z odwróconej hipoteki nie można w Polsce skorzy-
stać, gdyż banki uprawnione do udzielania tej usługi 
zwyczajnie jej nie oferują. Natomiast odwróconą 
hipoteką niesłusznie nazywa się dożywotnią rentą, 
którą oferują fundusze hipoteczne. Chociaż oba 
świadczenia udzielane są w zamian za zrzeczenie się 
praw do nieruchomości, to różni je wiele. 
Banki objęte są restrykcyjnymi regulacjami praw-
nymi, stanowiącymi gwarancję wypłacalności, 
fundusze im nie podlegają – zabezpieczenie intere-
sów klienta w ich przypadku ma charakter wyłącznie 
cywilnoprawny. Fundusz może zaprzestać wypłaca-
nia świadczenia, jeśli np. przeprowadzi postępowa-
nie upadłościowe.  
Różnice dotyczą też samej umowy. Fundusz podej-
muje się dożywotniego wypłacania pieniędzy, ale 
świadczeniobiorca traci wszelkie prawa do nierucho-
mości – może ją użytkować, ale nie jest to już jego 
własność. W przypadku umowy z bankiem świad-
czeniobiorca nie musi obawiać się, że straci dach 
nad głową, może dożywotnio mieszkać w lokalu i nie 
traci do niego prawa.
To wszystko powoduje, że dożywotnie świadczenia 
pieniężne oferowane przez fundusze hipoteczne są 
bardziej ryzykowne od odwróconej hipoteki. 
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SZTUKI FOTOGRAFOWANIA
SETKI LAT

TAKIEJ PORCJI SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O CHARAKTERZE TECHNICZNYM, JAKIEJ DOSTARCZYŁA 
MI ROZMOWA Z PANEM ANDRZEJEM WESOŁOWSKIM, NIE OTRZYMAŁEM JUŻ DAWNO. NIC DZIWNEGO. 

PAN ANDRZEJ JEST W KOŃCU INŻYNIEREM, ABSOLWENTEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. 

Dowiedziałem się więc na początku, 
że pierwowzorem aparatu fotograficz-
nego była camera obscura – urządzenie 
znane już w starożytności. Nazywano 
je również ciemnią optyczną lub 
kamerą otworkową. Wprawdzie 
była wykorzystywana głównie do 
obserwacji astronomicznych, jednak 
używając odpowiedniego materiału, 
można było uzyskać obraz obrócony 
do góry nogami. 
Pan Andrzej jest pasjonatem foto-
grafowania, a przy tym kolekcjonuje 

i ogniskowej 65 mm, posiadał jedną prędkość 
migawki 1/50 s. Alfa to był z kolei aparat 
małoobrazkowy o formacie 24 × 36 mm, 
z obiektywem o jasności 1 : 4,5 i migawką 
o prędkości 1/30, 1/60 i 1/125 s oraz gniazdem 
synchronizacji z lampą błyskową. W obu 
modelach ostrość ustawiało się, szacując 
odległość do fotografowanego obiektu. 
Nie były to aparaty, o których marzyłem. 
Jednak kamery z błękitnymi obiektywami, 
solidne, metalowe z precyzyjnymi mecha-
nizmami i sprzężonymi dalmierzami były 
drogie. Pierwszy prawdziwie piękny aparat 

TEKST I ZDJĘCIA:
ANDRZEJ ZAWADZKI

aparaty fotograficzne. – Fotografią zain-
teresowałem się, jak wielu moich rówieśni-
ków, jeszcze w wieku szkolnym. Uważałem 
i uważam do dziś, że to magiczna technika, 
umożliwiająca rejestrację chwili i nastroju – 
rozpoczyna swą pełną zaangażowania 
opowieść. 
I dalej już jest czysto technicznie.
– Moje pierwsze aparaty z lat 60. XX w. 
to bakelitowy Druh na kliszę o forma-
cie 6 × 6 cm i małoobrazkowa Alfa, oba 
produkcji polskiej. Druh wyposażony był 
w dwusoczewkowy obiektyw o jasności 1 : 8 

Pan Andrzej i jego kolekcja
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kupiłem w sklepie Foto-Optyka. Była to 
małoobrazkowa Zorka 4K, wyposażona 
w bardzo jasny obiektyw 1 : 2, przy ognisko-
wej 50 mm, migawkę szczelinową o pręd-
kość od 1 do 1/1000 s, wymienny obiektyw, 
celownik zespolony z dalmierzem w jednym 
okienku. Można nią było robić zarówno 
zdjęcia w trudnych warunkach oświetlenio-
wych, jak i zdjęcia sportowe. Kolejna fascy-
nacja techniką fotograficzną to lustrzanki 
jednoobiektywowe z pryzmatem pentago-
nalnym. Chorowałem na taką przez lata. 
Jako młody ojciec nabyłem więc nowiutką 
Prakticę PLC3, którą utrwalałem wizeru-
nek mojego syna, Szymona.
Od kilkunastu lat, od kiedy zastą-
piono tradycyjną kliszę zapisem 
cyfrowym, pan Andrzej robi zdjęcia 
automatyczną lustrzanką cyfrową 
Pentax K-50. 
– To bardzo wygodne, ale chyba zbyt łatwe 
– mówi nieco rozczarowany.  
– Pozostała jednak fascynacja klasycz-
nymi aparatami fotograficznymi na klisze. 
Ciekawa forma, różnorodne rozwiązania 
konstrukcyjne: od aparatów skrzynko-
wych poprzez mieszkowe do małoobraz-
kowych. Zachwyca budowa, ich metaliczny 
błysk, skórzane mieszki. Głębia obiektywu 
i tajemnicze wnętrze skłaniają do ich kolek-
cjonowania – opowiada z wyraźnym 
błyskiem w oku. 
– Pierwszym aparatem w mojej kolekcji była 
mieszkowa Agfa na błonę zwojową o forma-
cie zdjęcia 6 × 9 cm.  To model z lat 20. 
ubiegłego wieku, podarował mi go starszy 

kolega z pracy. W sposób 
naturalny do mojego 
zbioru trafiły aparaty 
ojca i stryja: Exakta 
(enerdowska lustrzanka 
z matówką), Praktica 
(lustrzanka z pryzmatem 
pentagonalnym) oraz 
małoobrazkowa Werra.
Pan Andrzej konty-
nuuje więc w pewnym 
sensie rodzinną skłon-
ność do fotografii. 
– Jednak większość z ponad 
50 aparatów w kolek-
cji pochodzi z zakupu na 
giełdach staroci. Są wśród 
nich modele o najprostszej 
konstrukcji, tj. aparaty 
s krz yn ko we  m aj ą c e 
w czołówce jednosoczew-
kowy obiektyw i migawkę 
o czasie naświetlenia 1/30 s. Budowę 
skrzynkową, ale dużo bardziej złożoną, mają 
z kolei lustrzanki dwuobiektywowe, w tym 
piękny polski aparat Start o formacie zdję-
cia 6 × 6 cm. Obiektyw górny to obiektyw 
celowniczy, dolny to obiektyw zdjęciowy, oba 
o ogniskowej 75 mm. Migawka centralna 
o szybkości od 1/10 do 1/200 s. 
W tym momencie mogę na chwilę 
włączyć się do rozmowy z moim 
gospodarzem i pochwalić się, że taki 
właśnie aparat wygrałem kiedyś 
w szkolnej olimpiadzie. Nie wiem, 
co się z nim dziś dzieje, choć pamięć 
o tamtym wydarzeniu i pudełko po 
cennej nagrodzie przechowuję nadal.
– Aparaty małoobrazkowe 24 × 36 mm 
są wytwarzane już od ponad 100 lat. 
Z uwagi na mały obrazek i wymaganą 
ostrość musiały być to konstrukcje bardzo 
precyzyjne. Pierwsze z nich miały czołówkę 
połączoną z korpusem za pomocą skórza-
nego miecha, jak np. Welta. Nowsze posia-
dały korpus sztywny, jak Kijew. Najbardziej 
cenionym aparatem małoobrazkowym na 
film perforowany jest Leica, którego niestety 
nie posiadam. Renomą cieszyły się aparaty 
Zorki z precyzyjnym i trwałym zespołem 
optycznym oraz niezawodną mechaniką 
i sztywnym korpusem, wzorowane na 
konstrukcji Leiki.

Każda wypowiedź pana Andrzeja 
kończy się prezentacją konkretnego 
modelu. Wszystkie aparaty są pieczo-
łowicie zakonserwowane i przygo-
towane do prezentacji. Nic więc 
dziwnego, że nie mogę przestać się 
zachwycać.
– Przedstawicielami najbardziej cenionych 
małoobrazkowych lustrzanek jednoobiek-
tywowych z pryzmatem pentagonalnym są 
aparaty niemieckie i japońskie. W ich przy-
padku na matówce widoczny jest ten sam 
obraz, który znajduje się na kliszy, a nie mały 
obrazek w celowniku. W lustrzance wyposa-
żonej w pryzmat pentagonalny fotografujący 
może doskonale obserwować i regulować 
zasięg ostrości. Wymiana obiektywu na 
inny nie wymagała zastosowania specjal-
nych celowników. Te zalety spowodowały 
ogromne rozpowszechnienie tej konstrukcji 
i największą dynamikę rozwoju.
– W swoich zbiorach mam też aparaty 
cyfrowe, które mają jedną wspaniałą zaletę: 
nie wymagają kliszy fotograficznej, można 
zrobić więcej niż 36 zdjęć! Ograniczają nas 
w nich tylko karta pamięci i bateria.
Na koniec – nie ukrywam, że z pewną 
nieśmiałością – wyciągam swój tele-
fon i robię panu Andrzejowi zdjęcie 
na tle jego przepięknej i przebogatej 
kolekcji.  

Ta Agfa ma około 100 lat

Część kolekcji
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cam.waw.pl/wydarzenia-w-warszawie

WYDARZENIA DLA SENIORÓW
W WARSZAWIE

CO:  Wykład z cyklu Czas na Sztukę. Czy Pani mieszka sama? 
Modne adresy, modne mieszkania 

GDZIE:  Muzeum Narodowe w Warszawie, al. Jerozolimskie 3,  
Sala Kina MUZ

KIEDY: 26.04, godz. 13.00 
WSTĘP: bezpłatny (wejściówki dostępne online i w kasie)
ZAPISY: kgres@mnw.art.pl, tel. 22 621 10 31 (227)
CO:  Saska Kępa – miasteczko w mieście – spacer dla 

wszystkich pokoleń uliczkami Saskiej Kępy
GDZIE:  Prom Kultury Saska Kępa, ul. Zwycięzców 28, przy 

popiersiu Stefana Żeromskiego
KIEDY: 1.05, godz. 12.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: program@promkultury.pl, tel. 22 277 08 00
CO:  Gawędy Wiarusa – opowieści słowno-muzyczne – 

spotkanie z Andrzejem Kowalczykiem
GDZIE: Dom Kultury „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20
KIEDY: 25.04, godz. 11.00-13.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: agnieszka.gorzkowska@arsus.pl, tel. 510 783 899
CO:  Śladami dawnego rzemiosła – międzypokoleniowe 

warsztaty ceramiczne
GDZIE:  Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus”,  

ul. Zagłoby 17
KIEDY: 25.04, godz. 17.30
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: domkulturymis@arsus.pl, tel. 22 667 92 18
CO:  W poszukiwaniu własnych korzeni – spotkanie Klubu 

Historycznego UTW 
GDZIE: Dom Kultury „ZACISZE”, ul. Blokowa 1
KIEDY: 28.04, godz. 11.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: tel. 604 181 881
CO:  Laboratorium malowania pastelami – warsztaty pod 

kierunkiem malarki Marii Osuchowskiej-Marcelletti
GDZIE: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz, Czytelnia pod 
Sowami, ul. gen. Zajączka 8
KIEDY: 27.04, godz. 15.00-16.30
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: tel. 22 400 94 24, 22 832 23 68
CO:  Ozdabianie doniczek w stylu vintage – rodzinne 

warsztaty artystyczne prowadzone przez żoliborskich 
bibliotekarzy

GDZIE:  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz,  
Wypożyczalnia nr 111, ul. Mickiewicza 65

KIEDY: 28.04, godz. 17.00-19.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: tel. 22 400 94 24, 22 832 23 68
CO:  Hałas contra Cisza – zajęcia otwarte dla każdej grupy 

wiekowej: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów
GDZIE:  Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy 

Praga-Południe, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
nr 62, ul. Egipska 7

KIEDY: 25.04, godz. 17.00-18.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: bp62@bppragapd.pl, tel. 22 672 06 92
CO:  Szydełkowanie dla początkujących – warsztaty 

z dziergania na szydełku
GDZIE:  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola, Wypożyczalnia dla 

Dorosłych i Młodzieży nr 11 „Na Kole”, ul. E. Ciołka 20
KIEDY: 25.04, godz. 16.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: w11@bpwola.waw.pl, tel. 22 836 06 83

CO:  Czasem słońce, czasem deszcz – o wędrownych 
aptekarzach – warsztaty

GDZIE: Muzeum Farmacji, ul. Piwna 31/33
KIEDY: 26.04, godz. 17.00-18.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: marek.luszczyk@muzeumwarszawy.pl
CO: Pamiętnik pokoleń – warsztaty introligatorskie
GDZIE: Muzeum Drukarstwa, ul. Ząbkowska 23/25
KIEDY: 27.04, godz. 16.00-18.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: radoslaw.adamski@muzeumwarszawy.pl
CO:  Kalejdoskop wspomnień – warsztaty dziennikarsko- 

-fotograficzne 
GDZIE:  Centrum Interpretacji Zabytku,  

ul. Brzozowa 11/13
KIEDY: 28.04, godz. 17.00-20.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: anna.zdanowska@muzeumwarszawy.pl
CO: Międzypokoleniowe warsztaty kolażowe
GDZIE: Muzeum Pragi, ul. Targowa 50/52
KIEDY: 30.04, godz. 11.30-13.00 
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl
CO:  Rękodzieło nad rzeką – warsztaty i zwiedzanie 

wystawy Niech płyną! Inne rzeki Warszawy
GDZIE: Muzeum Woli, ul. Srebrna 12 
KIEDY: 30.04, godz. 15.30-17.00 
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: katarzyna.zukowska@muzeumwarszawy.pl
CO: W królewskich ogrodach – bezpłatne spacery
GDZIE:  Zamek Królewski, Brama Grodzka,  

pl. Zamkowy 4 
KIEDY: 25.04-29.04, godz. 14.00 
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY:  wsiwek@zamek-krolewski.pl, tel. 22 355 55 91, 

519 549 316
CO:  Międzypokoleniowa magia tańca z Wodą na Młyn – 

warsztaty taneczne dla dorosłych
GDZIE:  Państwowe Muzeum Etnograficzne,  

ul. Kredytowa 1 
KIEDY: 28.04
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY:  olga.pluciennik@ethnomuseum.pl,  

rezerwacje@ethnomuseum.pl,  
tel. 793 788 779, 22 696 53 80

CO:  Tulipany – najpiękniejsze wiosenne kwiaty – 
warsztaty

GDZIE:  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,  
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16,  
Oficyna Kuchenna

KIEDY: 26.04, godz. 11.00-13.00 
WSTĘP: 20 zł
ZAPISY:  nkokoszka@muzeum-wilanow.pl,  

tel. 22 544 28 38, 785 905 730
CO: Tulipanowy ogród – warsztaty
GDZIE:  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,  

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16,  
Oficyna Kuchenna

KIEDY: 30.04, godz. 11.00-13.00
WSTĘP: 20 zł
ZAPISY:  nkokoszka@muzeum-wilanow.pl,  

tel. 22 544 28 38, 785 905 730

18 POKOLENI A –  K W IECIEŃ 202 2

http://cam.waw.pl/wydarzenia-w-warszawie
mailto:kgres%40mnw.art.pl?subject=
mailto:program%40promkultury.pl?subject=
mailto:agnieszka.gorzkowska%40arsus.pl?subject=
mailto:domkulturymis%40arsus.pl?subject=
mailto:bp62%40bppragapd.pl?subject=
mailto:w11%40bpwola.waw.pl?subject=
mailto:marek.luszczyk%40muzeumwarszawy.pl?subject=
mailto:radoslaw.adamski%40muzeumwarszawy.pl?subject=
mailto:anna.zdanowska%40muzeumwarszawy.pl?subject=
mailto:edukacja.muzeumpragi%40muzeumwarszawy.pl?subject=
mailto:katarzyna.zukowska%40muzeumwarszawy.pl?subject=
mailto:wsiwek%40zamek-krolewski.pl?subject=
mailto:olga.pluciennik%40ethnomuseum.pl?subject=
mailto:rezerwacje%40ethnomuseum.pl?subject=
mailto:%20nkokoszka%40muzeum-wilanow.pl?subject=
mailto:%20nkokoszka%40muzeum-wilanow.pl?subject=


Chcesz brać udział w wydarzeniach?
Aktualną listę znajdziesz na stronie cam.waw.pl/wydarzenia-w-warszawie

Zadzwoń do Punktu Informacji Senioralnej w CAM „Nowolipie”: 22 636 70 42 (pon.- pt.: 8.00-16.00)

Fot. Pexels

CO:  Naucz się rysować z Wioletą Braunsejs – wyjątkowe 
zajęcia z rysunku ołówkiem pod okiem 
profesjonalnej rysowniczki

GDZIE:  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola, Biblioteka dla 
Dzieci i Młodzieży nr 21 „Komiksowo”,  
al. Solidarności 90

KIEDY: 25.04, godz. 17.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: bd21@bpwola.waw.pl, tel. 22 529 09 40
CO:  Olgierd Jarosz, Nikodem Dyzma, Stanisław Anioł – 

prelekcja Ewy Andrzejewskiej
GDZIE:  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola, Wypożyczalnia 

dla Dorosłych i Młodzieży nr 10,  
ul. Wolska 75

KIEDY: 26.04, godz. 17.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: w10@bpwola.waw.pl
CO:  Puzzlomania w Bibliotecznej Strefie Gier – zajęcia 

edukacyjne z okazji Tygodnia Międzypokoleniowego
GDZIE:  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola, Biblioteka dla 

Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5A
KIEDY: 27.04, godz. 10.00-19.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: bd13@bpwola.waw.pl
CO: Gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk – prelekcja
GDZIE:  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola, Wypożyczalnia 

dla Dorosłych i Młodzieży nr 106, ul. Twarda 64
KIEDY: 28.04, godz. 17.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: w106@bpwola.waw.pl
CO:  Żywa historia – codzienności PRL – spotkanie 

międzypokoleniowe i gra międzypokoleniowa 
w państwa-miasta

GDZIE:  Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12,  
ul. Radzymińska 121

KIEDY: 29.04, godz. 17.00
WSTĘP: bezpłatny (ograniczona liczba uczestników: 8)
ZAPISY: bd12@multibiblioteka.waw.pl, tel. 22 251 15 58
CO:  W Rodzinie jest siła – wystawka książek, której 

bohaterami są rodziny
GDZIE:  Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 40, ul. Suwalska 11
KIEDY: 25.04-06.05, godz. 10.00-19.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: bd40@multibiblioteka.waw.pl, tel. 22 814 07 94
CO:  Z książką przez pokolenia – wystawa książek z lat 60. 

XX w.
GDZIE:  Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 52,  

ul. Rembielińska 6A
KIEDY: 25.04-1.05
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: bd52@multibiblioteka.waw.pl, tel. 22 811 57 16
CO:  Miłe chwile z Dziadkami – spotkanie dziadków 

z wnuczkami (wspólne rozmowy, czytanie książek 
i poczęstunek)

GDZIE:  Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 53, ul. Bazyliańska 6
KIEDY: 27.04, godz. 16.00
WSTĘP: bezpłatny (ograniczona liczba uczestników: 8)
ZAPISY: bd53@multibiblioteka.waw.pl, tel. 22 811 19 15

CO:  Międzypokoleniowe warsztaty z tworzenia łapaczy 
snów metodą szydełkową

GDZIE:  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37,  
ul. Smoleńska 94

KIEDY: 26.04, godz. 17.00
WSTĘP: bezpłatny (ograniczona liczba uczestników: 8)
ZAPISY: w37@multibiblioteka.waw.pl, tel. 22 678 55 22
CO:  Ekologiczne warsztaty rękodzieła z wykorzystaniem 

surowców wtórnych
GDZIE:  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 60,  

ul. Krasnobrodzka 11
KIEDY: 28.04, godz. 17.00
WSTĘP: bezpłatny (ograniczona liczba uczestników: 10)
ZAPISY: w60@multibiblioteka.waw.pl, tel. 22 675 17 11
CO:  Wiosna pokoleń – dzieciaki seniorom – każdy 

z seniorów otrzyma niespodziankę przygotowaną 
przez dzieci z zaprzyjaźnionych placówek specjalnie 
z okazji Tygodnia Międzypokoleniowego

GDZIE:  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 85,  
ul. Kondratowicza 23

KIEDY: 25.04-29.04, godz. 10.00-19.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: w98@multibibilioteka.waw.pl, tel. 22 811 18 57
CO:  Biblioteka łączy pokolenia – międzypokoleniowe 

czytanie Książki bez obrazków, strefa gier 
planszowych, robienie zakładek do książek, 
warsztaty plastyczne

GDZIE:  Biblioteka Publiczna Dzielnicy Śródmieście, Biblioteka 
dla Dzieci i Młodzieży nr 39, ul. Przechodnia 2

KIEDY: 29.04, godz. 17.00-19.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: aradziwilowicz@biblioteka.waw.pl, tel. 22 620 04 69
CO: Dzień Gier Planszowych
GDZIE:  Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy,  

Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A
KIEDY: 29.04, godz. 17.00-20.00
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: tel. 22 846 17 16
CO: Botaniczne warsztaty tworzenia mydeł
GDZIE:  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,  

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Wozownia
KIEDY: 27.04, godz. 17.00-20.00 
WSTĘP: 20 zł
ZAPISY: tel. 22 544 28 38, 785 905 730
CO:  Warsztaty kreatywności plastycznej 

z wykorzystaniem materiałów do recyklingu
GDZIE:  Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus”,  

ul. Zagłoby 17
KIEDY: 27.04, godz. 17.30
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: domkulturymis@arsus.pl, tel. 22 667 92 18
CO: Taniec w kręgu – bezpłatne ćwiczenia w formie tańca 
GDZIE: Dom Kultury „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20
KIEDY: 28.04, godz. 16.00 
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: agnieszka.gorzkowska@arsus.pl, tel. 510 783 899
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Mam nadzieję, że kiedy czytacie te słowa, 
wojna na Ukrainie jest już zakończona, 
a Europa jednoczy się w odbudowie tego 

pięknego kraju, tak jak zjednoczyła się w pomocy 
w czasie, gdy je pisałam. 
Wybuch wojny tak blisko Polski wywołał falę lęku, 
potęgując spowodowany dwuletnią pandemią zły 
stan psychiczny wielu ludzi. Szczególnie mam na 
myśli starsze pokolenia – te, które wychowywały 
się w cieniu wspomnień o zakończonej II wojnie 
światowej oraz w atmosferze zagrożenia wojną 
atomową. Jak sobie radzić w tych trudnych cza-
sach, napisała na początku numeru Lidia Kania: 
celebrujcie spotkania z bliskimi, szukajcie kon-
taktu, cieszcie się każdym dniem. 
Tak, dobrze przeczytaliście. Cieszcie się małymi, 
zwykłymi rzeczami. Jeśli macie pod opieką ukraiń-
skie matki i ich dzieci, zarażajcie je swoją radością. 
Bohaterka książki, którą polecam w dziale Warto 
przeczytać – Alicja Gawlikowska-Świerczyńska, 
była więźniarka obozu w Ravensbrück – w wywia-
dzie rzece pt. Czesałam ciepłe króliki mówi tak: 
Ja uważałam, że jeżeli jest ciężko (…), to trzeba się 
bronić. Odpychać od siebie złe odczucia psychiczne 
i fizyczne. W każdej sytuacji znajdować moment 
świadczący o tym, że jest nadzieja, że ludzie nie 
są tacy źli. (…) zawsze mówię: „Słuchajcie, ja nic 
okropnego (o obozie; przyp. red.) nie opowiem, 

Zaglądajcie do nas! Piszcie! Znajdziecie nas na 
Facebooku: Facebook.com/MiesiecznikPokolenia,  
i na stronie: cam.waw.pl/pokolenia.

Ciepłe króliki

Obawa
Ojczyzno, twa sąsiadka, Ukraina płacze.
Nocna budzi ją groza i zagarnia domy,
niebo w ogniu skąpane, zewsząd słychać gromy
i szloch w objęciach ojca – „Kiedy Cię zobaczę”

Czy pamiętasz? Historia zna takie przykłady!
Przeżyłaś wczesny atak na nocną bezradność,
przerażającą rozpacz i wojenną nagłość
hitlerowską ławicą ciągnącą od Łaby.

Zofia Tyszkiewicz – poetka współpracująca z Dzielnicową 
Radą Seniorów; jest laureatką wyróżnienia indywidualnego 
w ramach konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2019 r.  
Jej tomiki poezji patriotycznej są szczególnie znane powstań-
com warszawskim, które im podarowała na dzielnicową uro-
czystość obchodów 75. rocznicy Powstania.

O, Polsko, dziś od Wschodu kłębią się obawy.
I choć nadzieja w sercu Polaka migocze
to akermańskie stepy pot zalewa krwawy!

Jaką dziś mamy szansę? Czy przyjaciół starczy?
Czy step wiosną zakwitnie i wzbudzi burzany?
Zapalmy świece w oknach – Ukraina walczy!

bo przypo-
minam sobie 
miłe sytuacje 
międzyludz-
kie, dobre 
stosunki, wza-
jemną pomoc. 
To mi przychodzi 
do głowy, nawet 
ze strony Niemców. 
Nie mogę myśleć 
o makabrach”.
– Jaki miała pani sposób, żeby przeżyć?
Polubić sytuację. (…) Zwłaszcza gdy sytuacja jest 
nie do zmiany. Mam sytuację przymusową i nie ma 
innego wyjścia. Wyrzucałam z głowy rzeczy nie-
przyjemne, nie rozmyślałam, mówiłam: „To jutro…”. 
Zapewniam pana – ta metoda daje efekty. Moje życie 
potwierdziło, że to jedyny sposób, żeby uchronić się 
przed nieszczęściem.
– Czyli jak działać?

W każdej sytuacji znaleźć swoje miejsce, odkryć, 
że to, co nas spotyka, nie jest złe. 

Niech święta Wielkiejnocy w tym roku będą 
dniami triumfu dobra nad złem, nie tylko w sferze 
świątecznych symboli. Slava Ukraini!

O D  R E D A KC J I

20 POKOLENI A –  K W IECIEŃ 202 2

ALEKSANDRA LAUDAŃSKA
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MUZEUM KATYŃSKIE, JAKO ODDZIAŁ 
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO, PEŁNI 
ZRÓŻNICOWANE FUNKCJE. TO PLACÓWKA 
DOKUMENTUJĄCA I POPULARYZUJĄCA 
WIEDZĘ O ZBRODNI KATYŃSKIEJ. POPEŁNIONA 
NA OK. 22 TYS. JEŃCÓW I WIĘŹNIÓW 
PRZETRZYMYWANYCH W LATACH 1939-1940 
W SOWIECKICH OBOZACH I WIĘZIENIACH, 
A ZABITYCH WIOSNĄ 1940 R., STANOWIŁA 
POKŁOSIE ROZKAZU NAJWYŻSZYCH WŁADZ 
ZWIĄZKU SOWIECKIEGO. 

TEKST:
ANDRZEJ ZAWADZKI

w okresie powojennym. Na poziomie -1 zgroma-
dzono przedmioty pozyskane podczas ekshumacji 
w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni, ekspo-
nowane w konstrukcjach ceramicznych. Z tego 
poziomu wychodzi się przez tzw. Aleję Nieobecnych, 
czyli postumenty z nazwami grup zawodowych, jakie 
poniosły straty w zbrodni katyńskiej, do wspomnia-
nego epitafium. Na półbastionie umieszczono insta-
lacje plastyczne. Znajduje się tam również krzyż, 
przy którym odprawiane są msze polowe w dniach 
uroczystości rocznicowych. Obok kaponiery organi-
zowane są wystawy czasowe.
Częścią misji Muzeum Katyńskiego jest popularyza-
cja problematyki katyńskiej jako elementu edukacji 
historycznej, szczególnie młodzieży. Muzeum współ-
pracuje ze Stowarzyszeniami „Rodziny Katyńskie”, 
a także ze Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 
1939 r.” grupującym rodziny zamordowanych 
policjantów. 

Pamięć ku przestrodze
Historia rodziny mojego stryja, Stefana Zawadzkiego, 
funkcjonariusza Policji Państwowej, jest przy-
kładem okrucieństwa katyńskiego mordu. Stryj 
zginął w Twerze, jego żonę deportowano gdzieś do 
Kazachstanu i ślad po niej zaginął, los ich trzyletniej 
wówczas córeczki jest nieznany, mimo ciągnących 
się od dawna poszukiwań.
W Rosji stale odżywają próby podważania sowiec-
kiego sprawstwa zbrodni. Po napaści Rosji na 
Ukrainę i jednoznacznym potępieniu tego aktu przez 
Polskę w Moskwie został zatrzymany Aleksander 
Gurjanow – historyk zbrodni katyńskiej ze zlikwi-
dowanego stowarzyszenia „Memoriał” – a także 
powstała petycja o zamknięcie polskich cmentarzy 
wojennych w Katyniu i Miednoje.  

Artefakty wydobyte 
z dołów śmierci
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Nie tylko Katyń
W wyniku prac ekshumacyjnych w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje do kraju dotarły pamiątki 
po zamordowanych. Przedmioty z ekshumacji 
zostały pokazane na wystawie Dowody zbrodni. 
Ostaszków-Miednoje, Starobielsk-Charków. Inny zbiór, 
w tym głównie fotografie i dokumenty ofiar, pozy-
skało – w dużej mierze od rodzin – Muzeum Wojska 
Polskiego i zaprezentowało na wystawie Nie tylko 
Katyń. Idea, aby wszystkie pamiątki zostały zakon-
serwowane i zebrane w jednym miejscu, służąc 
jako świadectwo prawdy o tamtych wydarzeniach, 
ale i jako materiał do badań naukowych, narodziła 
się w Muzeum Wojska Polskiego i Ministerstwie 
Obrony Narodowej.
Jesienią 1992 r. Bronisław Komorowski, ówcze-
sny wiceminister obrony narodowej, zaakceptował 
stosowny wniosek. Rozpoczęto zbiórkę funduszy, 
z pomocą wojska wyremontowano pomieszczenia 
Fortu „Sadyba”, gdzie muzeum miało swoją prowi-
zoryczną siedzibę. Eksponatów przybywało, więc 
już wkrótce okazało się, że budynek jest za mały. 
Postanowiono więc, że nową siedzibą stanie się 
kaponiera Cytadeli Warszawskiej. Twórcą koncep-
cji plastycznej ekspozycji był Jerzy Kalina. Otwarcie 
Muzeum Katyńskiego odbyło się 17 września 2015 r.

Muzeum Katyńskie w Cytadeli 
Warszawskiej

W części zewnętrznej ekspozycji muzealnej – 
Epitafium Katyńskim, znajdującym się w odrestau-
rowanej działobitni – umieszczono tablice z nazwi-
skami ofiar zbrodni. Przy murze kaponiery wisi 
Dzwon Katyński. Sama wystawa składa się z trzech 
modułów. Poziom 0 przedstawia problematykę 
katyńską na tle II wojny światowej i walkę o prawdę 

Wejście do muzeum, Brama Nowomiejska Cytadeli

H I S T O R I A
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MOWA SENIORÓW TYLKO NA POZÓR NIE JEST PRZEDMIOTEM 
ZAINTERESOWANIA LOGOPEDÓW. W PIERWSZEJ CHWILI 
KOJARZYMY ICH PRACĘ Z POMOCĄ NIESIONĄ DZIECIOM  

NA RÓŻNYCH ETAPACH ICH ROZWOJU. JEDNAK OSOBY STARSZE 
TAKŻE MOGĄ, A WRĘCZ POWINNY, ZADBAĆ O SWOJĄ WYMOWĘ.  

NIE JEST TO TRUDNE, A BARDZO WAŻNE. 

BY GIĘTKI
JĘZYK BYŁ 
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KAROLINA  
PIASECKA
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Każdy może ćwiczyć język
Gerontologopedia wyjaśnia procesy komunikowa-
nia się słownego ludzi w podeszłym wieku i obej-
muje duży obszar wiedzy z zakresu logopedii. Jest 
to dziedzina przydatna seniorom pragnącym pozo-
stać w jak najlepszej kondycji komunikacyjnej.
Starzenie się człowieka to nieuniknione starze-
nie się także jego mózgu. Czas wywołuje zmiany 
fizjologiczne lub takie wzmocnione konsekwen-
cjami chorób wieku senioralnego. Język wyrażany 
w mowie zdradza tymczasem naszą kondycję 
komunikacyjną. Jest jak wizytówka. Pozwala ocenić 
kompetencje i sprawności komunikacyjne.
Wydłużające się życie biologiczne musi iść w parze 
z optymalizacją funkcjonowania w sferze prywatnej 
oraz publicznej. Chodzi o wydłużoną i odpowiednio 
zadbaną aktywność społeczną, a jej podstawą jest 
dobra komunikacja. Tymczasem wiele starszych 
osób nie jest nawet świadomych tego, że może 
należycie zadbać o ten obszar swojego życia.

Z jakimi problemami językowymi 
borykają się seniorzy?
W starzejącym się organizmie dochodzi do wielo-
aspektowych zaburzeń wpływających bezpośrednio 
na sferę mowy. Może występować m.in.: spowol-
nienia procesów językowych, pogorszenie słuchu, 
monotonia głosu, zmniejszona lub zwiększona 
głośność, chrypka, niedokładna artykulacja, zmniej-
szone akcentowanie, wydłużony czas potrzebny do 
zrozumienia wypowiedzi itp. Z wiekiem pojawia się 
widoczne ograniczenie sprawności ruchów języka 
i warg, a także osłabienie mięśni twarzy.
Brak komunikacji społecznej w konsekwencji 
może prowadzić do upośledzania mechanizmów 
adaptacyjnych, które są ogromnie ważne w okre-
sie senioralnym. Zachowania językowo-komunika-
cyjne powiązane są z innymi obszarami, takimi jak 
procesy poznawcze, pamięć, myślenie czy podej-
mowanie decyzji.
U seniora zwalniają aktywności neurobiologiczna, 
poznawcza i językowa. Jednak potrzeba komuni-
kacji pozostaje niezmienna. Każdy człowiek, nieza-
leżnie od wieku, powinien mieć możliwość wyraża-
nia swoich myśli, emocji czy potrzeb. Należy więc 
podsuwać osobom starszym takie narzędzia, które 
pomogą pokonać napotkane bariery. Warto zrobić 
wszystko, by problemy językowe nigdy nie stały 
się przeszkodą i nie wykluczały z aktywnego życia 
towarzyskiego.

Jak samodzielnie wspierać sprawność 
językową i komunikacyjną?
Trening językowy dobrze dostosowany do potrzeb 
seniora pozwala osiągnąć naprawdę zadowala-
jące rezultaty. Profesjonalnie zajmuje się tym logo-
peda, jednak sprawność języka warto ćwiczyć także 

samodzielnie w domu. Oto podstawowe obszary 
i wskazówki:
1. Oddech
 • Obserwuj i kontroluj fazę wdechu i wydechu 
(długi wdech nosem i długi wydech ustami).

 • Dbaj, aby faza wydechowa była długa i spokojna.
 • Pilnuj udrożniania jamy nosowej i nawilżania 
gardła.

 • Ćwicz głęboki wdech i wydech, np. zdmuchując 
świecę, czytając na jednym wydechu jak najwięk-
szą liczbę słów czy dmuchając przez słomkę 
w zawieszoną kartkę. 

2. Aparat artykulacyjny – język, wargi, żuchwa 
i podniebienie miękkie
 • Kląskaj lub wysuwaj język z jamy ustnej w różne 
strony. 

 • Przesuwaj język między kącikami ust lub wypy-
chaj językiem policzki.

 • Przykładaj język do podniebienia i utrzymuj go 
w takiej pozycji podczas opuszczania i podnosze-
nia żuchwy.

 • Utrzymaj między zaciśniętymi wargami słomkę 
lub kartkę.

 • Powtarzaj sylaby ze spółgłoskami tylnojęzyko-
wymi, np. ka-ka-ka, ko-ko-ko, ku-ku-ku, ak-ka, ok-ko, 
uk-ku.

3. Głos
 • Ćwicz poprzez czytanie ze zmiennością wysokości 
i natężenia głosu.

 • Mrucz lub wypowiadaj na zmianę głoski m-n, m-n, 
m-n.

 • Przykładaj szczególną wagę do wymawiania 
samogłosek (a, e, i, o, u, y).

 • Ćwicz wypowiadanie słów na przemian szeptem, 
półgłosem, głosem pełnym oraz podniesionym.

 • Celowo przesadnie akcentuj lub wyolbrzymiaj 
głoski.

4. Pamięć
 • Wyszukuj podobieństwa i różnice pomiędzy 
elementami całości.

 • Staraj się zapamiętać i odtworzyć jak najwięcej 
szczegółów z określonego obrazu.

 • Opowiedz komuś lub sobie samemu usłyszaną 
audycję, program telewizyjny lub przeczytaną 
książkę.

 • Układaj puzzle.
 • Powtarzaj sobie ważne daty, numery, adresy, 
imiona i nazwiska znajomych itp.

Wykonując ćwiczenia, należy zadbać o swój 
komfort. Zorganizować sobie czas i prywatną prze-
strzeń, by nie stanowiły one źródła stresu.
Warto także każde z ćwiczeń przepracować z logo-
pedą, by mieć pewność, jak prawidłowo się je wyko-
nuje. Jednak najważniejsze są konsekwencja, syste-
matyczność i chęć pracy nad sobą. A to zależy już 
tylko od nas. 
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BOŻENA 
BORYS

Absolwentka 
krakowskiej AWF, 
trener, nauczyciel 
i sędzia sportowy. 

Autorka wielu 
artykułów, 

podręczników 
i programów TV 
propagujących 

zdrowy tryb 
życia. Wielbicielka 
pływania, tańca, 

narciarstwa, 
cheerleadingu 

i gimnastyki 
sportowej. 

Prywatnie babcia  
czworga wnucząt. 
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Z TAŚMĄ 
Ćwiczenia

ćw. 
1

Taśmy oporowe do ćwiczeń rehabilitacyjnych 
kosztują kilkanaście złotych. Dostaniemy 
je w sklepach sportowych i medycznych. 

Kupuje się je na metry – najlepiej zaopatrzyć się 
w co najmniej 1,5 lub 2 m. Warto także spytać 
o opór taśmy – najczęściej żółte są najsłabsze, 
a czerwone silniejsze, potem zielone, niebieskie, 
czarne, srebrne i złote. Wybieramy więc dany kolor 
nie dlatego, że go lubimy. Musimy dostosować 

ćw. 
2

opór do indywidualnego poziomu siły mięśniowej.
Seniorzy powinni sięgać po taśmy żółte, czerwone 
i zielone. Srebrne i złote znajdują zastosowanie 
w sporcie wyczynowym. Sprawniejszym mężczyznom 
proponuję taśmę niebieską.
Taśmę, zrobioną z lateksu, łatwo jest uszkodzić,  
dlatego lepiej ćwiczyć na bosaka lub w skarpetkach. 
Dobrze też zdjąć pierścionki i bransoletki.
Oto kilka ćwiczeń. Trening dotyczy różnych partii ciała. 

WZMACNIAMY RĘCE
Stań w rozkroku. Taśmę umieść 
pod stopami. Dookoła dłoni 
zawiń jej końce. Dłonie trzymaj 
przy udach. Unieś ręce do 
wysokości barków i wolno 
opuść w dół. Przy podnoszeniu 
rąk wykonaj wdech, 
opuszczając ręce, zrób wydech.
Powtórz 10 razy.

WZMACNIAMY BARKI I RĘCE
To ćwiczenie możesz wykonać w pozycji 
siedzącej lub stojąc w rozkroku. Przełóż 
taśmę za plecami, na wysokości łopatek. 
Jej końce owiń dookoła dłoni. Prostuj 
i zginaj ręce. Prostując, wykonuj wdech, 
przy zginaniu zrób wydech.
Powtórz 10 razy.

REHABILITACYJNĄ

A K T Y W N I E
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To proste aktywności. Wykonuj je tak, by sprawiały przyjemność, a nie ból.  
Gdyby się pojawił, zrezygnuj z danego ćwiczenia i przejdź do następnego. è

ćw. 
3

WZMACNIAMY NOGI, KRĘGOSŁUP I RĘCE

Połóż się na plecach na macie do ćwiczeń. 
Zegnij obydwie nogi. Pod lewą stopę włóż 
taśmę i oba jej końce chwyć prawą ręką. 
Wyprostuj lewą nogę i prawą rękę, kładąc je 
na podłodze. Ręka wyprostowana dotyka 
podłogi za głową lub jest przyciągnięta do 
barku. Wróć do pozycji wyjściowej. Prostując 
nogę, zrób wdech, zginając – wydech.
Powtórz 10 razy na jedną i 10 razy na drugą 
stronę.

ćw. 
4

WZMACNIAMY NOGI
Nadal leżysz na macie na plecach. Nogi zgięte 
w kolanach. Taśmę umieść pod stopą lewej nogi. Jej 
końce trzymaj w obu dłoniach. Ręce ugnij w łokciach 
i połóż przy barkach. Prostuj nogę w górę i zginaj do 
ułożenia na podłożu. Przy prostowaniu nogi wykonaj 
wdech, przy opuszczaniu – wydech. Ręce cały czas są 
na podłożu, przy barkach.
Powtórz 10 razy.

ćw. 
5

WZMACNIAMY RĘCE I MIĘŚNIE 
GRZBIETU
Usiądź w siadzie prostym. Taśmę przełóż za 
stopami. Nogi lekko ugnij w kolanach. Końce taśmy 
trzymaj w obu dłoniach. Ręce wyprostowane. 
Zegnij ręce i przyciągnij obie dłonie do klatki 
piersiowej na wysokości barków. Wróć do pozycji 
wyjściowej. Zginając ręce, zrób wdech, prostując  
– wydech. Plecy trzymaj prosto. Nie garb się.
Powtórz 10 razy.



TO STARCIE POMIĘDZY RZĄDAMI PRAWA 
I RZĄDAMI BRONI, DEMOKRACJAMI 

I AUTOKRACJAMI, PORZĄDKIEM OPARTYM 
NA ZASADACH I ŚWIATEM NAGIEJ AGRE-
SJI. OD NASZEJ ODPOWIEDZI NA DZIAŁA-
NIA ROSJI ZALEŻY PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU 

MIĘDZYNARODOWEGO. 
URSULA VON DER LEYEN,  
PRZEWODNICZĄCA KE.

WYDAWAŁO NAM SIĘ, ŻE PO PANDEMII 
JUŻ NIEWIELE RZECZY NAS ZASKOCZY. 
ŻE ODETCHNIEMY Z ULGĄ I ZADBAMY 
O SWÓJ DOBROSTAN, A GDY ZAGROŻENIE 
KORONAWIRUSEM PRZEMINIE, WRÓCIMY 
DO NORMALNOŚCI. OKAZAŁO SIĘ JEDNAK, 
ŻE NIC Z TEGO! 
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– doradza psychoterapeutka, Ewa Woydyłło, w pierw-
szych dniach tej wojny.

Solidarność Polaków i Europejczyków
Nie ma jednak czasu na to, by mnożyć roszczenia ani 
wypinać pierś na medale za rzekome bohaterstwo. Nie 
ulegając przerażeniu, musimy pomóc tym ludziom, 
którzy właśnie u nas szukają pocieszenia, przytulenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju, ciepłej strawy 
i dachu nad głową. 

TEKST:
MONIKA JUCEWICZ

Życzliwa pomoc 
potrzebna!

Wróciły wojenne demony, niszcząc nasze nadzieje 
i dążenia do spokojnego przetrwania na uboczu 

światowych kryzysów.

Wojnę szatan spłodził
Wojnę szatan spłodził – komentowała Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska w pamiętnikach pod tym tytułem. Powstały 
w latach 1939-1945, spędzonych na emigracji u boku męża, 
lotnika walczącego w bitwie o Anglię podczas II wojny 
światowej. Poetka opisuje w nich miłość, tęsknotę, ból 
i strach przed wojną, chorobą i umieraniem. 
Podobny lęk towarzyszy nam obecnie, gdy jesteśmy tak 
blisko oka cyklonu. Lecz to nie nasz strach jest teraz 
najważniejszy – stokrotnie większą traumę przeżywają 
uchodźcy z Ukrainy, uciekając spod gruzów, śmiercio-
nośnych bomb i pocisków.
– Wojna sprawia, że wstrząs emocjonalny jest tak silny, iż wyłą-
cza nam się myślenie, planowanie strategii, nie potrafimy ocenić 
sytuacji, a nawet skutków własnych zachowań. To są odru-
chy ratunkowe, atawistyczne impulsy, jak u zwierząt. I dlatego 
trzeba panikę wyhamować. Zdecydowanie najważniejszą rzeczą 
jest natychmiast znaleźć dostęp do swojego systemu wsparcia 

I pomagamy! Od pierwszych dni wojny zastępy anoni-
mowych ochotników rozwożą z przejść granicznych 
tłumy przerażonych uchodźców do prywatnych miesz-
kań, goszcząc ich bezterminowo pod swoim dachem. 
Solidarność w pomaganiu nadal wychodzi Polakom 
najlepiej. To małe światełko, które przeciera mrok, jednak 
nie wystarczy.

P S YC H E
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ZDANIEM DANIELA GOLEMANA, AMERY-
KAŃSKIEGO PSYCHOLOGA ZAJMUJĄ-

CEGO SIĘ INTELIGENCJĄ EMOCJONALNĄ, 
NASZ MÓZG ZOSTAŁ ZAPROGRAMOWANY 

NA BYCIE DOBRYM. NIESIENIE POMOCY, 
WSPÓŁPRACA I WSPÓŁODCZUWANIE 

ZAPEWNIAJĄ NAM DŁUŻSZE PRZETRWA-
NIE. ISTNIEJE ZWIĄZEK POMIĘDZY CIERPIE-
NIEM JEDNEGO CZŁOWIEKA A ODRUCHEM 

POMOCY U DRUGIEGO; EMPATYCZNA 
ODPOWIEDŹ NA CZYJEŚ CIERPIENIE AKTY-

WUJE TE SAME CZĘŚCI MÓZGU, KTÓRE 
AKTYWUJĄ SIĘ PRZY ODCZUWANIU BÓLU, 
LĘKU CZY INNEGO RODZAJU CIERPIENIA.

„ZWIERCIADŁO”, MARZEC 2022

bo mamy cel. Mogę też spokojnie żyć tylko z jednym plecakiem, 
w którym mam bieliznę, torebkę do makijażu, komplet soczewek 
i podkoszulkę, bo wszędzie mam przyjaciół i cel. Mogę spać na 
twardej podłodze i spać dobrze, ponieważ obok są ci, co nigdzie 
nie uciekli, tylko pracują tu na wszystkich frontach, bo mamy 
cel – pisze w internecie Marina Stepańska, reżyserka 
z Ukrainy.
Nie mają czasu na zajmowanie się sobą uciekające od 
wojny młode kobiety z małymi chorymi dziećmi – wiedzą 
tylko tyle, że muszą tę potworność gdzieś przetrwać. Nie 
wykazują strachu zwykli obywatele Ukrainy, którzy stają 
naprzeciw rosyjskich czołgów i krzyczą: „Odholować was, 
chłopaki, do domu?”, albo miejscowa starsza kobieta, 
która wręcza żołnierzom rosyjskim pestki słonecz-
nika: „Włóżcie do kieszeni, żeby chociaż urosły po was 
słoneczniki, jak umrzecie”.
Możemy uczyć się od obywateli Ukrainy odwagi i deter-
minacji w obronie ojczyzny przed zagładą. Mężczyźni 
w różnym wieku, zgłaszający się masowo do walki 
z wrogiem, mimo obaw o zdaną na siebie resztę rodziny, 
wykazują na froncie prawdziwe bohaterstwo.
Odruch solidarnej pomocy ofiarom wojny może więc 
ratować przed cierpieniem zarówno całe społeczeństwa, 
jak i jednostki. 
Przypomnijmy sobie tę nieco zapomnianą, naturalną 
zdolność do humanitarnych zachowań. Będzie nam 
potrzebna jeszcze długo. 

TEKST:
MONIKA JUCEWICZ

ZMYSŁ WĘCHU JEST PIERWOTNYM INSTYNKTEM, 
KTÓRY CHRONI NAS PRZED ZAGROŻENIEM LUB 
POMAGA W KORZYSTNEJ SELEKCJI ZAPACHÓW. 
NIE IGNORUJMY PODŚWIADOMEJ OCENY AROMATU 
OTACZAJĄCEGO NAS TU I TERAZ. JEŚLI ODRZUCA 
NAS WOŃ KOJARZĄCA SIĘ ZE STRACHEM CZY 
PRZYGNĘBIENIEM, STARAJMY SIĘ JEJ UNIKAĆ, BO 
MOŻE WYWOŁAĆ PODRAŻNIENIE LUB ALERGIĘ.
Dokonany w skupieniu wybór olejków 
dostosowanych do aktualnych potrzeb nie tylko 
poprawi nastrój, dodając odwagi do kreatywnej 
aktywności, lecz także wzmocni poczucie 
samodzielności i sprawczości. Stworzysz własny 
mikroklimat, w którym odnajdziesz bezpieczeństwo.

Zabiegi wiosennego orzeźwienia 
i odnowy
• Peeling do ciała: zmieszaj 2 łyżeczki soli morskiej 

i 2 łyżki stołowe ogrzanego oleju kokosowego 
eko. Wmasuj peeling dokładnie w skórę, a następ-
nie opłucz ciało ciepłym prysznicem. 

• W osuszone delikatnie ciało wmasuj sporządzony 
samodzielnie olejek. W 50 ml bazowego biooleju 
z pestek winogron rozpuść olejki eteryczne: 
1 kroplę cyprysowego, 2 krople cytrynowego 
i 3 krople lawendowego.

Olejek jest przeznaczony do całego ciała oraz dłoni 
i stóp. Masaż oczyści, ujędrni i wygładzi skórę, 
sprawiając, że stanie się aksamitna i pachnąca. 
Synergiczny aromat kompozycji eterycznej wspiera 
relaksująco-oczyszczające działanie masażu, 
dostarczając przy tym niezwykle przyjemnych 
wrażeń.

Kompozycje aromaterapeutyczne
Kompozycje aromaterapeutyczne nadają się 
do kominka lub, po uprzednim rozpuszczeniu 
w biooleju bazowym (50 ml), do codziennej 
pielęgnacji i masażu ciała.
Przyjemna moc orzeźwienia na dzień  
(eteryczna mieszanka olejków o działaniu 
stymulująco-ochronnym). Skład: 2 krople olejku 
z geranium, 2 krople cedrowego, 3 krople 
rozmarynowego + olej bazowy.
Spokój i ukojenie na wieczór i dobry sen 
(eteryczna mieszanka olejków o działaniu 
regenerująco-wyciszającym). Skład: 3 krople olejku 
mandarynkowego, 2 krople z drzewka różanego 
i 2 krople z drzewa sandałowego + olej bazowy.
Życzymy rześko pachnących i wiosennych 
Świąt Wielkanocnych! 

Aromat wiosnyOdholować szefa Kremla
Ta wojna jest wyzwaniem także dla ludzi, którzy pozo-
stali w domach – oni również potrzebują pomocy dla 
siebie i swoich bliskich. I ją otrzymują.
– Przez pierwsze trzy dni wojny dowiedziałam się, że mogę spędzać 
za kółkiem 20 godzin, noc i dzień, i jednocześnie zabawiać dzieci, 
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Być kobietą – 
to trudne
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TEKST:
BARBARA WIZIMIRSKA

GDY ZDARZA MI SIĘ SŁYSZEĆ RÓŻNE 
STARE I JEDNOCZEŚNIE GŁUPIE 
POWIEDZONKA, MAM WĄTPLIWOŚCI, 
CZY PRZYSŁOWIA SĄ RZECZYWIŚCIE 
MĄDROŚCIĄ NARODÓW. TO PRAWDA, 
ŻE WIELE Z NICH JEST KWINTESENCJĄ 
LUDZKIEGO DOŚWIADCZENIA. TRUDNO 
ZARZUCIĆ BRAK SENSU TAKIM 
PORZEKADŁOM, JAK CO NAGLE, TO PO 
DIABLE, KTO NIE MA W GŁOWIE, TEN MA 
W NOGACH ALBO KTO POD KIM DOŁKI 
KOPIE, TEN SAM W NIE WPADA. SAMA 
UŻYWAM ICH BEZ SKRUPUŁÓW.
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Co innego jednak, gdy słyszy się przysłowia 
z kilkuwiekowym rodowodem, które ośmie-
szają i krzywdzą moją płeć, która od lat wybija 
się na równouprawnienie. Niby wychodzą 

z użycia, mało kto ośmieli się je przywoływać publicz-
nie, a jednak ich znaczenie dla utrzymywania się 
negatywnych stereotypów na temat płci żeńskiej było 
i jest ogromne.
Dzięki temu, że wpadła mi w ręce książka z wybra-
nymi przysłowiami niektórych narodów (a są tych 
maksym tysiące), mogłam wpaść we wściekłość, która 
znakomicie motywuje do pisania (tu uwaga: nie da 
się napisać felietonu bez wysokiego poziomu wzbu-
rzenia). Znalazłam bowiem w tym „dziele” niemało 
porzekadeł, które świadczyły o podporządkowanym 
i niskim statusie społecznym kobiet. Sądzę, że miały 
one ogromny wpływ na powstanie szklanego sufitu, 
który nadal utrudnia nam awans zawodowy. Lektura 
to bolesna, bo wskazuje, jak wiele z tych zebranych 
przysłów całkowicie dyskredytuje kobiety. Oto przy-
kłady: przez kobietę i diabeł osiwieje (francuskie), baba 
gorsza niż diabeł (polskie), kobieta pijana to drzwi otwarte 
(niemieckie), łatwiej wroga pokonać, niż kobietę przeko-
nać (polskie), kobieta jest czyśćcem dla sakiewki, rajem dla 
ciała i piekłem dla duszy (włoskie), o żonę dobrą trudniej niż 
o białego kruka (polskie), niebezpieczniej jest drażnić starą 
babę niż psa (łacińskie), baba z wozu, koniom lżej (polskie).
Przysłowia ostrzegały mężczyzn przed złymi kobie-
tami. Oto niektóre przykłady: strzeż się złej kobiety, nie 
ufaj dobrej (hiszpańskie), kto lubi ubierać kobietki, tego one 
rozbierają (polskie), w podróży nie polegaj na koniu, w domu 
na kobiecie (żydowskie), zły mąż bywa niekiedy dobrym ojcem, 
zła żona nigdy nie będzie dobrą matką (chińskie), kobiecie 
i koniowi nigdy nie dowierzaj (niemieckie), kobiece rady są 
albo zbyt dobre, albo zbyt złe (włoskie), pieniądze i białogłowy 
zawracają ludziom głowy (polskie), każdy Adam ma swą 
Ewę, za którą karę odbiera (włoskie).
Przysłowia wypominają też wady tylko kobietom, 
nigdy mężczyznom:
• gadulstwo: co wiedzą trzy kobiety – wiedzą wszyscy (fran-

cuskie), mąż żony nigdy nie przegada (polskie), niewiasta 
każda wielomówna (polskie), dwie niewieście – jarmark 
w mieście (rosyjskie), woda, ogień i niewiasta nigdy nie 
powiedzą, że basta (polskie), zachować co w sekrecie, najcię-
żej jest kobiecie (polskie);

• lekkomyślność: kobieta rozmawia z jednym, patrzy na 
drugiego, myśli o trzecim (francuskie), z błahego powodu 
zmienia się gust kobiecy i pogoda (łacińskie), trzymać kobietę 
za słowo, a piskorza za ogon – na jedno wychodzi (polskie);

• skłonność do manipulacji i niewierności: łzy kobiece 
mogą wiele, a kosztują mało (hiszpańskie), łzy kobiece to 
rosa codzienna (polskie), nie potrzeba rady niewieście do 
zdrady (polskie), kobieta zmienną jest (nie tylko polskie);

• niedostatek rozumu: długie włosy, krótki rozum 
(niemieckie i polskie);

• nadmierną emocjonalność i upór: łzy przystoją tylko 
kobietom (polskie), kobieta albo kocha, albo nienawidzi; 
trzeciej możliwości nie ma (łacińskie), na babski upór nie 
ma lekarstwa (polskie);

• nieumiejętność zarządzania i kłótliwość: dwie gospo-
dynie nie zgodzą się przy jednym kominie (polskie), gdzie 
baba rządzi, tam czeladź błądzi (polskie), gdzie kobieta 
panuje, tam diabeł rządzi (włoskie), gdzie kucharek sześć, 
tam nie ma co jeść (polskie).

Wiele z dawnych przysłów wskazuje na przedmiotowe 
traktowanie kobiet. Głoszą, że bez męża i dzieci są one 
niczym: żona bez dzieci jak ryba bez sieci (polskie), żona bez 
męża jest jak koń bez cugli (włoskie), kobietom przystoją tylko 
słowa, bo czyny – mężczyznom (tureckie).
Jednak najbardziej oburzające są przysłowia zale-
cające przemoc wobec kobiet, bo skutki takich „rad” 
są nadal widoczne w społeczeństwie. Która z nas nie 
słyszała takiej pseudomądrości: jak chłop baby nie bije, to 
jej wątroba gnije, albo: kto dobrze kocha, ten tęgo bije. A i za 
granicą powtarzano: kobieta jest jak jajko: przed spróbo-
waniem trzeba stłuc (hiszpańskie), kochaj żonę całą duszą, 
a trząś nią jak gruszą (niemieckie), kobiety, konie i winnice 
wymagają energicznego pana (tureckie).
Czasami przysłowia chwalą kobiety, ale jest to 
pochwała wątpliwa, tkwi w niej szpila, np. gdzie diabeł 
nie może, tam babę pośle (polskie), dobre wino i piękna kobieta 
są przemiłymi truciznami (tureckie). Biedny mężczyzna, 
choć ostrzeżony i tak musi pogodzić się z przewrotno-
ścią i wadami kobiet, bo: z kobietami wielka bieda, lecz bez 
kobiet żyć się nie da – przekonuje go polskie porzekadło. 
Raczej rzadko w zbiorach tych „mądrości” trafia się 
przysłowie miłe dla kobiet, np. takie: mężczyźni budują 
domy, kobiety je tworzą (angielskie), a starzy Polacy ponoć 
mówili: czego kobieta chce, tego Pan Bóg chce (sic!). 
Co mogą zrobić kobiety, aby zmienić niekorzystne 
dla siebie stereotypy, aby zaprzeczyć paskudnym 
przysłowiom, które utrwalają negatywny wzorzec? 
Można by pomyśleć – zaprzeczajmy, chwalmy się, 
wskazujmy, że to mężczyźni, pełni wad (bo zdra-
dzający, przemocowi, egoistyczni i często niemą-
drzy), ukuli te maksymy, aby utrwalić przekona-
nie o podporządkowaniu kobiety. I trudno sobie 
odmówić satysfakcji, spotykając szczególnie udane 
memy czy anegdoty demaskujące męskie przywary. 
Może jednak lepiej wskazywać, że te krytykowane 
babskie cechy, np. gadatliwość czy emocjonalność, 
są w gruncie rzeczy zaletami? Bo służą lepszej 
komunikacji, są znakiem tak potrzebnej empatii, 
wreszcie – zmniejszają stres, jaki przynoszą różne 
sytuacje życiowe. Nie bez przyczyny kobiety żyją 
dłużej niż mężczyźni, choć mają więcej obowiązków. 
Zmierzajmy w kierunku równouprawnienia, które 
dla mnie oznacza nie tylko dzielenie obowiązków 
i odpowiedzialności, lecz także przejmowanie od 
drugiej płci jej najlepszych cech. 

F E L I E T O N
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Czas porządków
Po długiej zimie spędzonej w większości w czte-
rech ścianach z utęsknieniem czekamy chwili, kiedy 
uzbrojeni w grabie, łopaty i sekatory wyjdziemy do 
ogrodu i zrobimy generalne porządki. Nie zawsze 
jednak wiosna kalendarzowa idzie w parze z tą 
rzeczywistą. Aura bywa bardzo kapryśna. Prace 
ogródkowe zaczynamy dopiero wtedy, gdy zima 
odejdzie na dobre, a pogoda się ustabilizuje. 

Narzędzia ogrodnicze 
W pierwszym kroku należy zrobić przegląd narzędzi. 
Może coś trzeba naprawić lub dokupić? Wybierajmy 
grabie, łopaty, motyki czy taczki, które są w miarę 
lekkie, a jednocześnie solidne i wytrzymałe. 

Po zimie
Ogród po zimie nie wygląda zbyt atrakcyjnie 
i będzie wymagał sporo zaangażowania i nakładu 
pracy. Najpierw obejrzyjmy dokładnie jego wszyst-
kie zakamarki, oceńmy stan przezimowania roślin 
i oszacujmy ewentualne straty. Kiedy minie groźba 
przymrozków, ściągnijmy zimowe okrycia z roślin 
i rozgarnijmy delikatnie kopczyki róż. Na rabatach 
kwiatowych ścinamy suche kępy traw, usuwamy 
ubiegłoroczne resztki, przygotowujemy podłoże dla 
nowych sadzonek i wysiewu kwiatów jednorocznych 
oraz dwuletnich. Z trawników wygrabiamy suche 
liście i źdźbła traw, napowietrzamy darń, w brakują-
cych miejscach robimy dosiewki oraz zasilamy trawę 
odpowiednimi nawozami. Dokonujemy cięcia krze-
wów kwitnących latem i jesienią. Nie przycinamy 
natomiast krzewów kwitnących wiosną, czyli m.in. 
forsycji, jaśminowca, lilaka, krzewuszki. Możemy to 
zrobić dopiero po przekwitnięciu.
W warzywniku oczyszczamy grządki, lekko spulch-
niamy glebę i możemy już bezpiecznie wysiewać 

Wiosna 
w ogrodzie

WIOSNA TO NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANA, 
ALE I PRACOWITA PORA ROKU W OGRODZIE. 
NARESZCIE DNI SĄ CORAZ DŁUŻSZE, SŁOŃCE 
GRZEJE INTENSYWNIEJ, A ROŚLINY POWOLI 
ROZPOCZYNAJĄ WEGETACJĘ. NAJWCZEŚNIEJ, 
BO CZĘSTO JUŻ W STYCZNIU, CIESZĄ NASZE 
OCZY KWITNĄCE OCZARY I CIEMIERNIKI, 
W DALSZEJ KOLEJNOŚCI SPOD ŚNIEGU 
WYSTAWIAJĄ SWOJE PŁATKI PRZEBIŚNIEGI. 
W MARCU I KWIETNIU NA RABATACH KRÓLUJĄ 
ROŚLINY CEBULOWE: KROKUSY, ŻONKILE, 
HIACYNTY, SZAFIRKI I ŚNIEŻYCE ORAZ 
OCZYWIŚCIE TULIPANY. Z KAŻDYM PROMYKIEM 
SŁOŃCA PRZYBYWA W OGRODZIE KOLORÓW. 
O TEJ PORZE ROKU ZAKWITAJĄ RÓWNIEŻ 
MIŁKI WIOSENNE, ZAWILCE GAJOWE, RANNIKI, 
SASANKI, PRZYLASZCZKI, PIERWIOSNKI, 
BARWINKI I ZIARNOPŁONY.

TEKST I ZDJĘCIA:
EWA BIERNACKA

W  O G R O D Z I E
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nasiona marchwi, kopru, pietruszki, rzodkiewki  
czy szpinaku.
Stabilna wiosenna pogoda to także dobry moment, 
żeby wystawić do ogrodu rośliny w donicach. 
Najbardziej odporne na chłód są oleandry, znoszą 
temperaturę do -5°C. 

Nawożenie 
Początek okresu wegetacyjnego to czas, gdy należy 
zacząć odżywiać rośliny. Do dyspozycji mamy 
gotowe nawozy mineralne i organiczne dedyko-
wane poszczególnym grupom, np. różom, trawni-
kom czy roślinom wrzosowatym. Możemy również 
sami przygotować naturalne zasilacze, np. gnojówkę 
z pokrzywy.

Praktyczne zmiany
Po zrobieniu podstawowych porządków warto zasta-
nowić się, co chcemy i możemy zmienić w naszym 
ogrodzie, aby był łatwiejszy w obsłudze. Sił nam nie 
przybywa, młodsi nie będziemy, a prace ogrodni-
cze wymagają wysiłku i zajmują sporo czasu. Może 
zatem coś dodać, a może usunąć? Do wyboru jest 
wiele rozwiązań, które ułatwią nam życie i sprawią, 
że będzie lżej i przyjemniej.
Jedną z takich modnych i wygodnych nowości 
są podwyższone grządki, czyli skrzynie wypełnione 
ziemią. To doskonały sposób na uprawę zarówno 

uzupełnieniem naszych dań. Można nimi dekorować 
potrawy i stosować je jako aromatyczne przyprawy. 
Najbardziej popularne i efektowne oraz smaczne są 
kwiaty bratków, aksamitek, ogórecznika, nasturcji, 
róż, fiołków i nagietków.
Innym ułatwieniem są łąki kwietne, na które 
możemy przeznaczyć część naszego trawnika. 

warzyw, jak i roślin ozdobnych, a nawet truskawek 
i poziomek. Taka uprawa pozwala uzyskać bujniej-
szy wzrost i większe plony roślin, jednocześnie jest 
wygodna i chroni kręgosłup przy sianiu, sadzeniu, 
podlewaniu i pieleniu oraz zbiorach. Można tu wyko-
rzystać różnego rodzaju stare pojemniki i skrzynki 
lub zbudować nowe. 
W tego typu skrzyniach lub innych pojemnikach 
warto też posadzić lub posiać zioła. Wybierzmy 
takie, których najczęściej używamy w kuchni, 
np. miętę, melisę, bazylię, oregano, lubczyk, kolen-
drę, pietruszkę i szczypiorek. Można pokusić się 
także o uprawę innych oryginalnych ziół, których 
ostatnio pojawiło się całkiem sporo na rynku ogrod-
niczym. Mamy do wyboru: stewię, trawę cytry-
nową, rukiew wodną czy mitsubę, czyli pietruszkę 
japońską. Również kwiaty jadalne będą się pięk-
nie prezentowały i staną się cennym i smacznym 

Taka zmiana daje wiele korzyści. Przede wszyst-
kim oszczędność czasu, ponieważ kosimy je tylko 
raz lub dwa razy w roku, poza tym pięknie wyglą-
dają i pachną oraz są pożytkiem dla pszczół i innych 
owadów zapylających. Nie muszą to być od razu 
duże łąki, na początek wystarczą małe łączki lub 
rabatki z polnymi kwiatami.
Można jednak pójść o krok dalej i przekształcić 
ogród w miejsce w zgodzie z naturą. Co to znaczy? 
Taki ogród jest przyjazny dla roślin, zwierząt 
i owadów, a także ludzi. Nie musi być idealnie wypie-
lęgnowany, ważne są bioróżnorodność i niestosowa-
nie w nim chemii w nawożeniu i środkach ochrony 
roślin. Wysiewamy i sadzimy rośliny przyciągające 
pszczoły i inne zapylacze, budujemy dla nich domki. 
Warto w takim ogrodzie zbudować również kompo-
stownik oraz postawić zbiornik na deszczówkę.

Czas na odpoczynek
Nie samą pracą – choć ta jest wyjątkowo przyjemna – 
człowiek żyje. Potrzebujemy również miejsca, gdzie 
po skończonych obowiązkach siądziemy z lampką 
wina czy herbatą i popatrzymy z satysfakcją i rado-
ścią na nasze dzieło. Wyciągnijmy więc meble 
z zimowych pakamer i sprawdźmy, czy nie potrze-
bują naprawy. Jeśli musimy kupić nowe, wybierzmy 
wygodne i lekkie, które bez wysiłku dowolnie 
przestawimy. 
Nawet najmniejszy ogródek wymaga poświęce-
nia mu dużo uwagi. Rośliny potrafią jednak pięknie 
odwdzięczyć się bujnym wzrostem i kwitnieniem 
oraz często oszałamiającym zapachem, a także obfi-
tymi plonami w ogródku warzywnym czy ziołowym.
Korzyści z posiadania ogrodu i opieki nad nim są nie 
do przecenienia. Obcowanie z naturą ma zbawienny 
wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. 
Wszelkiego rodzaju prace w ogrodzie, na świeżym 
powietrzu, odziałują na nas pozytywnie, dają dużo 
radości i satysfakcji. Znacząco obniżają poziom 
napięć i stresu oraz jego skutków, co w obecnej sytu-
acji jest bardzo przydatne, a wręcz niezbędne. 
Potrzebujesz porady dotyczącej domowej hodowli roślin? 
Napisz do nas na adres: pokolenia@camnowolipie.pl. 
Pytania i maile przekażemy autorce artykułu.

WE WSPÓŁCZESNYM OGRODNICTWIE 
ZGODNYM Z NATURĄ WYKORZYSTUJE SIĘ 

CZĘSTO STARE, SPRAWDZONE SPOSOBY 
DOTYCZĄCE UPRAW, SADZENIA ROŚLIN 
I OSIĄGANIA ICH BUJNEGO WZROSTU.  

TE, WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, BABCINE RADY 
SĄ JAK NAJBARDZIEJ AKTUALNE I SKUTECZNE.

Podwyższona grządka
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Bohumil Hrabal,  
Listy do Kwiecieńki,  
tłum. Andrzej Czcibor- 
-Piotrowski, Czytelnik, 2002

Tytuł sugerował formę, 
za którą nie przepadam, 
a damskie zdrobniałe imię 
zapowiadało coś mało poważ-
nego. Tytułowa Kwiecieńka 
to postać autentyczna – April 
Clifford, amerykańska bohe-
mistka, odwiedzająca pisarza 
w Czechosłowacji i organizu-

jąca mu później objazd po Stanach Zadowolonych 
Ameryki, jak Hrabal nazywa USA. Fascynacja 
czeskim pisarzem nie przeszkadza jej być praw-
dziwą Amerykanką: lekko szaloną, ale i zapracowaną, 
ze wszystkimi cechami i problemami kobiety w jej 
wieku, co Hrabal przedstawia z właściwym sobie 
mistrzostwem.
Autor – korzystając z faktu, że pisał Listy… w okre-
sie aksamitnej rewolucji, czyli radykalnych przemian 
demokratycznych w Czechosłowacji – uczynił z tego 
utworu swego rodzaju osobistą spowiedź z postaw 
i zachowań w ważnych momentach historii kraju. 
Postaw różnych, nie zawsze takich, z którymi należy 
się obnosić, co nadaje książce charakter szczerej 
autobiografii, a to kolejny powód,  
by ją przeczytać. (A.Z.) 

Dariusz Zaborek,  
Czesałam ciepłe króliki. 
Rozmowa z Alicją 
Gawlikowską-Świerczyńską, 
Wydawnictwo Czarne, 2018

Czy można zachować opty-
mizm w obliczu życio-
wych tragedii i w warun-
kach zagrożenia życia? Alicja 
Gawlikowska-Świerczyńska 
– lekarka, była więźniarka 
obozu w Ravensbrück – 
twierdzi, że nie tylko można, 

a nawet trzeba. W wieku 92 lat kobieta wspomina 
czas spędzony w niewoli w sposób zaskakująco opty-
mistyczny. Przy życiu trzymała ją w obozie pamięć 
o normalnym życiu i pogoda ducha: Nie można było 
żyć cały czas poważnie. Trzeba było mieć jakiś humor. 
Pan się podenerwuje tydzień, a potem pan się przyzwy-
czai. Niech pan mi wierzy. Bo człowiek, gdyby tak się 
przejmował, toby właśnie nie przeżył – mówi w rozmo-
wie z Dariuszem Zaborkiem.
Jej słowa to plaster na duszę w dzisiejszych trudnych 
czasach. Alicja Gawlikowska-Świerczyńska uczy, jak 
czerpać radość i nadzieję nawet w sytuacjach bezna-
dziejnych, pomaga też zrozumieć, że cieszenie się 
drobnymi przyjemnościami, gdy niedaleko cierpią 
ludzie, to nie brak wrażliwości, a instynkt przetrwa-
nia. (A.L.)

Marcin Ciszewski,  
Seria Krüger: Szakal, 
Tygrys, Lew, Lis (tomy 1-4), 
Warbook, 2016-2017

Bohater serii, Wilhelm 
Krüger, to lwowski spry-
ciarz, cwaniak, złodziej 
i patriota o skompliko-
wanym pochodzeniu 
etnicznym. Inteligentny, 
bezwzględny, drapieżny. 
Doskonale przystosowany do 
czasów, w których przyszło 

mu żyć – jak opisuje go autor. Akcja powieści toczy 
się na początku XX w., a zaczyna w 1918 r. 
Powieści napisane są żywym, barwnym językiem 
i co chwila zaskakują zwrotami akcji, czyta się je 
z prawdziwą przyjemnością, wręcz połyka. Podana 
niejako przy okazji porcja rzetelnej wiedzy o naszych 
dziejach w okresie międzywojennym również 
zasługuje na zauważenie – pisze nasz czytelnik, 
pan Aleksander Popowski, który zwrócił uwagę 
redakcji na tę pozycję. (A.L.)

Małgorzata Węglarz,  
Starzy ludzie nie istnieją, 
MUZA SA, 2022 

Małgorzata Węglarz w swojej 
nowej książce porusza kolejne 
tabu – starość (w poprzed-
niej, zatytułowanej Wszystko, 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
umrzesz, odkrywała tajemnice 
branży funeralnej). Rozmowy 
między innymi z psycholo-
giem, geriatrą, opiekunem 
w domu spokojnej starości 

oraz redaktor naczelną „Pokoleń” dają obraz wielo-
wymiarowości procesu starzenia się i pokazują różne 
odcienie ostatnich dekad życia. 
Autorka pokazuje, jak wiele zmieniło się w postrze-
ganiu starszych ludzi i jakie stereotypy wciąż poku-
tują. Pisze w niej o wykluczeniu wiekowym, obalaniu 
mitów, lękach i pragnieniach starszych ludzi, o tych 
szukających pomocy i dziarskich, aktywnych senio-
rach. I nie jest to lukrowana rzeczywistość. (A.L.)

WARTOPRZECZYTAĆ
POLECAJĄ:

ANDRZEJ ZAWADZKI 
ALEKSANDRA LAUDAŃSKA

Nasi  
czytelnicy 
polecają
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NIEDAWNO JECHAŁAM MOSTEM PONIATOWSKIEGO I JAK 
ZWYKLE ZACHWYCAŁAM SIĘ JEGO ORYGINALNĄ URODĄ. 
JEST NASZ, WARSZAWSKI. OD DZIECKA MNIE OLŚNIEWAŁ 
I NAWET MYŚLAŁAM, ŻE ZNANY PRZEBÓJ Z PRL –  
NA PRAWO MOST, NA LEWO MOST, A DOŁEM WISŁA PŁYNIE – 
BYŁ MU POŚWIĘCONY. NIESTETY, OKAZAŁO SIĘ, ŻE ZOSTAŁ 
NAPISANY DLA MOSTU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO. TROCHĘ 
ROZCZAROWAŁ MNIE FAKT, ŻE MOST PONIATOWSKIEGO 
NIE DOCZEKAŁ SIĘ ANI PIOSENKI, ANI WIERSZA. MA JEDNAK 
SWOJĄ NIEZWYKLE CIEKAWĄ HISTORIĘ, ŚCIŚLE ZWIĄZANĄ 
Z LOSAMI WARSZAWY. 
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TEKST:
KRYSTYNA RUDOWSKA

Dlaczego most 
Poniatowskiego 
nigdy nie 
zniknie

W 1904 r. projektantem 
mostu został Mieczysław 
Marszewski, zastępcą do 

spraw technicznych – inż. Bronisław 
Plebiński, a do spraw architektonicz-
nych – prof. Stefan Szyller, który 
zaprojektował architekturę mostu 
i wiaduktu, w tym wieże wjazdowe 
w stylu polskiego renesansu. Była 
to druga przeprawa drogowa przez 
Wisłę w Warszawie, projekt powstał 
bowiem 50 lat po moście Kierbedzia. 
Wieże zbudowano na żądanie rosyj-
skich władz i miały mieć charak-
ter strażnic wojskowych, ponieważ 
most był stawiany jako część ówcze-
snej „Twierdzy Warszawa”. Wojskowi 
zażyczyli sobie, by wieżyce przy 
wjazdach pełniły funkcje obronne. 
Most początkowo zwany był Trzecim 
i dopiero w 1915 r., po wycofaniu się 
Rosjan z Warszawy, nadano mu obecną 
nazwę: Poniatowski.

Nowa niezwykła 
technologia
Budowla tego typu, która miała 506 m 
długości, była w tamtych latach bardzo 
nowoczesna, konstrukcję oparto 
na nowej technologii. Polegała ona 
na zastosowaniu wyłącznie stalo-
wych przęseł i kamiennych filarów.  



Dla ruchu drogowego most otwarto 8 czerwca 1913 r., nato-
miast uroczyste otwarcie całej trasy, wraz z wiaduktem, 
miało miejsce 6 stycznia 1914 r., przy udziale namiest-
nika Królestwa Polskiego, Georgija Skalona. Z Alejami 
Jerozolimskimi most łączył żelbetowy wiadukt nad 
Powiślem o długości 700 m. 

Świadek wojennych historii
Podczas I wojny światowej, w sierpniu 1915 r., most został 
częściowo wysadzony w powietrze przez wycofujące 
się wojska rosyjskie, a następnie wysadzone przęsła 
spłonęły. 
Odbudowano go w latach 1921-1926, rekonstruując 
zniszczone przęsła. W dniach przewrotu majowego, 
kiedy marszałek Piłsudski usiłował przedostać się od 
strony Pragi do centrum Warszawy, drogę zagrodziły 
mu oddziały wierne Stanisławowi Wojciechowskiemu. 
Most obsadził 1 Pułk Szwoleżerów, natomiast od strony 
Warszawy, na wiadukcie, jezdnię zagrodziła wierna 
prezydentowi oficerska szkoła piechoty. I tak, 12 maja 
1926 r., na zachodnim skraju mostu doszło do niezwykłego 
spotkania prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Prezydent usiłował 
nakłonić marszałka do zaniechania zbrojnej demon-
stracji. Spotkanie nie doprowadziło jednak do porozu-
mienia, a wierni rządowi Wincentego Witosa żołnierze 
z Oficerskiej Szkoły Piechoty nie przepuścili Piłsudskiego 
na lewy brzeg.
Por. Henryk Piątkowski, dowódca batalionu Oficerskiej 
Szkoły Piechoty, świadek tej rozmowy, tak wspomina 
to zdarzenie:
„Kiedy podeszliśmy bliżej, widziałem i słyszałem następującą 
scenę. Marszałek, trzymając lewą rękę w kieszeni spodni, prawą 
rękę położył na klapie narzutki prezydenta i głębokim głosem 
z akcentem prośby mówił: „Panie prezydencie, niech mnie 
pan przepuści”. Na to prezydent odpowiedział: „Nie mogę, 
panie marszałku, tu chodzi o Polskę”. Na to marszałek: 
„Ależ, panie prezydencie, właśnie dlatego, że chodzi 
tu o Polskę, ja tam muszę iść – niech mnie pan przepu-
ści!”. I zwrócił się do por. Piątkowskiego: „Cóż to, dziecko, 

do mnie będziesz strzelał?”. Patrząc marszałkowi w oczy, 
odpowiedziałem: „Tak jest, panie marszałku! Mam rozkaz 
pana prezydenta i jeszcze jeden krok, a każę strzelać!”. 
Widziałem twarz marszałka tuż przy swojej. Był blady. Oczy miał 
obwiedzione czerwonymi obwódkami i duże zmęczenie przebijało 
z jego twarzy. Ale jeszcze nie rezygnował. Zwrócił się bezpośred-
nio do podchorążych z zapytaniem: „Dzieci, nie przepuścicie 
mnie?”. Kilka głosów podchorążych odezwało się: „Nie, panie 
marszałku, mamy taki rozkaz pana prezydenta”.
Po załamaniu się pertraktacji i odjeździe prezydenta 
mjr Porwit odmówił marszałkowi Piłsudskiemu prze-
puszczenia przez most Poniatowskiego. Siłom rządo-
wym nie udało się jednak obsadzić 30. pułkiem piechoty 
mostu Kierbedzia. Przez niego na drugą stronę rzeki 
przechodziły siły Piłsudskiego.
W okresie okupacji mostowi Poniatowskiemu nadano 
niemiecką nazwę Neue Brücke. Niemcy obsadzili most 
karabinami w celu atakowania okolicznych osiedli. 
1 sierpnia 1944 r. śródmiejski przyczółek mostu został 
zaatakowany z obu stron przez powstańców z III zgru-
powania „Konrad”. Atak załamał się, a wycofujących się 
powstańców z plutonów zatrzymali niemieccy żandarmi 
i następnego dnia rozstrzelali pod wiaduktem. 
We wrześniu 1944 r., w momencie wkraczania na Pragę 
oddziałów Armii Czerwonej, most Poniatowskiego został 
znowu wysadzony, tym razem przez wojska niemieckie. 
Ponownie oddano go do użytku 22 lipca 1946 r., w święto 
państwowe Polski Ludowej.
Ciekawostką jest, że znalazł się na jednym z czterech 
znaczków pocztowych wydanych w 2008 r. przez Pocztę 
Polską w emisji Mosty w Polsce.
Krwawe dzieje nie złamały i nie załamały mostu 
Poniatowskiego. Jest chlubą i atrakcją turystyczną miasta. 
Niemal każdy z rodowitych mieszkańców wiąże z nim 
swoją, jakże inną i osobistą, historię. Ja też.

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Most Poniatowskiego w Warszawie, 1914 r.

Józef Piłsudski z Gustawem Orliczem-Dreszerem na 
moście Poniatowskiego tuż po spotkaniu z prezydentem 

Stanisławem Wojciechowskim, 12.05.1926 r.
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Źródła:
pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Piątkowski_(generał)
pl.wikipedia.org/wiki/Przewrót_majowy 
pl.wikipedia.org/wiki/Przewrót_majowy#Spotkanie_na_moście_Poniatowskiego

Tajemnice konstrukcji
Most Poniatowskiego kryje w sobie jeszcze jedną tajem-
nicę techniczną. Przejeżdżając koło niego, podziwiamy 
jego stalowe przęsła łukowe (zwane arkadami). To w nich 
właśnie w trakcie budowy wykorzystano niezwykłą 
właściwość matematyczną pewnej krzywej. 
Wyobraźmy sobie koło, na którego okręgu wybrano 
punkt i umieszczono w nim pisak. Niech to koło toczy 
się bez poślizgu po linii prostej. Wówczas nasz pisak 
zakreśli krzywą płaską nazywaną cykloidą. Możemy też 
powiedzieć, że trajektoria zakreślana przez wybrany 
punkt jest cykloidą. Po każdym pełnym obrocie toczą-
cego się koła otrzymujemy kolejny pełny łuk cykloidy. 

Cykloida ma wiele praktycznych zastosowań. Fragment 
odwróconej do góry nogami cykloidy będzie krzywą 
najszybszego spadku. Możemy to sprawdzić na ekspona-
cie w Centrum Nauki Kopernik. Z trzech kulek wypusz-
czonych jednocześnie po różnych krzywych ta, która 
porusza się po części odwróconej cykloidy, zawsze będzie 
pierwsza na mecie. Porusza się ona po tzw. brachistochro-
nie, czyli krzywej najszybszego spadku. Wykorzystuje 
się ją do planowania toru lotów kosmicznych, aby osią-
gnęły wymaganą wysokość w jak najkrótszym czasie. 
Także piloci samolotów naddźwiękowych posiłkują się 
tą krzywą w nawigacji. Również w konstrukcjach kół 
zębatych stosuje się, w ich przekładniach, cykloidalne 
zęby w celu zminimalizowania poślizgu.
W obróbce skrawaniem narzędzia skrawające wykonują 
ruch, który można opisać za pomocą cykloidy. Taką 
trajektorię ruchu mają narzędzia skrawające frezarki, np. 
frezy palcowe, czołowe, głowice frezerskie, ale również 
szlifierki czołowe. 

Fot. Domena publiczna

Rys. Freepic

Most Poniatowskiego

Cykloida jest miejscem geometrycznym punktu poło-
żonego w odległości h od środka okręgu o promieniu 
a toczącego się bez poślizgu po linii prostej.
Jeżeli do obręczy koła roweru przyczepimy kolorowe 
kółko i pojedziemy po (w miarę) linii prostej, to kółko 
to wznosi się do najwyższego punktu i opada, dotyka 
nawierzchni szosy i znów wznosi się i opada. Jeżeli rowe-
rzysta jedzie jednostajnie, to te wzniesienia i dotknięcia 
nawierzchni szosy następują w jednakowych odległo-
ściach od siebie. Krzywa, którą kreśli nasze kolorowe 
koło, to cykloida.

Praktyczne zastosowanie cykloidy pojawia się 
w konstrukcjach, w których wykorzystywany jest zbro-
jony beton. Łuk cykloidy można zobaczyć we wszystkich 
niemal dobrych wiaduktach. Już Galileusz wskazywał, 
że cykloida jest łukiem najbardziej wytrzymałym na 
obciążenia. I takie właśnie cykloidalne łuki, zwane arka-
dami (arkada to element architektoniczny składający się 
z dwóch podpór połączonych u góry łukiem), ma most 
Poniatowskiego.
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Krzyżówka

Uzupełnij diagram  
tak, aby w każdym rzędzie, w każdej  
kolumnie i w każdym kwadracie  
3x3 znalazło się 9 różnych cyfr od 1 do 9.Na dobry humor

S U D O K U

Rys. Dariusz Pietrzak
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Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Śródmieście 

Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Włochy

Biblioteka Publiczna 
Dzielnicy Wola

Biblioteka Publiczna 
Dzielnicy Żoliborz

Biblioteka Publiczna im.
Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga
-Południe 

Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Wola 

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 12 

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 40

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 52

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 53

Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej 

Centrum Interpretacji 
Zabytku

Dom Kultury „Portiernia”

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

Dom Kultury „ZACISZE”

Muzeum Drukarstwa 

Muzeum Pragi

Muzeum Woli 

Z A P R A S Z A M Y  N A  W Y D A R Z E N I A  W  W A R S Z A W S K I C H  I N S T Y T U C J A C H :

Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie

Muzeum Narodowe
w Warszawie

Muzeum Farmacji

Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie

Państwowe Muzeum 
Etnograficzne

Prom Kultury 
Saska Kępa

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych       
i Młodzieży nr 2 

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych
i Młodzieży nr 29 

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych  
i Młodzieży nr 37

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych 
i Młodzieżynr 60

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych
i Młodzieży nr 72

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych
i Młodzieży nr 85

Zamek Królewski

Patronat Medialny Partner

W I O S N A 
P O K O L E Ń

M I Ę D Z Y -
P O K O L E N I O W Y 
T Y D Z I E Ń

2 5 . 0 4 – 0 1 . 0 5

Warszawski Miesięcznik Seniorów



niech Twój świat się zmienia!
#POKOLENIA,Czytaj
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