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Badania ilościowe – badanie dotyczące tematyki starenia się 
społeczeństwa, a także pomocy społecznej, gospodarstw 
opiekuńczych na obszarach wiejskich oraz rolnictwa 
społecznego 

Wprowadzenie i nota metodologiczna 

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badania dotyczącego tematyki starzenia się 

społeczeństwa, a także pomocy społecznej, gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich oraz 

rolnictwa społecznego. W wyniku przeprowadzenia badania rozpoznano opinie reprezentatywnej grupy 

Polaków na temat gospodarstwa opiekuńczego. 

 

Na proces badawczy składały się następujące etapy realizacji projektu:  

a) opracowanie metodologii badawczej i kwestionariusza;  

b) realizacja ilościowego badania internetowego;  

c) analiza statystyczna otrzymanych wyników; 

d) opracowanie raportu końcowego. 

Badanie miało charakter ilościowy i zrealizowane zostało na podstawie kwestionariusza opracowanego 

przez Zamawiającego badanie. Kwestionariusz składał się z 31 pytań, w tym 12 pytań metryki oraz 19 

pytań w części merytorycznej. Zdecydowana większość pytań miała charakter zamknięty. 

 

Badanie oparto na technice internetowego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego 

komputerowo CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). W trakcie wypełniania ankiety 

respondenci samodzielnie odczytywali z ekranu treść pytań i udzielali odpowiedzi, które w czasie 

rzeczywistym zapisywane były na serwerze Wykonawcy. Metoda umożliwiła niemal natychmiastowy 



dostęp do wyników badania tuż po jego zakończeniu. Udział w badaniu wzięło 1200 respondentów, w 

tym:  

 1000 respondentów dobranych w sposób kwotowy z uwzględnieniem struktury populacji 

Polaków; 

 200 mieszkańców wsi, stanowiących nadreprezentację względem grupy 1000 respondentów 

dobranych reprezentatywnie.   

 

Badanie zrealizowano poprzez wykorzystanie autorskiego panelu konsumenckiego Badanie Opinii 

(https://www.badanie-opinii.pl/). Panel konsumencki Badanie Opinii to serwis internetowy służący 

błyskawicznej realizacji badań rynku i opinii w oparciu  

o ankietyzację elektroniczną. Wykorzystanie ankietyzacji internetowej oraz rozbudowana baza 

respondentów pozwalają nie tylko docierać do określonych grup osób, ale także - gwarantują szybkość, 

rzetelność i niski koszt realizacji badań.  
 

Niniejszy dokument zawiera wyniki badania w postaci zestawień przygotowanych na podstawie 

odpowiedzi respondentów, którzy wzięli udział w badaniu. Najważniejsze wyniki badania przedstawiono  

w rozróżnieniu na wybrane zmienne społeczno-demograficzne, a ewentualne zależności potwierdzono 

wynikiem testu Chi-kwadrat.   

 

Badanie zrealizowano w lipcu 2020 r. Nad prawidłowością wykonania projektu czuwał jego 

Zleceniodawca – Uniwersytet Jagielloński. Badanie wykonane zostało przez Centrum Badawczo-

Rozwojowe BIOSTAT.  

 

 

 

 

 

  

https://www.badanie-opinii.pl/


Charakterystyka respondentów 

W badaniu wzięło udział 1200 respondentów. 52,0% tej grupy stanowiły kobiety. Badanych dobrano 

odzwierciedlając strukturę wiekową populacji dorosłych Polaków. W grupie badanych najliczniej 

reprezentowany był przedziałów wiekowych 50 lat i więcej (45,2% ogółu ankietowanych). Respondenci 

z pozostałych przedziałów wiekowych stanowili odpowiednio: 17,5% (40-49 lat), 19,7% (30-39 lat), 

17,7% (18-29 lat).  

Rysunek 1. Wiek respondentów n=1200 

 
54,3% badanych w chwili realizacji badania pozostawało w związku małżeńskim. Na związek 

nieformalny wskazało 18,6% respondentów, kolejnych 17,0% zadeklarowało stan panieński/kawalerski.  

W próbie znalazło się również 5,0% wdowców/wdów oraz 2,2% badanych znajdujących się w separacji. 

Pozostałych 2,9% respondentów wskazało na rozwód. 72,3% uczestników badania zadeklarowało 

posiadanie dzieci. Średnia liczba deklarowanych dzieci wyniosła 1,8.   
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Rysunek 2. Stan cywilny a wiek respondentów n=1200 

 
Największa grupa badanych zadeklarowała wykształcenie średnie/pomaturalne (31,4%), wśród 

uczestników badania znalazły się ponadto osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym 

zawodowym (28,3%), wyższym (25,6%) oraz podstawowym/gimnazjalnym (14,8%).  

Rysunek 3. Wykształcenie respondentów n=1200 

 

 
Ponad 10,0% badanych stanowili pracownicy administracyjno-biurowi (13,2%), robotnicy 

wykwalifikowani (13,2%) oraz pracownicy usług (10,6%). Co najmniej 8,0% ogółu badanych stanowili 

także emeryci (9,8%), kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem (9,5%) oraz średni 

personel/technicy (8,2%). Wśród wskazywanych przez emerytów ostatnio wykonywanych zawodów, 

znalazły się przede wszystkim: księgowy (13 wskazań), sprzedawca/ekspedient (10 wskazań), 

nauczyciel (9 wskazań), górnik eksploatacji podziemnej/inżynier górnik (7 wskazań), mechanik 

samochodowy, w tym samochodów ciężarowych (6 wskazań), krawiec oraz policjant (po 5 wskazań). 

Renciści w odpowiedzi na identyczne pytanie wskazywali najczęściej zawody elektryka, księgowego, 

pracownika fizycznego i sprzedawcy (po 3 wskazania).  
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Rysunek 4. Sytuacja zawodowa respondentów n=1200 

 
Ze względu na przyjęte cele badania w jego trakcie zidentyfikowano osoby deklarujące wykonywanie 

pracy w gospodarstwach rolnych. Stale pracuje tak 4,4% badanych, dorywczo natomiast kolejne 20,3% 

respondentów. Pozostali (75,3%) na pytanie o pracę w gospodarstwie domowym odpowiedzieli 

przecząco.  

 

Uczestnicy badania deklarowali bardzo zróżnicowane dochody na jedną osobę w gospodarstwach 

domowych. Dochód z przedziału 1800-2499 zł zadeklarowało 28,2% respondentów. Kolejnych 24,2% 

badanych wskazało dochód w granicach 1300-1799 zł. Najwyższy deklarowany przedział, 

rozpoczynający się od 2500 zł wskazało 18,9% badanych, najniższy natomiast (do 899 zł) – 5,8% 

uczestników badania.  

 

 

Rysunek 5. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym n=1200 
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89,4% respondentów zadeklarowało się jako osoby wierzące, w tym jednak wyłącznie 38,0% przyznało 

stosowanie się do wskazań Kościoła. Jako osoby niewierzące określiło się 9,1% respondentów, 1,5% 

odmówiło odpowiedzi na postawione pytanie. 
Rysunek 6. Deklarowany stosunek do wiary respondentów n=1200 

 

 
38,9% badanych mieszka w relatywnie dużych grupach rodzinnych tj. z małżonkiem/partnerem lub/i 

dziećmi oraz z rodzicami lub innymi krewnymi. 29,3% respondentów wskazało na dzielenie miejsca 

zamieszkania z rodziną lub innymi krewnym, a 24,4% na dzielenie go wyłącznie z 

małżonkiem/partnerem. 6,4% badanych gospodaruje samotnie. 

Rysunek 7. Osoby, z którymi respondenci dzielą miejsce zamieszkania n=1200 

 
Na etapie operacjonalizacji badania założono nadreprezentację osób zamieszkałych na wsi. Stad 

50,0% ogółu badanych stanowili mieszkańcy wsi. Pozostałe 50,0% dzieli się na mieszkańców miast 

różnej wielkości, w tym: 

 10,8% badanych z miast do 20 tys. mieszkańców; 

 9,3% badanych z miast od 20 do 50 tys. mieszkańców; 

 10,5% badanych z miast od 50 do 150 tys. mieszkańców; 

 9,8% badanych z miast od 150 do 500 tys. mieszkańców; 
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 9,6% badanych z miast powyżej 500 tys. mieszkańców. 

 

Badanie miało charakter ogólnopolski. Najliczniejsze grupy badanych to mieszkańcy województw: 

 mazowieckiego – 13,8% ogółu; 

 śląskiego – 12,1%; 

 wielkopolskiego – 8,9%; 

 małopolskiego – 8,8%; 

 dolnośląskiego – 7,6%; 

 łódzkiego – 6,5%; 

 pomorskiego – 5,8%; 

 podkarpackiego – 5,6%; 

 lubelskiego – 5,5%; 

 kujawsko-pomorskiego – 5,4%. 

Odsetki dla pozostałych województw wyniosły odpowiednio: zachodniopomorskie (4,5%), warmińsko-

mazurskie (3,8%), świętokrzyskie (3,3%), podlaskie (3,1%), opolskie (2,8%), lubuskie (2,7%).  

 

 

 

 

  



Stosunek do osób starszych 

Zasadnicza część badania rozpoczęła się od pytań poruszających problem stosunku do osób starszych 

w polskim społeczeństwie. 27,3% ankietowanych uważa, że w polskim społeczeństwie nie szanuje się 

osób starszych (w tym 3,0% jest o tym zdecydowanie przekonanych). Na szacunek polskiego 

społeczeństwa względem osób starszych wskazało 51,8% badanych (w tym 5,8% zdecydowanie). 

Stosunek do omawianej kwestii jest zróżnicowany w poszczególnych grupach wiekowych. O 

powszechności szacunku względem starszych wyraźnie gorsze zdanie mieli starsi respondenci. 

Istotność statystyczną opinii i wieku respondentów potwierdzono wynikiem testu Chi-kwadrat.   

Rysunek 8. Szacunek względem osób starszych wg respondentów n=1200 

  

Zdaniem większości ankietowanych (51,4%) osobom starszym mieszkającym na wsiach żyje się 

trudniej niż ich rówieśnikom zamieszkującym miasta. Przekonanych o łatwiejszym życiu na wsi okazało 

się 30,7% badanych. Rozkład odpowiedzi na omawiane pytanie jest interesujący, jeżeli za kryterium 

podziału respondentów przyjmie się ich ewentualną pracę w gospodarstwie rolnym. Wśród osób 

pracujących w gospodarstwie rolnym odsetek przekonanych o łatwiejszym życiu w mieście wyniósł 

48,3%, natomiast odsetek przekonanych o łatwiejszym życiu na wsi ukształtował się na poziomie 41,2%. 

Analogiczne odsetki wśród niepracujących w gospodarstwach rolnych różniły się znacznie bardziej i 

wyniosły odpowiednio 52,4% (łatwiejsze życie w mieście) oraz 27,2% (łatwiejsze życie na wsi). Istotność 

statystyczną potwierdzono wynikiem testu Chi-kwadrat.  

 

Rysunek 9. Różnice w jakości życia osób starszych na wsi i w mieście wg respondentów n=1200 
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45,1% badanych było świadkiem złego traktowania osób starszych. Istotnie więcej świadków takiego 

traktowania seniorów zidentyfikowano w gronie osób pracujących w gospodarstwach rolnych (58,8%), 

niż wśród osób niepracujących w gospodarstwach rolnych (40,6%). Istotność statystyczną potwierdzono 

wynikiem testu Chi-kwadrat.  

Rysunek 10. Świadectwo o złym traktowaniu osób starszych n=1200 

 

Pielęgnacja w chorobie, pomoc w załatwianiu spraw (u lekarza, w urzędzie, banku itp.) oraz pomoc  

w prowadzeniu gospodarstwa domowego (zakupy, sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków) to 

trzy najczęściej wskazywane rodzaje pomocy, której – zdaniem badanych – potrzeba osobom starszym. 

Ponad połowa badanych wskazała również konieczną pomoc w zakresie dotrzymania towarzystwa. 

Wyraźnie rzadziej wskazywane odpowiedzi dotyczyły pomocy w czynnościach związanych z higieną 

osobistą, poradnictwa oraz pomocy finansowej.  

Rysunek 11. Pomoc potrzebna osobom starszym wg respondentów n=1200 
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Za osoby winne pomoc osobom starszym we własnym środowisku respondenci uznali przede wszystkim 

dzieci (91,0%). Rzadziej wskazywano wnuki (63,9%), współmałżonków (59,3%) oraz opiekunów  

z pomocy społecznej (44,9%). Zauważyć należy, że odpowiedzi respondentów z najstarszej grupy 

wiekowej (50+) różnią się nieco od opinii pozostałych respondentów, szczególnie najmłodszych:  

 57,9% osób z najstarszej grupy wiekowej wskazało pomoc wnuków (w najmłodszej grupie 

wiekowej ten sam odsetek wyniósł 73,6%),  

 48,2% osób w wieku 50+ wskazało pomoc opiekuna z pomocy społecznej (odsetek w grupie 

najmłodszych badanych wyniósł 40,6%),  

 29,0% najstarszych badanych wskazało pomoc opiekunki środowiskowej (w najmłodszej grupie 

omawiany odsetek ukształtował się na poziomie 20,8%); 

 22,5% osób w wieku 50+ wskazało pomoc sąsiadów (wśród najmłodszych ankietowanych 

odsetek wyniósł 32,1%). 

Wyniki badania potwierdzają, że seniorzy prawdopodobnie rzadziej oczekują pomocy najbliższych niż 

wynikałoby to z odpowiedzi ich potencjalnych dzieci lub wnuków.  
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Rysunek 12. Osoby winne pomoc osobom starszym w środowisku respondentów n=1200 
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Relacje z najbliższymi i zaufanie do instytucji 

Ponad połowa badanych (55,2%) żyje w rodzinach, w których większość najbliższych krewnych mieszka 

stosunkowo blisko siebie tj. w jednej miejscowości, gminie lub w różnych miejscowościach, ale niezbyt 

od siebie odległych, a co za tym, możliwe są codzienne wizyty członków rodziny. Wśród respondentów 

zamieszkujących na wsiach odsetek przynależnych do omawianej wyżej grupy był nieco większy niż 

wśród ankietowanych z miast. Istotność statystyczną potwierdzono wynikiem testu Chi-kwadrat. 

Analogicznie, wśród mieszkańców wsi niższy był odsetek wskazujących na rozproszenie najbliższej 

rodziny w jednym lub kilku przyległych województwach, w całej Polsce oraz na świecie.  

Rysunek 13. Rozproszenie rodzin respondentów n=1200 

 

75,1% badanych pomaga osobom starszym ze swojej rodziny. Pomoc najczęściej deklarują osoby  

w wieku 40-49 lat (85,7%) oraz w wieku 18-29 lat (80,6%), najrzadziej natomiast respondenci z 

najstarszej grupy wiekowej (67,3%).  
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Rysunek 14. Pomaganie spokrewnionym osobom starszym przez respondentów n=1194 

 

Pomoc respondentów najbliższym seniorom najczęściej polega na zakupach (70,6%), wsparciu w 

codziennych czynnościach (65,2%) oraz wspólnym spędzaniu wolnego czasu (62,3%). Nieco rzadziej 

dotyczy ona załatwiania spraw urzędowych/administracyjnych (55,0%) oraz transportu (40,9%). 

Pozostałe rodzaje pomocy wskazywane były zdecydowanie rzadziej.  
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Rysunek 15. Rodzaj pomocy osobom starszym w rodzinach respondentów n=897 

 

51,8% badanych wyraziło opinię, że ktoś z członków ich rodziny powinien brać udział w zajęciach 

organizowanych dla seniorów w ich miejscu zamieszkania. Częściej taką odpowiedź wskazywały 

kobiety (55,7%) niż mężczyźni (47,6%). Istotność statystyczną potwierdzono testem Chi-kwadrat. 

Respondenci poproszeni zostali dodatkowo o wskazanie pożądanego rodzaju zajęć. Wskazywano tutaj 

najczęściej: 

 hobbystyczno-artystyczne – 65,9%; 

 kulturalne – 60,3%; 

 turystyczne – 46,4%; 

 sportowo-rekreacyjne – 45,7%; 

 edukacyjne – 37,0%. 

Rysunek 16. Udział członków rodziny w zajęciach dla seniorów w ich miejscu zamieszkania wg respondentów n=1194 
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46,6% ankietowanych wyraziło gotowość do opłacenia z własnego budżetu uczestnictwa swoich 

rodziców w zajęciach dla seniorów. Gotowości do opłacenia zajęć nie wyraziło 12,2% badanych, z kolei 

22,6% respondentów nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska. Wyraźnie częściej gotowość do 

opłacenia zajęć wyrażali mieszkańcy miast. Istotność statystyczną tej obserwacji potwierdzono 

wynikiem testu Chi-kwadrat. 
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Rysunek 17. Gotowość respondentów do opłacenia uczestnictwa rodziców w zajęciach dla seniorów n=1194 

 

75,1% badanych wskazało wcześniej, że pomaga spokrewnionym osobom starszym. Odsetek 

respondentów deklarujących pomoc niespokrewnionym osobom starszym wyniósł natomiast 46,8%. 

Wynik testu Chi-kwadrat potwierdził, że wyraźnie częściej omawianą pomoc świadczą osoby pracujące 

w gospodarstwie rolnym (61,5% z tej grupy pomaga niespokrewnionym seniorom).  

Rysunek 18. Pomaganie niespokrewnionym osobom starszym przez respondentów n=1200 

 

Rodzaj świadczonej pomocy zbliżony jest do tego deklarowanego w przypadku seniorów 

spokrewnionych. Pomoc najczęściej dotyczy zakupów (61,5%) oraz czynności codziennych (48,7%). 

Pomoc  

w sprawach urzędowych/administracyjnych w przypadku osób niespokrewnionych, w hierarchii 

rodzajów pomocy, nieznacznie wyprzedza wspólne spędzania wolnego czasu. 

Rysunek 19. Rodzaj pomocy świadczonej niespokrewnionym osobom starszym n=561 
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Wyniki badania potwierdzają, że ankietowani relatywnie najczęściej spotykają się z rodzicami 

mieszkającymi osobno, przyjaciółmi, bliskimi znajomymi oraz rodzeństwem. Poszczególne odpowiedzi 

są uzależnione przede wszystkim od wieku i składu rodziny respondentów. Poniżej przedstawiono 

zestawienie ogólne, bez rozróżnienia na poszczególne zmienne charakteryzujące badanych.  

 

Tabela 1. Częstotliwość spotkań respondentów z poszczególnymi osobami n=1200 

 
Co 
najmniej 
raz w 
tygodniu 

Co 
najmniej 
raz w 
miesiącu 

Kilka razy 
w roku 

Raz w roku Raz na 
kilka lat 

Nie 
widziałe(a)
m ich co 
najmniej 
pięć lat 

Nie dotyczy 
(zmarli lub 
nie mam) 

Z rodzicami 
mieszkającymi 
osobno 

45,1% 14,0% 7,8% 1,8% 0,9% 0,4% 30,1% 

Z przyjaciółmi 35,0% 37,9% 18,7% 2,3% 2,1% 1,2% 2,8% 

Z bliskimi 
znajomymi 

28,1% 40,8% 21,5% 4,8% 1,6% 1,0% 2,3% 

Ze swoim 
rodzeństwem 

27,8% 29,1% 18,3% 4,8% 3,5% 1,5% 14,9% 
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Z dorosłymi dziećmi 
mieszkającymi 
osobno 

16,3% 13,6% 8,9% 2,3% 0,3% 0,0% 58,7% 

Z dziadkami 
mieszkającymi 
osobno 

12,7% 11,8% 8,4% 2,3% 2,2% 0,5% 62,2% 

Z teściami 
mieszkającymi 
osobno 

11,6% 13,7% 8,3% 2,7% 1,0% 1,5% 61,3% 

Z wnukami 
mieszkającymi 
osobno 

10,9% 8,3% 6,2% 2,8% 0,2% 0,3% 71,3% 

Z rodzeństwem 
współmałżonka 

6,0% 15,8% 15,3% 6,6% 2,5% 2,8% 51,1% 

Z innymi krewnymi 3,4% 13,4% 37,8% 17,4% 15,3% 5,5% 7,2% 

Z innymi krewnymi 
współmałżonka 

1,7% 6,4% 19,5% 11,8% 9,8% 6,0% 44,8% 

 

Liczba badanych deklarujących otrzymywanie większej liczby prezentów od dziadków ze strony mamy 

(37,5%) zdecydowanie przekracza liczbę wskazujących na większą liczbę prezentów przekazywanych 

przez dziadków ze strony ojca (19,0%). Ponadto, 20,8% ankietowanych wskazało, że od dziadków nie 

otrzymywało żadnych prezentów. Pozostali (22,8%) nie potrafili udzielić jednoznacznej odpowiedzi na 

skierowane do nich pytanie. Test Chi-kwadrat potwierdził statystyczną istotność dotyczącą odpowiedzi 

badanych oraz ich wieku. Osoby z najstarszej grupy wiekowej w relacji do innych grup relatywnie 

częściej wskazywały przede wszystkim na brak prezentów od dziadków.   

  



Rysunek 20. Dziadkowie, od których respondenci otrzymywali więcej prezentów n=1200 

 

Zdecydowana większość respondentów regularnie korzysta z poczty elektronicznej. 81,3% ogółu 

badanych robi to co najmniej kilka razy w tygodniu. Wśród osób w wieku 50+ analogiczny odsetek 

wyniósł 71,0%. Należy tutaj pamiętać, że badanie realizowane było techniką CAWI, która naturalnie 

obejmuje głównie tych respondentów, którzy regularnie korzystają z poczty elektronicznej. Porównując 

odpowiedzi ogółu badanych oraz osób w wieku 50+ można wykazać, że druga wymieniona grupa 

relatywnie częściej odwiedza i jest odwiedzana przez sąsiadów.  

Tabela 2. Częstotliwość czynności życia codziennego i zwyczajów n=1200 

 

Co 
najmniej 
kilka razy 

w tygodniu 

Mniej 
więcej raz 
w tygodniu 

Dwa-trzy 
razy w 

miesiącu 

Mniej 
więcej raz 
w miesiącu 

Kilka razy 
w roku 

Mniej 
więcej raz 
w roku lub 
rzadziej 

Nigdy 

Ogółem:  

Korzysta Pan(i) z poczty 
elektronicznej (e-mail) 

81,3% 7,4% 5,0% 4,1% 1,1% 0,0% 1,1% 

50+:  

Korzysta Pan(i) z poczty 
elektronicznej (e-mail) 

71,0% 10,0% 9,2% 6,8% 1,3% 0,0% 1,7% 

Ogółem:  

Odwiedza Pan(i) 
sąsiadów 

8,8% 20,3% 17,9% 11,3% 10,3% 9,2% 22,1% 

50+:  

Odwiedza Pan(i) 
sąsiadów 

11,6% 23,6% 18,8% 12,0% 8,7% 8,1% 17,2% 

Ogółem:  

Odwiedzają Pana(ią) 
sąsiedzi 

8,8% 18,0% 18,3% 11,8% 11,8% 8,1% 23,2% 

50+:  

Odwiedzają Pana(ią) 
sąsiedzi 

11,1% 22,0% 20,8% 10,9% 9,8% 7,4% 18,1% 
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Respondentów poproszono o ocenę ich zaufania do wybranych instytucji. Ocena dokonywana była  

z wykorzystaniem pięciostopniowej skali, gdzie krańcowe wartości oznaczały brak zaufania oraz 

najwyższy jego poziom. Każdy z badanych mógł również odstąpić od oddzielenia odpowiedzi. Wyniki 

analizowano z wykorzystaniem techniki różnicy netto1. Zdecydowanie największym zaufaniem darzona 

jest Ochotnicza Straż Pożarna. Wyraźnie mniejszym Koło Gospodyń Wiejskich. Stopień zaufania 

względem pozostałych badanych instytucji rozrzucony był wokół średniej o maksymalnie 10 punktów w 

200-stopniowej skali. W przypadku trzech instytucji liczba osób „nieufnych” przewyższa liczbę osób 

„ufających”. Są to Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kościół (parafia) oraz Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).   

Tabela 3. Zaufanie respondentów do wybranych instytucji n=1200 

Instytucja Ogółem 50+ 

Ochotnicza Straż Pożarna 64 64 

Koło Gospodyń Wiejskich 20 17 

Urząd Gminy/Miasta 10 7 

Lokalna Grupa Działania 10 10 

Działające lokalnie organizacje pozarządowe 9 6 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 8 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 4 

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej -1 1 

Kościół (parafia) -5 -3 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) -9 -6 

 

 

 

  

                                                           
1 Wskaźnik jest syntetycznym przedstawieniem wyników zebranych za pomocą pięciostopniowej skali, np. skali Likerta. 
Wskaźnik różnicy netto obliczono agregując odsetki odpowiedzi respondentów deklarujących brak zaufania (1-2 w 
pięciostopniowej skali) oraz osobno respondentów deklarujących zaufanie (4-5 w pięciostopniowej skali). Następnie od 
sumy odsetków „ufających” odjęto sumę odsetków „nieufnych”. W ten sposób wskaźnik zawsze przyjmuje wartość od 
-100 do 100. 100 oznacza, że wszyscy uczestnicy badania ufają danej instytucji. -100 oznacza sytuację odwrotną, czyli 
mówi nam, że wszyscy respondenci nie ufają danej instytucji. 



Opinie na temat starości 

Respondentów poproszono o wskazanie jednego preferowanego sposobu na spędzenie jesieni życia. 

50,9% spośród nich chciałoby mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy osób 

bliskich (rodziny, przyjaciół, sąsiadów). Pozostałe odpowiedzi wskazywano zdecydowanie rzadziej. 

15,4% badanych preferuje mieszkanie we własnym mieszkaniu, z zapewnioną, opłaconą przez siebie 

stałą pomocą osób zajmujących się opieką nad seniorami. 9,9% respondentów chciałoby dzielić 

mieszkanie z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną. Odpowiedzi respondentów są najbardziej 

zróżnicowane kiedy za kryterium podziału przyjęte zostanie posiadanie dzieci. Odsetki wskazujących 

na pierwszą  

i trzecią z omawianych wyżej odpowiedzi są większe w przypadku posiadających dzieci. Odwrotna 

sytuacja dotyczy drugiej omawianej odpowiedzi („mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną 

opłaconą przez siebie stałą pomoc osób zajmujących się opieką nad ludźmi starymi”). 

Tabela 4. Preferencje dotyczące własnego życia w wieku seniora n=1200 

Odpowiedź Ogółem 
Posiadający 

dzieci 
Nieposiadaj
ący dzieci 

Mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy osób 
bliskich – rodziny, przyjaciół, sąsiadów 

50,9% 52,4% 47,1% 

Mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną opłaconą przez siebie 
stałą pomoc osób zajmujących się opieką nad ludźmi starymi 

15,4% 13,6% 20,1% 

Dzielić mieszkanie z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną 9,9% 11,8% 5,1% 

Mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną bezpłatną stałą 
pomoc, np. opieki społecznej, Czerwonego Krzyża, Caritasu lub innych 
wolontariuszy 

5,7% 5,0% 7,5% 

Zamieszkać w prywatnym domu spokojnej starości 2,3% 2,4% 1,8% 

Mieszkać wspólnie z innymi starszymi ludźmi w celu wzajemnego 
wspomagania się 

2,0% 2,0% 2,1% 

Zamieszkać w państwowym domu spokojnej starości 1,2% 1,3% 0,9% 

Wynająć komuś obcemu pokój lub część mieszkania w zamian za opiekę 0,4% 0,5% 0,3% 

Inne rozwiązanie 0,2% 0,0% 0,6% 

Nie wiem, nie zastanawiałem(am) się nad tym 12,1% 11,2% 14,4% 

 

59,8% badanych (odsetek dla czterech punktów z drugiego krańca skali) skłania się do stwierdzenia, 

że „zgodnie z tradycją, to dorosłe dzieci i wnuki zobowiązane są do świadczenia usług opiekuńczych  

w stosunku do własnych rodziców lub dziadków”. Zdecydowanie mniejszej grupie badanych bliżej jest 

do opinii, że „każdy żyje własnym życiem, w związku z tym osoby starsze winny żyć w domach 

seniora/opieki, to zadanie państwa i jego instytucji” (11,1%, odsetek dla czterech punktów z pierwszego 

krańca skali). Pogłębiona analiza wyników badania wykazała, że respondenci ze starszych grup 

wiekowych (40+) relatywnie rzadziej wybierali odpowiedzi pośrednie, częściej zatem posiadali 

sprecyzowane poglądy w omawianej kwestii. Podobnie jak innym respondentom wyraźnie bliżej im do 

opinii, że to na krewnych spoczywają obowiązki względem ich rodziców i dziadków.  

Rysunek 21. Opinie respondentów dot. odpowiedzialności za bliskich seniorów n=1200 



 

W dalszej części wywiadu każdy z badanych poproszony został o zapoznanie się z dwunastoma 

określeniami opisującymi starość oraz o wybór maksymalnie czterech z nich, najlepiej opisujących 

starość. Kafeteria była wyświetlana każdemu z respondentów w losowej kolejności. Respondenci 

zdecydowanie najczęściej wskazywali, że starość to kolejny etap w życiu człowieka (53,0%). Co 

najmniej 30,0% badanych wybrało również odpowiedzi: starość to czas kiedy człowiek nigdzie nie musi 

się spieszyć (38,9%), starość to czas odpoczynku, zabawy z wnukami, kiedy można cieszyć się życiem 

(34,3%), starość to mądrość życiowa pozwalająca zachować właściwy dystans wobec różnych spraw 

(32,3%), ale także starość to nieporadność, często towarzyszy jej samotność i choroba (34,0%). W 

opiniach respondentów dominują pozytywne i neutralne skojarzenia ze starością, niemniej odsetki 

odpowiedzi nasuwających negatywne skojarzenia ze starością są nieco wyższe w gronie najstarszych 

respondentów.  

Rysunek 22. Określenia najlepiej opisujące starość wg respondentów n=1200 
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Każdy żyje własnym życiem, w związku z tym osoby starsze winny żyć w domach
seniora/opieki, to zadanie państwa i jego instytucji (T4B)



 

 

 

 

Opinie na temat gospodarstw opiekuńczych 

Odsetek respondentów, którzy słyszeli dotychczas o gospodarstwach opiekuńczych wyniósł w 

niniejszym badaniu 18,9%. Był on wyraźnie wyższy wśród osób, które pracują w gospodarstwach 

rolnych, gdzie osiągnął wartość 30,7%. Istotność statystyczną tej obserwacji potwierdzono wynikiem 

testu Chi-kwadrat. 

Rysunek 23. Znajomość gospodarstw opiekuńczych wśród respondentów n=1200 
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Na koniec badanym przedstawiono krótką definicję gospodarstw opiekuńczych oraz poproszono o 

ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń dotyczących sposobów zorganizowania tej usługi. Wszystkie 

stwierdzenia uzyskały aprobatę zdecydowanej większości respondentów. Najczęściej zgadzano się ze 

stwierdzeniem, że „władze samorządowe powinny wspierać powstawanie miejsc, w których udzielane 

jest wsparcie osobom starszym” (81,5%). Relatywnie najmniejsze (ale nadal wysokie) odsetki zgody 

odnotowano w przypadku stwierdzeń, że „nie powinno być żadnych ograniczeń w korzystaniu ze 

wsparcia oferowanego w gospodarstwach rolnych. Każdy chętny powinien mógł z nich skorzystać” 

(64,8%) oraz „rolnicy świadczący usługi dla osób starszych powinni być zwolnieni z części podatków” 

(64,4%).  

Tabela 5. Opinie na temat organizowania gospodarstw opiekuńczych n=1200 

 Ogółem [%] 18-29 lat [%] 30-39 lat [%] 40-49 lat [%] 50 lat i więcej [%] 

 Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Władze 
samorządowe 
powinny wspierać 
powstawanie miejsc, 
w których udzielane 
jest wsparcie 
osobom starszym. 

81,5 4,9 13,6 83,0 5,7 11,3 75,4 8,1 16,5 81,0 2,4 16,7 83,8 4,2 12,0 

Działalność rolników 
świadczących 
wsparcie osobom 
starszym powinna 
być kontrolowana, 
żeby zapewnić jak 
najwyższy poziom 
bezpieczeństwa 
seniorów. 

77,8 6,6 15,6 77,8 10,8 11,3 75,0 6,4 18,6 78,6 4,8 16,7 78,8 5,7 15,5 

Rolnicy powinni 
otrzymać wsparcie 
szkoleniowe i 
doradztwo, które 
pomoże im 
świadczyć jak 
najlepsze usługi dla 
osób starszych. 

77,3 7,1 15,7 82,1 9,9 8,0 73,3 7,2 19,5 78,1 5,7 16,2 76,8 6,5 16,8 
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 Ogółem [%] 18-29 lat [%] 30-39 lat [%] 40-49 lat [%] 50 lat i więcej [%] 

 Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Tak Nie 

Nie 
ma
m 

zda
nia 

Usługi świadczone 
przez rolników 
powinny być tanie, 
żeby jak najwięcej 
osób starszych 
mogło z nich 
skorzystać. 

75,9 7,8 16,3 78,8 10,4 10,8 74,2 7,2 18,6 75,7 7,1 17,1 75,6 7,2 17,2 

Polski rząd powinien 
wspierać finansowo 
rolników, którzy 
świadczą usługi dla 
osób starszych. 

75,8 8,2 16,1 76,4 8,0 15,6 75,4 10,2 14,4 70,0 8,6 21,4 77,9 7,2 14,9 

Nie powinno być 
żadnych ograniczeń 
w korzystaniu ze 
wsparcia 
oferowanego w 
gospodarstwach 
rolnych. Każdy 
chętny powinien 
mógł z nich 
skorzystać. 

64,8 12,3 22,9 63,7 19,8 16,5 65,7 9,3 25,0 61,4 14,3 24,3 66,1 10,0 24,0 

Rolnicy świadczący 
usługi dla osób 
starszych powinni 
być zwolnieni z 
części podatków. 

64,4 14,4 21,2 72,6 15,6 11,8 60,6 15,7 23,7 58,1 15,7 26,2 65,3 12,9 21,8 

 

 

 

  



Podsumowanie 

 Badanie ilościowe zrealizowano techniką CAWI na kwotowo dobranej próbie 1200 Polaków.  

W ramach dobranej próby założono nadreprezentację osób zamieszkały na wsiach (200 osób).  

 Większość respondentów jest zdania, że w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze, 

przeciwnego zdania jest wyłącznie nieco ponad ¼ badanych. Około 45% badanych było 

dotychczas świadkami złego traktowania osób starszych. 

 Statystycznemu respondentowi bliżej jest do stwierdzenia, że osobom starszym łatwiej żyje się 

w mieście niż na wsi.   

 Osoby starsze zdaniem respondentów wymagają przede wszystkim pomocy dotyczącej 

pielęgnacji w chorobie, w załatwianiu spraw u lekarza, w urzędzie, w banku oraz pomocy w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego. Pomagać – zdaniem ankietowanych – powinny przede 

wszystkim dzieci seniorów. Zdaniem większości konieczna jest również pomoc wnuków oraz 

współmałżonków.  

 ¾ badanych pomaga spokrewnionym seniorom, około 47% pomaga dodatkowo seniorom 

niespokrewnionym. Większość badanych świadczy obu grupom pomoc w zakresie zakupów,  

a spokrewnionym seniorom pomaga również w codziennych czynności, załatwianiu spraw 

urzędowych/administracyjnych oraz deklaruje wspólne spędzanie wolnego czasu. 

 Nieco więcej niż połowa badanych deklaruje, że ktoś z ich rodzin powinien włączyć się w zajęcia 

dla seniorów w ich miejscu zamieszkania. Gotowość do finansowania podobnych zajęć 

zadeklarowało około 47% badanych.  

 W gronie badanych dominują pozytywne i neutralne opinie dotyczące starości. Większość 

badanych uważa, że starość jest po prostu kolejnym etapem w życiu człowieka. Ankietowani 

mają na ogół sprecyzowane oczekiwania względem własnej starości. Większość z nich 

chciałaby mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy osób bliskich, 

przede wszystkim dzieci i wnuków.  

 Gospodarstwa opiekuńcze nie są powszechnie znane. Ich znajomość zadeklarowało wyłącznie 

około 19% respondentów. Niemniej, społeczny odbiór opisywanej usługi jest pozytywny. 

Zdecydowana większość badanych zgadza się z tym, że władze samorządowe powinny 

wspierać powstawanie podobnych miejsc, a rolnikom powinno być oferowane wsparcie 

finansowe i szkoleniowo-doradcze połączone z kontrolą działalności gospodarstw 

opiekuńczych.  

 

 

  



Analiza mediów 

Analiza prasy lokalnej. Zawartość przekazów prasy lokalnej i serwisów Ośrodków 

Doradztwa Rolniczego poświęconych aktywności seniorów oraz wsparciu 

opiekuńczemu osób starszych na wsi 

Działania związane z podjęciem kwerendy prasy lokalnej były uzgadniane z zespołem  

projektowym. Podstawę określono w postaci wzoru fiszki do jej realizacji w formacie arkusza  

excel oraz wskazanych słów kluczowych. PO rozmowie z kierownik projektu GROWID na 

Uniwersytecie Rolniczym, profesor Wiolettą Knapik zaproponowano aby kwerendę prasy 

lokalnej podzielić na dwa etapy: Pierwszym było określenie listy czasopism i adresów redakcji  

dostępnych w  Internecie. Po jej zestawieniu wysłano pocztą przygotowane pismo (w 

załączeniu nr 1) z prośbą o  przekazanie informacji źródłowych o publikacjach dotyczących 

gospodarstw opiekuńczych na wsi i problemów osób w wieku senioralnym.  

Drugim etapem, było systematyczne przeglądanie zawartości stron www z publikacjami 

czasopism lokalnych, lub powiązanych z  nimi portali Internetowych w celu uchwycenia treści 

związanych z polityką wsparcia dla seniorów w przestrzeni gmin wiejsko-miejskich.  

Etap 1.  List z zapytaniem o publikacje dop redakcji wybranych czasopism lokalnych  

Pisma skierowane do redakcji wybranych czasopism mające na celu pozyskanie informacji (u 

źródła) w zakresie zamieszczania w ich publikacjach artykułów związanych z interesującą nas 

problematyką; miały być zabiegiem mogącym potencjalnie zaoszczędzić wiele czasu w 

przeglądaniu publikacji a ponadto dawały nadzieję na dotarcie z zapytaniem o problematykę 

wiejskich  gospodarstw opiekuńczych i wsparcia dla osób starszych na wsi również 

publikowanych w czasopismach, które nie wydają swych periodyków w wersji elektronicznej. 

Ponadto w piśmie do redakcji znalazło się zapytanie, czy wydawcy danych czasopism byliby 

zainteresowani promocją gospodarstw opiekuńczych w formie np. artykułów sponsorowanych. 

Efektywność  tej korespondencji okazała się znikomo niska. Uzyskano odpowiedzi od  5 z 

około osiemdziesięciu adresatów naszych listów. Przykłady materiałów informacyjnych i 

reakcji osób reprezentujących redakcje zawarto na końcu niniejszego sprawozdania. Tylko dwa 

czasopisma wykazały się zrozumieniem dla przekazanej prośby i załączyły przykłady swoich 

publikacji z zakresu zainteresowań projektu GROWID.  

 



Etap 2.  - Właściwa kwerenda  zawartości czasopism lokalnych dostępnych w Internecie 

Przyjęte zostały następujące założenia analizy artykułów w zależności od poniższych  zakresów 

problemowych ich treści: 

1.      modele starzenia się na obszarach wiejskich? 

2.      typy postaw wobec starości można zidentyfikować wśród mieszkańców obszarów 

wiejskich? 

3.      aktywność społeczna osób starszych na obszarach wiejskich? 

4.      działania podejmowane przez GOPS i inne instytucje pomocy społecznej w ramach 

prowadzonej polityki senioralnej? 

5.      Jak funkcjonuje nieformalne wsparcie osób starszych na obszarach wiejskich? 

6.      Jakie innowacyjne działania na obszarach wiejskich są skierowane do osób starszych? 

7.      Postawy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców obszarów wiejskich względem starzenia 

się? 

8.      Cechy potencjalnego klienta gospodarstwa opiekuńczego (osoby starszej), rolników oraz 

mieszkańców obszarów wiejskich 

9.      Inicjatywy/działania podejmowane przez jednostki lub samorządy lokalne i organizacje 

pozarządowe, które łączą działalność opiekuńczą z działalnością rolniczą 

W arkuszu kwerendy uwzględniono następujące hasła przewodnie – które identyfikowano w 

tekstach źródłowych: 

1 - 

innowacyjno

ść   

2 - starość/ 

starzenie się 

3 - 

gospodarst

wa 

opiekuńcz

e 

4 - polityka 

senioralna/ pomoc 

społeczna 

5 - łączenie działalności 

rolniczej i pozarolniczej 

W przypadku jeśli tekst odnosił się do funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego, to 

przedmiotem rozważań mogą stać się następujące hasła dotyczące zagadnień jego organizacji i 

funkcjonowania:  



1 Forma prawna 

2 Finansowanie 

3 Funkcje gospodarstwa opiekuńczego 

4 Zakres działań  

5  Infrastruktura  

6  Transport 

7  Kontrola 

8  Wyżywienie 

9  Kontakty ze społecznością lokalną 

Kwerenda zawartości prasy lokalnej dostępnej w Internecie oraz publikacji  wojewódzkich 

Ośrodków Doradztwa Rolniczego  obejmowała materiały z lat 2015 - 2019. Jednak w trakcie 

przeglądu  pozyskano również wartościowe materiały dotyczące badanej problematyki 

opublikowane na łamach badanych mediów w latach 2013  i 2014.  

Ogółem  w okresie od 16  marca do 16 maja br.  zrealizowano  przegląd 322 artykułów i 

opracowań poświęconych przedmiotowym zagadnieniom   

W Tabeli 1  zestawiam liczby i odsetek materiałów, które objęto kwerendą w podziale na lata 

publikacji.  

Tabela 1. Publikacje objęte kwerendą w podziale na rok wydania   

Rok publikacji tekstu Liczba artykułów Odsetek 

2019 49 15,2 

2018 126 39,1 

2017 66 20,5 

2016 41 12,7 

2015 27 8,4 



2014 11 4,0 

2013 2 0,1 

Suma 322 100% 

Źródło:   opracowanie własne autora  raportu 

Jak więc wynika z powyższego zestawienia, najwięcej materiałów ukazało się w 2018 roku i 

najczęściej były one związane z problematyką gospodarstw opiekuńczych oraz oferty 

organizowani domów dziennego pobytu dla seniorów.  

W odniesieniu do słów kluczowych, które były podstawa przeglądu treści artykułów prasy 

lokalnej, zamieszczanych w Internecie lub opracowań ODR  poświęconych problemom 

seniorów, to ich udział w całości zgromadzonego materiału prezentuje zestawienie  w Tabeli 

nr 2.  

Tabela 2.  Struktura udziału słów kluczy w problematyce badanych tekstów (po weryfikacji w 

czasie analizy zawartości tekstów)  

Hasło kluczowe  obecne lub opisywane 

 w tekście 

Liczba 

artykułów 

Odsetek 

z N=322 

 

Innowacyjność  

 

181 

 

56,2 

 

Starość/ Starzenie się 

 

283 

 

87,8 

 

Gospodarstwa opiekuńcze 

 

50 

 

15,5 

 

Polityka senioralna/ pomoc społeczna/ 

wsparcie 

 

237 

 

73,6 



 

Łączenie działalności rolniczej                                     

i pozarolniczej 

 

70 

 

21,7 

Suma wskazań z 322 tekstów 821 254,9%  

Źródło:   opracowanie własne autora  raportu 

Na podstawie treści zidentyfikowanych w tekstach pozyskanych w  trakcie opisywanej 

kwerendy sformułować można szereg podstawowych konkluzji, dotyczących sposobu 

prezentowania zagadnień starzenia się na wsi, oraz czynników określających politykę wsparcia 

dla niesamodzielnych seniorów w środowisku gmin miejsko-wiejskich. To bowiem gminy i 

instytucje samorządu lokalnego stanowią główny podmiot kreujący wsparcie dla najstarszej 

generacji swoich mieszkańców. Polityka senioralna w przestrzeni lokalnej ma charakter 

deklaratywny i alimentacyjny ale realizowana jest za pomocą bardzo skromnych środków 

własnych. Problematyka wiejskich gospodarstw opiekuńczych nie stanowi odrębnego i 

samodzielnie podejmowanego tematu przez władze gminne. Pojawia się ona jako efekt 

pozyskiwania środków zewnętrznych na programy dostosowania wybranych gospodarstw do 

przestrzeni wsparcia społecznego dla samotnych, niesamodzielnych społecznie lub/i  

niepełnosprawnych mieszkańców.   

Tabela 3.1.  Struktura treści hasła przewodniego „Innowacyjność” w kontekście 

funkcjonowania gmin i społeczności wiejskich    

Hasło 1 - innowacyjność  

Treści tekstów objętych werendą  

czasopism lokalnych i publikacji ODR 

Liczba  %  

- innowacyjne gospodarstwa opiekuńcze 13 7,2 

- Transfer wiedzy, szkolenia, konferencje  39 21,5 

- Inne programy aktywizacji seniorów: 10 5,5 

- bariery innowacyjności na wsi 2 1,1 



- teleopieka i inne techniczne rozwiiązania dla seniorów 9 5,0 

- programy wspierania dotacje do restrukturyzacji g.r. 8 4,4 

- dom opieki dla seniorów info o inwestycjach w  6 3,3 

- działalność aktywizacja UTW 12 6,6 

- usługi opiekuńcze dla seniorów na wsi/ 13 7,2 

- utworzenie + działania Dziennego Dom 22 12,2 

- Dotacje do programów aktywizacji innowayjnej działalności 2 1,1 

- utworzenie Rady Seniorów 2 1,1 

- Zielona opieka gospodarstwa opiekuńcze  7 3,9 

- Gospodarstwa opiekuńcze CDR Krakow w Barwinowie 22 12,2 

- Promocja publikacji "o gospodarstwach opiekuńczych"  10 5,5 

- Informacje o projekcie GROWID 4 2,2 

 181 100 

Teksty o gospodarstwach opiekuńczych i programie  ich  wdrażania przez ODR Kraków i 

projekt GROWID  - w tym zakresie tekst o innowacji 

L % 

7 3,9 

22 12,2 

10 5,5 

4 2,2 

43 23,8 

Tabela 3.2.  Struktura treści hasła przewodniego „starość / modele starzenia się” w kontekście 

problemów społeczności wiejskich    



Hasło 2 - starość/ modele starzenia się  

Treści tekstów objętych werendą  

czasopism lokalnych i publikacji ODR 

Liczba  %  

- bezpłatne leki dla seniorów 75+ 2 0,7 

- integracja seniorów - imprezy, pikniki, zabawy, biesiady, 

jubileuszeimprezy z ok. dnia seniora, przeglady artystyczne 

44 15,5 

- opieka nad seniorami - świadczenia opiekuńcze/ konkursy 

ofert/ usługi domowe opiekuńcze 

14 4,9 

- promowanie form wsparcia dla seniorów - konferencje, 

materiały, sympozja, debaty 

25 8,8 

- aktywność UTW  7 2,5 

- innowacje opieki na odległość i inne wsparcie zdrowia senioów 5 1,8 

- Aktywność Klubów Seniora Rad Seniorow 27 9,5 

- kury dla seniorów / obsługa komputera/ internet/ rękodzieło/ 

warsztaty kulinarne/ fitnes 

13 4,6 

- ogólny opis problemów życia seniorów i starzenia się populacji 

wsi, deklaracje polityków lokalnych 

12 4,2 

- opis programów aktywizacji seniorów i opieki dla seniorów, 

konkursy dla aktywnych seniorów 

24 8,5 

- otwarcie / działania /budowa/  rekrutacja do placówek opieki 

dla seniorów DOP DDP Go Op 

52 18,4 

- opis programów i działń na rzecz tworzenia/ funkcjonowania 

gospodarstw opiekuńczych 

36 12,7 

- inne programy wsparcia innowacji w bezpieczeństwo 

gospodarstw rolnych i rolników 

22 7,8 



 283 100 

Tabela 3.3. Struktura treści hasła przewodniego „gospodarstwa opiekuncze” w kontekście 

potrzeb gmin i społeczności wiejskich    

Hasło 3 – gospodarstwa opiekuncze  

Treści tekstów objętych werendą  

czasopism lokalnych i publikacji ODR 

Liczba  %  

- program "Zielona opieka" 4 8 

-  realizacji projektu „Aktywny i zdrowy senior rolnik” ODR 

Krakow 

4 8 

- wyjazd studyjny do Holandii / pobyt gość z zagranicy 

związanychz  g. op.  

4 8 

- prezentacja materiałów promujących gosp. opiekuńcze 6 12 

- promocja zasad funkcjonownaia gospodarstw opiekuńczych  2 4 

- wsparcie na działalność pozarolniczą mogace służyć seniorom  5 10 

- opis funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych  2 4 

- powstanie placówek dziennego pobytu dla seniorów  3 6 

- oferta zatrudnienia w dziennym domu pobytu dla seniorów 

osoby opiekuna  

1 2 

- decyzje gmiennego samorzadu o wsparciu dzomów dziennego 

pobytu i programow opieki dla seniorów 

1 2 

- projekt wiejskie usługi opiekuńcze  1 2 

- prezentacja projektu GROWID 5 10 

- promocja gospodarstw opiekuńczych jako szansa i  nowe 

wyzwanie dla gospodarstw agroturystycznych 

3 6 



- Seminaria, spotkania CDR Kraków promujace cele 

gospodarstw opiekuńczych 

7 14 

- promowanie działnosci pozarplniczej mogącej służyć wsparciu 

seniorów w  g. op.  

2 4 

 50 100 

Tabela 3.4.  Struktura treści hasła przewodniego „polityka senioralna/pomoc społeczna” w 

kontekście świadczeń i organizacji opieki nad seniorami   

Hasło 4 - polityka senioralna/ pomoc społeczna 

Treści tekstów objętych werendą  

czasopism lokalnych i publikacji ODR 

Liczba  %  

- świadczenia materialne i programy wsparcia 

domowego, pomoc jednostkowa 

22 9,3 

- cykliczne imprezy, święta, bale, wydarzenia 

integracyjne 

22 9,3 

- jednostki pobytu i terapii dla seniorów 42 17,7 

- edukacja dla seniorów 28 11,6 

- programy, konferencje i szkolenia - transfer wiedzy, 

promocja projektów 

58 24,5 

- aktywność stowarzyszeń senioów 28 11,8 

- deklaracje politykow lokalnych, konkursy i przeglady 

tworczości zwiazanej z seniorwmi 

18 7,6 

- teksty inforacyjne o środkach i dotacjach an projekty 

wsparcie seniorow 

19 78,0 

 237 100 

 



Tabela 3.5.  Struktura treści hasła przewodniego „łączenie działalności rolniczej z 

pozarolniczą” w kontekście innowacji i opieki nad seniorami   

Hasło 5 - łączenie działalności rolniczej i pozarolniczej 

Treści tekstów objętych werendą  

czasopism lokalnych i publikacji ODR 

Liczba  %  

- analizy barier innowacyjności na wsi 3 4,3 

- konkursy na innowacyjne gospodarstwa na wsi, 

promocja innowacyjnych gospodarstw wiejskich 

4 5,7 

- projekty restrukturyzacji oraz dofinansowania 

działalności pozarolniczej, programy ministerstwa  

wsparcia innowacyjnych gospodarstw na wsi 

15 21,4 

- prezentacje programów pobytowej opieki dla seniorów, 

promocja gospodarstw opiekunczych, implementacja 

lub prezentacje zasad organizowania gospodarstw 

opiekunczych 

42 60,0 

- nowe inicjatywy wsparcia seniorów na wsi; usługi 

opiekuńcze domowe,indywidualna opieka domowa, 

spółdzielna społeczna wspierająca seniorów 

6 8,6 

 70 100% 

Podsumowanie 

W oparciu o treść zawartości artykułów objętych zrealizowaną  kwerendą przedstawiam 

następujące robocze konkluzje:  

1) dominują artykuły informacyjne i relacje o lokalnych wydarzeniach 

2) najczęściej opisywane są inicjatywy związanie z Dniami Seniora i działalnością  Rad 

Seniorów. 

3) Rady Seniorów są niechętnie powoływane w małych gminach wiejskich. 

4) niemal nie ma tekstów o łączeniu działalności rolniczej z nierolniczym zarobkowaniem. 



5) o gospodarstwach opiekuńczych pisze się jedynie tam gdzie podjęto próby ich tworzenia. 

6) popularne stosunkowo dobrze znane są inicjatywy organizowania Dziennych Domów 

Pobytu dla seniorów. 

7) wszelkie inicjatywy opieki zorganizowanej w formie dziennego pobytu dla seniorów są 

zależne od programów i funduszy pomocowych. 

8) ministerialny program typu  Senior + i  Senior Wigor dają szansę na aktywizację lokalnych 

wiejskich społeczności. 

9) kurczenie się lub upływ środków z programów wsparcia kończy niemal zawsze 

funkcjonowanie projektu opieki dziennej dla seniorów. 

10) seniorów na wsi nie stać na opalenie nawet niewielkiej sumy za pobyt w DPD lub 

gospodarstwie opiekuńczym -    (dla przykładu brakuje obsady uczestników po zakończeniu 

finansowania z projektu, przy odpłatności miedzy 8,50 a 13,50 zł za godzinę pobytu). 

11) wsparcie środkami funduszy pomocowych dla DDP i GO jest niezbędne dla ich 

skutecznego funkcjonowania. 

12) dostęp do funduszy wsparcia rodzi zagrożenia korupcyjne lub nadużywanie zasobów 

adresowanych jako pomoc dla seniorów. 

13) środki własne gmin kierowane są na działania wspierające seniorów w powiązaniu z 

marketingiem władz lokalnych, które wykazują troskę o starszą generację. 

14) istotne są lokalne grupy działania, instytucje kultury, biblioteki, domy kultury, nieczynne 

szkoły dla rozwoju infrastruktury przekazywanej seniorom 

15) najczęstsze formy organizowania aktywności seniorów to: prelekcje UTW, kursy 

komputerowe, spotkania informacyjne. 

16) innowacyjne formy zabezpieczania i ochrony zdrowia seniorów występują jako promocja 

tzw.” kopert zdrowia", "opasek monitorujących". 

17) prasa lokalna zdecydowanie  nie podejmuje problemu seniorów w języku teorii polityki 

społecznej, polityki senioralnej, innowacyjnych form  opieki senioralnej. Język akademicki nie 

funkcjonuje w  publicystyce społecznej  na łamach prasy rolniczej i lokalnej! 



18) bardzo różnorodny jest poziom komunikowania o inicjatywie i programach tworzenia 

„gospodarstw opiekuńczych” w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w poszczególnych 

województwach. Wyróżnia się Ośrodek Krakowski jako inicjator i partner projektu GROWID. 

Ale są ODR-y takie jak śląski, pomorski czy wielkopolski, opolski, których strony 

informacyjne www zupełnie nie zawierają informacji o „gospodarstwach opiekuńczych”. 

Oznacza to konieczność weryfikowania procesu komunikacji i promocji całej tej inicjatywy.  

Analiza prasy ogólnopolskiej - Obraz starości na polskiej wsi w wybranych 
ogólnopolskich dziennikach i tygodnikach  
 
Raport powstał na podstawie analizy treści publikacji wybranych mediów ogólnopolskich.  

Celem badania było stwierdzenie, czy w dyskursie publicznym obecne są wątki związane z 

problematyką starości i starzenia się mieszkańców terenów wiejskich.  

Analizie poddano publikacje dwóch dzienników: „Gazety Wyborczej” i „Naszego Dziennika” 

oraz dwóch tygodników: „Gościa Niedzielnego” i „Polityki”, które ukazały się w okresie od 1 

stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.     

Spośród wszystkich materiałów, opublikowanych w badanym okresie we wspomnianych 

tytułach, do badań wybrano artykuły zawierające następujące słowa kluczowe: 

starość/starzenie się, innowacyjność, polityka senioralna/pomoc społeczna, gospodarstwa 

opiekuńcze, łączenie działalności rolniczej i pozarolniczej. W drugim etapie analizy badano 

kontekst tekstów zawierających słowa kluczowe, poruszane w nich tematy, prezentowanych 

bohaterów.  

Wnioski zawarte w niniejszym artykule został sformułowane na podstawie pogłębionej analizy 

28 artykułów. 11 pochodzi z „Polityki”, 9 został opublikowanych na łamach „Gazety 

Wyborczej”, 4 w „Naszym Dzienniku”, zaś 3 w „Gościu Niedzielnym”.      

W efekcie badań stwierdzono, że kwestia starości mieszkańców wsi i problemów związanych 

z tym zjawiskiem pojawia się w dyskursie publicznym sporadycznie, w większości przypadków 

nie stanowiąc głównego tematu danej publikacji, jako jeden z wielu wątków.    

Temat starości i starzenia jest obecny w badanych tytułach dość często (ponad 4700 wskazań 

w publikacjach „Gazety Wyborczej”, 361 w „Naszym Dzienniku”, 237 w „Polityce” i 75 w 

„Gościu Niedzielnym”) jednak w przeważającej większości jest prezentowany z perspektywy 

dużych miast, bez odniesień do środowiska wiejskiego. Wpływ na to może mieć fakt, że według 



danych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej więcej seniorów płci obojga mieszka 

w miastach niż na wsiach (Rzeczpospolita trzeciego wieku, „Gazeta Wyborcza”, 69/2018).   

Prezentowane wątki: 

• reforma systemu emerytalnego i jej konsekwencje, likwidacja OFE, Pracownicze Plany 

Kapitałowe 

• zmiany demograficzne i ich konsekwencje – wg prognoz w r. 2050 osoby w wieku 60+ 

będą stanowiły ponad 40 proc. populacji; już dzisiaj liczba osób starych w rodzinie 

niejednokrotnie przewyższa liczbę dzieci i młodzieży, które ją współtworzą; dorosłe dzieci, 

opiekujące się starymi rodzicami same są coraz starsze i coraz trudniej im sobie z tą opieką 

poradzić; starzenie się społeczeństwa powoduje konieczność wprowadzenia zmian w 

funkcjonowaniu służby zdrowia, która musi nastawić się na leczenie osób starszych. Średnia w 

Europie to dwa łóżka geriatryczne na 10 tys. mieszkańców w wieku 65+, zaś w Polsce tylko 

0,2 łóżka 

• zmiany społeczne – opisywane są dwa nurty: „60-tka to nowa 30-tka”, osoby starsze są 

aktywne, uczestniczą w zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, udzielają się jako 

wolontariusze, korzystają z nowych technologii (np. smartfonów przypominających o dawkach 

leków); jednocześnie obserwujemy zmianę modelu kulturowego: kiedyś dominowały rodziny 

wielopokoleniowe, dzisiaj starość często jest samotna, nieatrakcyjna dla młodszych generacji, 

którym niewiele może przekazać 

• brak rozwiązań systemowych na poziomie państwa i samorządów, dotyczących opieki 

nad seniorami, odciążających rodzinę, na której spoczywa ciężar zapewnienia im pomocy. 

Samorządy dużych miast traktują seniorów jako ważną grupę wyborców. Tworzą strategie 

rozwoju uwzględniające tę grupę społeczną, wprowadzają rozwiązania architektoniczne i 

urbanistyczne przyjazne osobom starszym. Brak informacji o działaniach samorządów 

wiejskich na rzecz seniorów, bowiem jak zwraca uwagę Sylwia Spurek „(…) dochodzi do 

niedopuszczalnej sytuacji, w której w jednym miejscu w Polsce seniorzy i seniorki mają 

wsparcie, a w innym już nie. To skutek tego, że nie ma wystarczających przepisów, które 

nakładają na samorządy konkretne zobowiązania i określają źródła finansowania zadań” 

(„Starość musi boleć” to łamanie praw człowieka, „Gazeta Wyborcza”, 142/2018) 

• stosunek Polaków do instytucjonalnej pomocy społecznej: zwrócenie się po pomoc do 

instytucji jest często kojarzone z porażką; 87 procent osób, które wzięły udział w badaniu 



Eurofamcare, deklaruje że nie oddałoby krewnego do instytucji opiekuńczej pod żadnym 

warunkiem 

• różne modele  postaw dorosłych dzieci wobec starszych rodziców – od domu opieki, 

przez dochodzącą pielęgniarkę lub opiekunkę z Ukrainy, po dożywocie w swoim domu 

• poradniki jak opiekować się osobami starszymi, jak przystosować mieszkanie do 

potrzeb osób w zaawansowanym wieku, uzyskać wsparcie instytucji i organizacji pomocowych   

• reportaże pokazujące trudną codzienność osób starszych i ich opiekunów (głównie 

mieszkańców dużych miast)  

• reportaże z życia znanych seniorów (np. Henryka Jerzego Chmielewskiego czyli Papcia 

Chmiela) 

• rozmowy (np. z ks. Adamem Bonieckim) poruszające tematy egzystencjalne 

• rozważania dotyczące starości i przemijania w oparciu o Biblię, żywoty świętych i 

błogosławionych („Gość Niedzielny”). 

Z nielicznych tekstów uwzględniających doświadczenia i problemy mieszkańców wsi wynika, 

że w tym środowisku występuje głównie model rodzinnej opieki nad seniorami.  Aż 90 proc. 

osób starszych mieszkających na wsi mówi, że ma na kim polegać, ma kogo poprosić o pomoc. 

Mimo tak optymistycznych danych pojawiają się doniesienia na temat postępującego procesu 

starzenia się wsi (młodzi wyjeżdżają za pracą Co słychać w środku, Gość Niedzielny, 43/2016) 

i rozluźniających się więzów rodzinnych, co prowadzi do pozostawienia osób starszych samym 

sobie (Nadzieja na miłosierdzie, „Gość Niedzielny”, 14/2018; Nadzieja na godną starość, „Nasz 

Dziennik”, 210/2016). Paweł P. Reszka, laureat Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za 

Najlepszy Reportaż Literacki 2015 roku, opisując sytuację na Lubelszczyźnie w wywiadzie dla 

„Gazety Wyborczej” opowiada: „(…) młodzi wyjeżdżają ze wsi, zostają starsi ludzie. Kiedyś 

domy były wielopokoleniowe. <<Dziś na starość nikt nikogo nie chce pielęgnować, wyrzekają 

się>> - mówi jedna z moich bohaterek” (Polska, która się wstydzi, „Gazeta Wyborcza”, 

118/2016).  

W analizowanych materiałach nie odnotowano informacji na temat planów czy działań 

prowadzonych przez instytucje publiczne bądź samorządy, mających pomóc starszym, 

osamotnionym mieszkańcom wsi. Gospodarstwa opiekuńcze pojawiają się zaledwie w jednym 

tekście „Naszego Dziennika”, omawiającym opracowywany przez Ministerstwo Rolnictwa 



program wsparcia małopolskiego rolnictwa. Jego celem jest poprawa opłacalności rolnictwa na 

terenach górskich. Wśród form pomocy wymienione są programy rolnośrodowiskowe, ulgi w 

podatku oraz wsparcie działalności pozarolniczej (w tym gospodarstw edukacyjnych i 

opiekuńczych), pozwalającej  dywersyfikować dochody małych i średnich gospodarstw (Dobre 

marki z gór, Nasz Dziennik, 176/2019).  

Temat opieki nad osobami starszymi i stworzenia im możliwości atrakcyjnego spędzania czasu 

pojawia się w reportażu „Gościa Niedzielnego”, opisującego inicjatywę przekształcenia 

Ośrodka Caritas Diecezji Warmińsko-Mazurskiej w prowadzone przez Kościół Centrum 

Zdrowia Rybaki. „(…) zauważyliśmy, że potrzebne są w ośrodku zmiany i że obecnie potrzebni 

jesteśmy cały rok nowym grupom społecznym. Chodzi po pierwsze o osoby starsze, a po drugie 

– o osoby z niepełnosprawnościami. Ale nie tylko. – Nasze społeczeństwo się starzeje. Potrzeba 

zatem coraz więcej miejsc, w których seniorzy będą się czuli bezpiecznie, będą docenieni, ale 

także będą mieli zaoferowane ciekawe propozycje rozwoju, spędzania czasu, podreperowania 

zdrowia – mówi ks. Hartkiewicz. – Kultura senioralna i świat seniora wciąż się rozwijają. 

Seniorzy idą na emeryturę, żeby… żyć. Nie chcą wegetować i szukają aktywności 

odpowiednich dla siebie.” (Zdrowy jak z Rybaków, „Gość Niedzielny”, 25/2018).   

Według badaczy problemy związane z procesem starzenia się społeczeństwa i brakiem opieki 

nad seniorami w najbliższych latach dotkną przede wszystkim wieś, zwłaszcza przygraniczne 

gminy wschodniej Polski. Już dzisiaj notuje się tam większą średnią wieku niż w miastach 

(młodzi wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy do innych województw, gdzie zakładają rodziny), a 

w kolejnych latach wsie będą się wyludniać i pozostaną w nich głównie osamotnieni seniorzy 

(Kto zmieni pampersa mamie i tacie, „Gazeta Wyborcza Magazyn”, 81/2018).  

Starość na wsi jest znacznie trudniejsza niż w mieście. Po latach ciężkiej pracy, długotrwałym 

wysiłku seniorzy potrzebują wyspecjalizowanej opieki, która rzadko jest dostępna na miejscu. 

Wykluczenie komunikacyjne znacznej części obszarów wiejskich oznacza ograniczenia w 

dostępie do diagnostyki, poradni specjalistycznych, usług rehabilitacyjnych. W szczególnie 

trudnej sytuacji są kobiety, zwykle bez prawa jazdy, uwięzione w domu. Osoby starsze 

mieszkające na wsi, cierpiące na choroby zwyrodnieniowe, nie są w stanie uprawiać aktywności 

fizycznej, przedłużającej życie i poprawiającej jego jakość. Nie mają także wielu okazji do 

aktywności społecznej, bowiem – w  odróżnieniu od dużych miast – na wsi brakuje propozycji 

wspólnego spędzania czasu czy inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu z życia 

społecznego. „Badania pokazują, że nie tylko aktywność fizyczna, ale także społeczna: 



spotkania z przyjaciółmi, wspólne spędzanie czasu, udział w różnych wydarzeniach mają 

wpływ na jakość i długość życia. Zbyt wiele starszych osób w Polsce spędza czas na kanapie 

przed telewizorem. Cieszymy się rozwojem uniwersytetów trzeciego wieku, zwłaszcza w 

ostatnich 10 latach; to jest rzeczywiście fenomen w Polsce. Ale to dotyczy wyłącznie miast i to 

raczej większych.” (Znikający Polacy, „Polityka” 19/2019). 

Mieszkańcy wsi są także wykluczeni z pomocy oferowanej przez domy dziennego pobytu, mają 

utrudniony dostęp do usług opiekuńczych świadczonych w ramach pomocy społecznej oraz 

usług prywatnych opiekunek. Seniorzy nie chcą zmieniać miejsca zamieszkania, obawiając się 

zerwania kontaktów z sąsiadami i problemów z nawiązaniem nowych kontaktów (Dom ulgi, 

„Polityka” 16/2018). 

W tekstach dziennikarskich powtarza się nawoływanie do uruchomienia w nieodległej 

perspektywie rozwiązań systemowych, pozwalających zapewnić odpowiednią opiekę 

powiększającej się grupie seniorów, które mogłyby zostać wprowadzone zarówno w miastach 

jak i na wsiach. „Demograf mówi, że skutki starzenia się społeczeństwa można neutralizować 

tak, jak to robią bogatsi od nas ─ począwszy od świetnie działającej geriatrii (bo dzięki dobrej 

opiece można opóźnić niesamodzielność) po obowiązkowe ubezpieczenia od niedołęstwa czy 

tzw. bony opiekuńcze, do realizowania według zmieniających się potrzeb. Od przystosowania 

do niedomagań starości mieszkania (na koszt władz lokalnych), po wznoszenie osiedli 

specjalnej troski, gdzie można dożyć godnie i bezpiecznie, bez stygmatu <<oddanego do 

przytułku>>, pod dyskretnym, skoordynowanym nadzorem służb socjalnych i medycznych” 

(Rodzice swoich rodziców, Polityka 16/2018).  

W opozycji do postulatów działań systemowych, zgłaszanych przez ekspertów, Krzysztof Losz  

felietonista „Naszego Dziennika” uważa, że rządowe programy służące rodzinie jak 500+, 

Mieszkanie+ będą miały większy wpływ na perspektywy życia seniorów niż nawet najlepsze 

projekty społeczne służące rozwijaniu form opieki nad osobami starszymi (Najlepsza 

przyszłość to rodzina, „Nasz Dziennik”, 210/2016).  

Interesującym wątkiem, który pojawił się w trakcie analizy jest starzenie się na przedmieściach, 

które za kilkadziesiąt lat staną się enklawą seniorów potrzebujących opieki. Dr hab. Katarzyna 

Kajdanek w wywiadzie dla „Polityki” zwraca uwagę na problemy czekające osoby, które przed 

laty wyprowadziły się z miast, wybudowały domy z myślą o wielopokoleniowej rodzinie, a 

dzisiaj pozostały same na przedmieściach i będą tam spędzać emerytury: „Z czasem okazało 

się, że dzieci wybrały inne ścieżki życia, część jest za granicą, nie myślą o mieszkaniu z 



rodzicami pod miastem. Domy przerastają możliwości swoich właścicieli – są za duże, by je 

utrzymać, ogrzać, prowadzić remonty, samo dbanie o ogród wymaga sił i środków. A tych na 

emeryturze może być po prostu mniej. Nie poprawiła się też znacząco opieka zdrowotna. Jest 

dobrze, dopóki te osoby mogą jeździć samochodem. A ile czasu trzeba, by na przedmieścia 

dojechała karetka?” (Uciekinierzy i POWROTNICY, Polityka 13/2018).  

Publikacje z pozostałymi słowami kluczowymi (polityka senioralna/pomoc społeczna, 

innowacyjność), mimo sporej liczby wskazań, nie zawierały odniesień do sytuacji 

mieszkańców wsi. Teksty poświęcone pomocy społecznej dotyczyły przede wszystkim: 

• transferów społecznych rządu Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza programu 500+ 

• pomocy Polakom na Wschodzie  

• wsparcia osób niepełnosprawnych 

• przykładów działalności charytatywnej.  

Pisząc o innowacyjności media skupiały się na start-upach, elektromobilności, czystej energii, 

przemyśle 4.0, sztucznej inteligencji. Żaden z analizowanych tekstów nie odnosił się do 

innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na wsi.    
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Analiza portali internetowych dla seniorów 
Analiza zasobów internetowych wykazała, że są one ubogie w treści informacyjne 

skierowane bezpośrednio do osób starszych (60+)2. Uwidacznia się tu duża dyferencja między 

stale rosnącą populacją osób starszych, a niewielką liczbą usług świadczonych dla tej grupy 

społecznej w Internecie. W końcu 2017 roku ponad 9 milionów stanowiły osoby w wieku 60 

lat i więcej (to ponad 24% ludności Polski). Jak pokazują dane statystyczne w latach 1989-2016 

liczba osób w starszym wieku wzrosła o prawie 3,7 mln. W tym największy liczebny wzrost  –  

o ponad 0,9 mln  –  odnotowano dla grupy 60-64 latków. Ponadto w subpopulacji osób w 

starszym wieku najliczniejszą grupę (prawie 1/3) stanowią osoby 60-64-letnie i w okresie 

ostatniego ćwierćwiecza – ich liczebność wzrosła o ponad połowę. Eksperci podkreślają, że 

prawie 18% osób starszych stanowią osoby w wieku co najmniej 80 lat (Informacja o sytuacji 

osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2018). 

                                                           
2 Kryterium wiekowe przyjęte na podstawie klasyfikacji subpopulacji osób starszych rekomendowanej przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO). Eksperci WHO wyróżnili trzy etapy starości: wiek podeszły (od 60-75 
roku życia; wiek starczy (od 75-90 roku życia); wiek sędziwy (od 90 roku życia). Bardzo często starość 
definiowana jest w odniesieniu do osób kończących pracę zawodową tj. przejścia na emeryturę. Takie 
kryterium stosuje w swoich badaniach m.in. GUS, opierając się przy tym na Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentachz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Starość w tym 
wypadku zaczyna się w wieku  –  65 lat i więcej  –  dla mężczyzn, a dla kobiet  –  60 lat i więcej. Zgodnie ze 
standardami EUROSTAT-u oraz OECD przyjmuje się, że osobami starszymi są osoby w wieku 65 i więcej lat. 
Nie bez znaczenia jest również społeczne postrzeganie etapów życia. Jak pokazały badania przeprowadzone 
przez CBOS w 2012 r. najmłodsi ankietowani (18–24 lata) uważają, że starość rozpoczyna się w wieku 59 lat i 
9 miesięcy, natomiast dla najstarsi ankietowani (mających 65 lat i więcej) – są zdania, że rozpoczyna się ona 
ponad 5 lat później, w wieku 65 lat i 5 miesięcy (Komunikat z badań CBOS: nr BS/94/2012. Polacy wobec ludzi 
starych i własnej starości, Warszawa 2012). Kryteria te znajdują odzwierciedlenie w większości inicjatyw 
społecznych i projektów skierowanych do seniorów. Kryterium takie przyjęto m.in. w Rządowym Programie 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, którego beneficjentami ostatecznymi 
działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być objęte wyłącznie osoby w wieku 60 
lat i więcej. Podobnie jest w przypadku Ogólnopolskiej Karty Seniora, uprawniającej do korzystania ze zniżek 
w instytucjach, ośrodkach zdrowia i punktach usługowych. Zbliżone kryteria przyjmują również twórcy 
portali internetowych dla seniorów.  



Tymczasem w polskim Internecie znajdziemy jedynie kilkanaście portali stworzonych z myślą 

o seniorach: 

1. http://senior.gov.pl/   

 

Jest to portal rządowy o charakterze informacyjnym. Osoby starsze lub ich opiekunowie mogą 

znaleźć tam wiadomości dotyczące Programu ASOS, Programu Senior+, Polityki społecznej 

wobec osób starszych 2030 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem i aktywności 

seniorów. Na stronie zamieszczono również raporty z badań, przykłady dobrych praktyk i 

rekomendowane publikacje. Storna posiada klasyczny, czytelny interfejs. Dostępna jest w 

dwóch wersjach językowych: j. polskim i angielskim. Posiada także istotną funkcję 

umożliwiającą powiększenie lub zminimalizowanie tekstu. Brakuje jedynie możliwości 

odsłuchania treści zawartych na stronie w formie audio.  

2. http://www.senior.pl/ 

 

Jest to jeden z najprężniej działających polskich portali dla seniorów i jako jeden z niewielu 

oferuje kompleksową usługę informacyjną dotyczącą wszystkich najważniejszych aspektów 

życia starszych osób. Twórcy portalu wyznaczyli sobie jasne cele: „Misją serwisu jest 

przeciwstawianie się wykluczeniu osób starszych z jakiejkolwiek dziedziny życia i pokazanie, 

że seniorzy nie są "za starzy", by realizować się zawodowo, żyć w szczęśliwych związkach czy 

spełniać swoje marzenia. Pokazujemy, że słowo "emeryt" nie oznacza schorowanego starca a 

"babcia" - niewykształconej dobrotliwej ale za to darmowej opiekunki do dzieci. Informujemy 

o tym, jak żyją i radzą sobie ludzie w "złotym wieku" na całym świecie. Chcemy też przywrócić 

zanikający w naszym świecie szacunek dla osób starszych - również tych najstarszych, którzy 

z racji swojego wieku nie są już tak sprawni i "przydatni" jak kiedyś”. Ciekawym jest w jaki 

sposób twórcy portalu definiują  seniorów. Prawdopodobnie aby zwiększyć żywotność portalu 

http://senior.gov.pl/
http://www.senior.pl/


postanowili w znaczący sposób przesunąć granicę wieku użytkowników w dół: „W krajach 

rozwiniętych osoby, które ukończyły 50-ty rok życia już niedługo będą stanowiły blisko połowę 

społeczeństwa. Również Internet nie jest już domeną ludzi młodych. Osoby po czterdziestce 

coraz częściej korzystają z zasobów globalnej siecii coraz częściej czują się w niej jak u siebie 

w domu. Właśnie z myślą o nich powstał serwis Senior.pl”. 

Portal ma bardzo rozbudowaną strukturę. Podstawowa zakładka zawiera kategorie: Styl życia; 

Rodzina; Zdrowie; Uroda; Finanse; Praca; Edukacja. Każda z tych zakładek posiada szereg 

podkategorii. Dodatkowo ikonami wyróżniono kategorie: Wiadomości; Porady; Choroby; 

Opinie o lekach; Opinie; Przepisy; Uzdrowiska i SPA; Recenzje. Na stronie znajdziemy także 

zakładkę Klub Senior Cafe, która otwiera forum internetowe. Forum cieszy się sporą 

popularnością. Posiada 16 555 wątków, 2 608 576 postów i 42 840 użytkowników. Portal nie 

posiada możliwości powiększania treści oraz funkcji audio.  

3.https://glosseniora.pl/

 

Jest to portal stworzony przez Stowarzyszenie MANKO organizujące szkolenia i warsztaty dla 

osób w wieku 60+ i wydające magazyny „Głos Seniora”, „Europejski Głos Seniora”, 

„Rzeszowski Głos Seniora”. Stowarzyszenie stworzyło również Ogólnopolską Kartę Seniora, 

którą obecnie posługuje się ponad 150 tys. seniorów. Karta uprawnia do do korzystania ze 

zniżek w instytucjach, ośrodkach zdrowia i punktach usługowych. Ponadto stowarzyszenie 

organizuje Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz Dni Zdrowia Seniora. Strona 

internetowa służy głównie promowaniu czasopisma „Głos Seniora”, dlatego jej struktura nie 

jest nazbyt rozbudowana. Znajdziemy tam zakładki: Aktualności; Ogólnopolska Karta Seniora; 

Magazyn Głos Seniora oraz informacje o ambasadorach akcji i o twórcach. Zadbano o osoby z 

trudnościami w czytaniu i stworzono panel, dzięki któremu można regulować wielkość 

czcionki. Głos Seniora posiada również konto na Facebooku, gdzie uzyskał 4,8 tys. polubień.  

4. https://naszsenior.pl/ 

https://glosseniora.pl/
https://glosseniora.pl/
https://naszsenior.pl/


Portal internetowy skierowany do seniorów, opiekunów i domów opieki – jak piszą wydawcy. 

Strona posiada prosty i czytelny interfejs. Znajdziemy tam zakładki: Aktualności, Aktywny 

senior; ACTI50.TV; Zdrowie i uroda; Praca i finanse; Warto wiedzieć; Gotuj z seniorem; Kącik 

seniora; Prosto z Sejmu; Policja ostrzega oraz zakładkę Miesięcznik, która przenosi nas do 

możliwości pobrania miesięcznika Nasz Senior w wersji pdf. Portal posiada swoje konto na 

Facebooku, gdzie jest polubiony przez 30 192 osoby.  

5. https://www.spokosenior.pl/ 

 

Strona prowadzona jest przez Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich", które przeciwdziała 

marginalizacji osób starszych. Strona powstała w celach informacyjnych. Znajdują się tam 

relacje z działań podejmowanych przez stowarzyszenie m.in. ze Święta Seniorów 

organizowanego w Warszawie.  

6. https://www.seniorzyjuniorzy.pl/ 

 

Jest to platforma internetowa powstała w wyniku projektu Seniorzyjuniorzy.pl realizowanego 

w ramach zadania publicznego „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 

wspierających samodzielność i aktywność osób starszych” ogłoszonego przez Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej. Strona ma charakter informacyjno-poradnikowy, gdzie 

prezentowane są aktywności seniorów, dostarczane treści edukacyjne oraz zamieszczono tam 

https://www.spokosenior.pl/
https://www.seniorzyjuniorzy.pl/


kalendarium imprez dedykowanych osobom starszym w województwie mazowieckim. W 

ramach projektu będą przeprowadzone szkolenia, które będą uczyć uczestników aktywnego 

udziału w nowoczesnych mediach internetowych (np. prowadzenia wideo-bloga). Projekt ma 

zapobiec e-wykluczeniu tej grupy społecznej. Strona posiada ułatwienia w korzystaniu w 

postaci możliwości zmiany rozmiaru czcionki i opcji wysokiego kontrastu. W zakładkach 

zawarto bardzo przydatną bazę instytucji zajmujących się sprawami seniorów.  

7. https://60plus.pl/ 

 

Mottem tej strony internetowej jest hasło: Razem szukamy korzyści i ułatwień - PLUSY PO 

SZEŚĆDZIESIĄTCE. Strona oferuje szeroki zakres tematyczny. Znajdziemy tam wiele 

zakładek: Zdrowie; Posiłki, wyżywienie; Opieka; Ogród, hobby; Wybrane usługi; Zakupy; 

Mieszkanie, dom; Podróże, rekreacja; Nauka, finanse, praca. Ponadto Użyteczne adresy; 

Wydarzenia, akcje; Kluby i centra seniora. Tym co odróżnia ten portal spośród pozostałych jest 

to, że już przy jego tworzeniu założono, iż działa on nie tylko na rzecz seniorów, ale także na 

rzecz wszystkich podmiotów oferujących osobom starszym swoje towary czy usługi, 

zapewniających przy tym korzystniejsze warunki ich nabywania lub korzystania. 

8. http://my60plus.pl/ 

 

Strona internetowa stworzona w ramach promowania akcji, której  organizatorami są: Fundacja 

Enea, Państwowa Straż Pożarna oraz Stowarzyszenie My50+. Akcja skierowana jest do rodzin 

wielopokoleniowych, w których najstarsze pokolenie odgrywa bardzo ważną rolę. Celem akcji 

jest edukacja i kształtowanie świadomości konsumenckiej oraz wsparcie ochrony 

https://60plus.pl/
http://my60plus.pl/


przeciwpożarowej w gospodarstwach domowych. Strona posiada również odnośnik do 

Facebooka.  

9. http://www.rynekseniora.pl  

 

Strona posiada zakładki: Zdrowie; Rynek opieki; Inwestycje; Finanse; Praca; Farmacja; 

Wyroby medyczne; Polityka senioralna. Na portalu zamieszczono wyszukiwarkę sanatoriów, 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz leków refundowanych. W latach 2015-2017 

na portalu ukazywały się informacje o projektach skierowanych do seniorów mieszkających na 

wsi: „Gospodarstwa opiekuńcze oraz aktywny i zdrowy senior rolnik - polityka senioralna na 

wsi”, „Na wsi mieszka 2,5 miliona seniorów. Jakie zmiany szykuje dla nich rząd?”, „UE 

pomoże zrewitalizować wsie i stworzyć placówkę opieki dziennej”, czy „Przedsiębiorca - 

starszy mężczyzna ze wsi”.  

10. https://zdrowy-senior.org/ 

 

Jest to ogólnopolski serwis internetowy o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Portal został 

stworzony z inicjatywy Fundacji Senioralnej. Portal prowadzi program zniżkowy 

Uzdrowiskowa Karta Korzyści, który umożliwia dostęp do rabatów na produkty i usługi w 

miejscowościach uzdrowiskowych. Miasta, które realizują program otrzymują certyfikat 

Przyjazny Kurort. Zaletą strony jest obszerna baza Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

Zawiązków Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeń i Fundacji oraz Klubów Seniora. Na stronie 

można uzyskać szeroki wachlarz informacji z różnych dziedzin. Zakładki portalu: Styl życia; 

Uroda i moda; Dziadkowie i wnuki; Zdrowie seniora; Zioła dla zdrowia; Twórczość seniora; 

Poczytaj mi babciu oraz te opatrzone kolorowymi ikonami: Randki; Horoskop; Radio; Program 

TV; Znany lekarz; Ogłoszenia drobne. Strona pozwala na zmianę rozmiaru czcionki.  

http://www.rynekseniora.pl/
https://zdrowy-senior.org/


11. http://www.magazyn-seniora.com/ 

 

Portal, który zawiesił swoją działalność, ale wciąż jest widoczny w wyszukiwarce. Treści na 

portalu nie są aktualizowane, a sam interfejs pozostawia wiele do życzenia.  

12. https://slowoseniora.pl/ 

 

Platforma internetowa o charakterze edukacyjno-informacyjnym, posiadająca przejrzystą szatę 

graficzną. Znajduje się tu szereg zakładek: Zdrowie i choroby; Opieka poradnik, Dieta i 

przepisy; Dzieci i rodzina; Testy i recenzje; Finanse; Styl życia; Auto; Dom i remont; Ogrody; 

Prywatne domy seniora; Uzdrowiska; Opieka i terapia; Pierwsza pomoc; Kluby seniora; 

Hospicja; Praca; Seniorzy lokalnie; Prawo i ubezpieczenia; Uniwersytet III wieku. Portal 

prowadzi także forum, które cieszy się znaczną popularnością. Najchętniej odwiedzany wątek 

dotyczący uzdrowisk liczy 13869 odsłon. Portal powiązany jest z Facebookiem, gdzie ma 2768 

polubień.  

 

13. https://cafesenior.pl 

 

http://www.magazyn-seniora.com/
https://slowoseniora.pl/
https://cafesenior.pl/


To serwis internetowy o współczesnym, przejrzystym interfejsie. Autorzy serwisu uznali, że 

grupą docelową treści zawartych na portalu są osoby w wieku 50+. Zakładki zawarte na stronie: 

Aktualności; Zdrowie; Porady prawne; Pasje; Nowe technologie; Kultura; Życie intymne; 

Umysł; Kuchnia. Każda z tych zakładek zawiera rozbudowane menu podkategorii.  Na stronie 

znajduje się również wyszukiwarka sanatoriów i leków, a także odnośnik do rankingu 

najlepszych sanatoriów w Polsce. Portal posiada również konto na Facebooku, które zostało 

polubione przez 6828 osób. Platforma jest jedną z ciekawszych propozycji dostępnych na 

polskich seniorów, zarówno pod względem wartości i różnorodności publikowanych treści, jak 

i strony wizualnej. Jedynym minusem jest to, że strona nie posiada żadnych rozwiązań 

ułatwiających obsługę portalu przez osoby słabowidzące.  

14. https://senior24h.pl/ 

 

Platforma internetowa promuje kampanię Teraz Senior! Kampania walczy z e-wykluczeniem 

poprzez tworzenie grupy wolontariuszy uczących seniorów korzystania z Internetu oraz 

najpopularniejszych aplikacji takich jak: Instagram, Facebook, Skype ( #terazsenior i 

#smartinternet). Strona zawiera następujące zakładki: Start; Polecane; Uroda; Zdrowie; 

Relacje; Styl życia; Poradnik; Wydarzenia. Portal jest także powiązany ze sklepem 

internetowym oferującym produkty i usługi dla starszych osób. Strona została wyposażona w 

funkcję powiększania czcionki oraz audio-czytnik strony, który umożliwia odsłuchanie 

zaznaczonej treści. Portal posiada konta na Instagramie, Facebooku, Twitterze, Skypie 

(dostępna jest całodobowa infolinia).  

15. http://www.gazetasenior.pl/ 

 

Jest to strona internetowa promująca magazyn „Gazeta Senior”. Portal posiada bazę 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Portal ma przejrzysty interfejs pozwalający na szybkie 

https://senior24h.pl/
http://www.gazetasenior.pl/


znalezienie informacji. Posiada zakładki: Zdrowie; Turystyka; Hobby; Prawo i Finanse; 

Kultura; Wywiady; Moda i uroda oraz Opieka. Na portalu zamieszczono  wiele wartościowych 

artykułów. Gazeta posiada również profil na Facebooku,  który polubiło 3174 osoby.  

16. www.zycieseniora.com 

 

Portal prowadzący wątpliwe etycznie działania marketingowe. Interfejs strony wyglądający na 

pierwszy rzut oka, jak portal informacyjny z artykułami, w rzeczywistości jest tylko zachętą do 

zapoznania się z ofertą funduszu hipotecznego . 

Z powyższej analizy wynika, że artykuły zamieszczane na portalach internetowych dla 

seniorów obejmują w głównej mierze zagadnienia związane z problematyką:  

-  zdrowia psychicznego i fizycznego,  

- produktów medycznych,  

- turystyki zdrowotnej (oferty uzdrowisk), turystyki religijnej (pielgrzymki),  

- wiadomości kulturalnych,  

- wydarzeń z regionu (działalność klubów seniora, UTW, akcje społeczne skierowane do 

seniorów). 

Osobną kategorię portali stanowią portale randkowe dla seniorów: 

- https://seniorra.pl/ 

 

- https://www.datingforseniors.com/ 

https://seniorra.pl/
https://seniorra.pl/
https://www.datingforseniors.com/


 

E-wykluczenie – przyczyny  

Korzystanie z Internetu wśród osób starszych jest w dużym stopniu uwarunkowane ich 

zamożnością oraz poziomem wykształcenia (Niemczyk, 2016). W wyniku tego treść portali 

internetowych dla seniorów jest skierowana głównie do mieszkańców dużych lub średnich 

ośrodków miejskich. Powstają również portale skierowane do seniorów zamieszkujących 

poszczególne miasta np. http://senior.bialystok.pl/; https://dlaseniora.krakow.pl/; 

https://senioralna.um.warszawa.pl/; http://www.aktywni-seniorzy.info (Katowice).  

Przeszukując zasoby polskiego Internetu niemal niemożliwym jest znalezienie treści 

dotyczących życia seniorów na wsi. Brakuje portali stworzonych z myślą o seniorach 

zamieszkujących obszary wiejskie, dzięki którym w przystępny sposób mogliby znaleźć 

interesujące ich informacje. Przyczyną braku treści internetowych dotyczących życia starszych 

osób na obszarach wiejskich jest wciąż gorszy dostęp do nowych technologii na obszarach 

niezurbanizowanych.  

 

 

Komunikat z badań CBOS nr 62/2018. Korzystanie z Internetu. Oprac. Michał Feliksiak, s. 4.  

http://senior.bialystok.pl/
https://dlaseniora.krakow.pl/
https://senioralna.um.warszawa.pl/
http://www.aktywni-seniorzy.info/


Dane statystyczne pokazują, że wciąż istnieje ogromna rozbieżność pomiędzy odsetkiem osób 

korzystających z Internetu na obszarach wiejskich, a tych w dużych miastach. Jest to różnica 

na poziomie niemal 30 punktów procentowych. Nierówności te dotykają głownie osoby starsze, 

które mają ograniczony dostęp do korzystania z nowych urządzeń technologicznych, jak i nie 

posiadają wystarczającej wiedzy na temat ich użyteczności w życiu codziennym – osoby te 

często podają w ankietach, że po prostu nie mają takiej potrzeby. Istnieją również inne 

przyczyny takiego stanu rzeczy: „wczesne wycofywanie się dzisiejszej grupy 60+ z rynku pracy 

(a więc brak możliwości uczenia się w ramach aktywności zawodowej), aktywność skupiona 

na czynnościach niewymagających nowych technologii oraz niska dostępność programów 

służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych dla niektórych grup społecznych – 

niepełnosprawni, mieszkańcy obszarów wiejskich etc.” (Gacka, 2017).  

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Wykluczenie cyfrowe tej grupy społecznej mogą poprawić projekty takie jak  

„Małopolski e-Senior”. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W rekrutacji do projektu może wziąć 

udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu: ukończenie 65 lat (brak górnej 

granicy wieku) i zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie. Szkolenia 

obejmują naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, Internetu. Podobne 

szkolenia przeprowadzono w województwie wielkopolskim „Cyfrowa Wielkopolska”, w 

województwie pomorskim „MEW@”, w województwie śląskim „Śląska Akademia Senior@” 

oraz w województwie dolnośląskim „E-Senior” (szkolenia realizowała  Fundacja Partycypacji 

Społecznej zaprasza do udziału w projektach w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC: E-Senior 65+). Seniorzy uczestniczący w szkoleniu 

na jego zakończenie otrzymali na własność tablety.  

Rekomendacje 

Wyniki analizy zasobów internetowych jednoznacznie wskazują na konieczność 

stworzenia platformy internetowej informującej seniorów oraz ich rodziny o korzyściach 

płynących z programu gospodarstw opiekuńczych. Na żadnym portalu poddanym analizie nie 

znaleźliśmy informacji dotyczących życia seniorów na wsi, a tym bardziej takich, które 

informowałyby o inicjatywach skierowanych do osób starszych zamieszkujących obszary 



wiejskie. Zamieszczone na nich treści tworzone są niemal wyłącznie z myślą o wykształconych 

seniorach zamieszkujących ośrodki miejskie. Wskazanym jest zatem uruchomienie platformy 

internetowej odpowiadającej zainteresowaniom seniorów z obszarów wiejskich, a także takiej, 

która jednocześnie będzie dla nich płaszczyzną do wymiany doświadczeń. Podjęcie takich 

działań będzie stymulowało wzrost internetowej aktywności seniorów zamieszkujących wieś i 

przyczyni się do zniwelowania wykluczenia cyfrowego tej grupy społecznej.  
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Badanie jakościowe – indywidualne wywiady pogłębione 

Jednym z głównych celów badania było spojrzenie na problem starości w perspektywie 

indywidualnej, lokalnej i regionalnej. Większość prac poświęconych starzeniu się 

społeczeństwa koncentruje się na aspektach medycznych i makrostrukturalnych. W badaniach 

http://imi.org.pl/


tych starano się analizować problem w perspektywie: usługodawcy, klienta, rolnika oraz całej 

społeczności. W ramach tego zadania przeprowadzono 49 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych  wśród których znaleźli się respondenci będący: przedstawicielami instytucji 

zajmujących się problemem osób starszych na poziomie lokalnym, regionalnym oraz 

krajowym. Drugą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku senioralnym, ich opiekunowie 

formalni oraz nieformalni. Trzecią grupę respondentów stanowiły osoby prowadzące różne 

zinstytucjonalizowane formy opieki społecznej skierowane dla osób starszych. Materiał 

uzyskany z tych badań został zgromadzony w formie transkrypcji i raportów z wywiadów.  

Analiza materiału empirycznego koncentrowała się, w pierwszej kolejności, wokół 

opisu praktyk społecznych występujących w życiu codziennym osób starszych. Pierwsze 

spostrzeżenie jakie należy poczynić po analizie 49 wywiadów to widoczny podział na 

perspektywę urzędniczą analizującą bezosobowe mechanizmy społeczne związane z osobami 

starszymi. Druga perspektywa to osoby bezpośrednio zajmujące się seniorami, jednak 

koncentrujące się w swoich wypowiedziach na optymalizacji interesów osób żyjących razem z 

seniorami. Trzecia przyjęta perspektywa należy do samych seniorów. Ta trzecia perspektywa 

wyraźnie podzielona jest na osoby żyjące razem z innymi członkami rodziny i osoby 

korzystające głównie ze zinstytucjonalizowanych form wsparcia osób starszych.  

Jedną z najważniejszych konkluzji jaką można przedstawić, to fakt, że najszczęśliwsza 

starość jest wtedy kiedy osoby, z reguły, przechodzące w wiek emerytalny znajdują naturalne 

formy aktywności społecznej nie są determinowane koniecznością zarabiania a jedynie 

realizacji ważnych społecznie funkcji. Takim przykładem znajdującym się w jednym z 

wywiadów, może być, prowadzenie małej pasieki, która staje się nowym elementem 

gospodarstwa rolnego i źródłem nowych relacji społecznych dla emeryta. Innym przykładem 

może być prowadzenie ogródka kwiatowego, który jest częścią zagrody i przestrzeni wiejskiej 

i historycznie najczęściej wymienianą formą aktywności babć. W wywiadach wyraźnie 

wybrzmiewa problem wykorzenienia ze swojego naturalnego środowiska osoby starszej. Ci 

respondenci, którzy znaleźli się w nowym dla siebie środowisku zazwyczaj częściej mówili o 

samotności. Przerywanie naturalnych sieci relacji społecznych powoduje duże ryzyko poczucia 

samotności wśród osób starszych. Praktycznie we wszystkich wywiadach, respondenci jako 

najważniejszą barierę, która determinuje codzienne życie osób starszych wymieniali 

wykluczenie komunikacyjne. Przybiera ono różne formy od braku możliwości zrobienia 

zakupów, korzystania z opieki zdrowotnej, barier architektonicznych po brak możliwości 

uczestniczenia w życiu kulturalnym. Na koniec podsumowania tej trzeciej perspektywy można 



powiedzieć, że seniorzy oczekują pomocy, mniej lub bardziej widocznej ze strony młodszych 

członków społeczeństwa w którym mieszkają. 

W drugiej perspektywie najciekawszym problemem poruszanym przez respondentów 

wydaje się problem pogodzenia „świata seniora” i świata osób odpowiedzialnych za jego godne 

życie. Dorosłe dzieci będące najczęściej opiekunami swoich rodziców mierzą się z częstym 

konfliktem interesów. Ze względu na swoją aktywność zawodową nie są w stanie poświęcić 

odpowiednio dużo czasu swoim rodzicom, dlatego szukają wsparcia w instytucjach które mogą 

ich wesprzeć. Domy dziennego pobytu seniora, kluby seniora, działania JST i NGOs 

zapewniające atrakcje dla seniorów to naturalni sojusznicy opiekunów osób starszych. 

Formalni i nieformalni opiekunowie społeczni wskazują na dużą dynamikę zmian 

cywilizacyjnych (postęp technologiczny), jako główny mechanizm alienacji osób starszych z 

współczesnego społeczeństwa. 

Pierwsza perspektywa opisuje bezosobowe mechanizmy społeczne związane z osobami 

starszymi i jest najtrudniejsza do syntetycznego przedstawienia. Jedna z konkluzji jaka nasuwa 

się to występowanie sektorowego podejścia do problemów osób starszych. Najczęściej 

obserwujemy następującą zależność: im instytucja działa bliżej osób starszych tym jej działania 

w większym stopniu charakteryzują się podejściem międzysektorowym. Brak jest efektywnie 

działających instytucji na poziomie krajowym, które by integrowały sektorowe podejście do 

problemów osób starszych na obszarach wiejskich. Jako przykład takiego podejścia można 

podać problemy hospicjów działających na obszarach wiejskich, czy problem wykluczenia 

transportowego seniorów na wsi.  

Respondent 1 (opieka nieformalna) 

Raciszyn-łódzkie  

MK: Dzień dobry. Dziękuję, że zechciała się Pani ze mną spotkać. Nazywam się Maria Kotkiewicz i 

chciałabym z Panią  porozmawiać na temat osób starszych na obszarach wiejskich, o tym, jak wygląda 

ich życie, jakie mają potrzeby, jak sobie radzą w codziennym życiu. Chcemy pogłębiać swoją wiedzę na 

ten temat, życia codziennego osób starszych na wsi. Interesują mnie problemy, na jakie napotykają 

ludzie starsi, ale również dobre strony życia osób starszych na wsi. Proszę opowiedzieć, jakie były Pani 

powody podjęcia się opieki nad osobą starszą? 

B: Wyszłam za mąż i mieszkamy z rodzicami męża i dlatego ja się nimi opiekuję. 

MK: A posiada Pani specjalne przygotowanie do wykonywania tej pracy? 

B: Nie 



MK: Jakie jest Pani wykształcenie? 

B: Średnie 

MK: A pracuje Pani zawodowo? 

B: Nie, zajmuję się gospodarstwem domowym, wychowuję synów, opiekuję się teściami. 

MK: Czyli mieszka Pani razem z osobą, którą się opiekuje? 

B: Tak 

MK: Czy współpracuje Pani z jakimiś instytucjami, które zajmują się pomocą osobom starszym? 

B: Nie 

MK: Nic, żadnych instytucji? 

B: Nie, żadnych instytucji 

MK: Proszę opowiedzieć o osobie, którą się Pani opiekuje, czy jest to, znaczy już wiem, że nie jest Pani 

bezpośrednio spokrewniona, no aczkolwiek jest to teraz osoba z rodziny. A jak to się stało, że zaczęła 

się Pani opiekować osobą starszą? 

B: Zamieszkaliśmy w rodzinnym domu męża, gdzie mieszkają jego rodzice, obydwoje tutaj mieszkają i 

siłą rzeczy po prostu ja jako młoda osoba przejęłam opiekę nad rodzicami i nad gospodarstwem 

domowym. 

MK: A od jak dawna opiekuje się Pani tą osobą starszą? 

B: Od 15 lat 

MK: Czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

B: Myślę , że tak, ale jest to zróżnicowane, bo to zależy od osoby, która taką opiekę sprawuje, nie można 

wszystkich wrzucać do jednego worka. 

MK: A spotkała się może Pani z sytuacją, nie wiem , w której osoby starsze były źle traktowane, jakaś 

przemoc, dyskryminacja? 

B: Osobiście nie, natomiast w telewizji dużo się o tym mówi, że są osoby które są porzucane, są 

samotne, muszą mieszkać same, radzić sobie, nie mają opieki 

MK: A w pobliżu może gdzieś Pani słyszała o takiej sytuacji, oprócz telewizji? 

B: No nie, u nas tutaj we wsi, to większość młodych ludzi to mieszka ze starszymi, ale to też właśnie, że 

rodzina, czy córka , czy syn mieszkają z rodzicami, no ale nie mówi się o tym wprost, że jest taka 

sytuacja. 

MK: Rozumiem. Czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi , różni się od tych którzy mieszkają w 

mieście? 



B: Myślę, że tak. Myślę że w mieście mają więcej możliwości, jakieś te kluby seniora, czy tam te studia 

dla starszych, tutaj na wsi to tylko tyle co to Koło Gospodyń Wiejskich się spotyka, albo jakieś coś jak 

sami sobie zorganizują, a tak to nie ma wspólnego życia, nie. Głównie wokół kościoła to się kręci 

MK: Czyli, jakie są te główne różnice między osobami mieszkającymi na wsiach a w mieście? 

B: No właśnie to, że w mieście te osoby mają więcej możliwości, że mają więcej miejsc w których mogą 

się spotkać, nawet coś tam razem zrobić, czy po prostu wyjść, gdzieś na jakąś kawę. Tak jak mówię, 

jakieś spotkania, czy sportowe jakieś zajęcia, czy ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, tak to się nazywa?, 

to mogą z tego korzystać, a tu we wsi, to tyle jak jakieś Koło Gospodyń Wiejskich, czy jakieś Kółko 

Różańcowe, to jest chyba jedyna forma. 

MK: A co ludzie starsi robią w taki typowy dzień roboczy tutaj na wsi? 

B: No różnie. Tata jest jeszcze osobom , w pełni sił, no to tutaj , gdzieś tam na podwórku znajduje sobie 

pracę przy zwierzętach, czy na zewnątrz, a mama ma problemy z yyyy, astma jest u niej, no to większość 

dnia spędza w domu, jakieś tam drobne rzeczy, natomiast no, oglądają telewizję, czytają książki, czy 

gazety. 

MK: A co robią w niedzielę i święta, jakieś soboty, dni świąteczne. Czy to się różni od takiego dnia 

codziennego? 

B: No raczej tak , obydwoje chodzą do kościoła, więc zawsze to się wiąże z wyjściem, natomiast no my 

też mamy dużą rodzinę, więc w niedzielę, albo wnuczki tu przyjadą do dziadków, albo dziadkowie idą 

odwiedzić swoje dzieci, także raczej to się odbywa w sobotę lub niedzielę, ewentualnie w święta. 

MK: Jakie są Pani zdaniem najważniejsze cechy charakteru, które sobie Pani ceni u osób starszych? 

B: Na pewno to, że są pracowici, dużo bardziej pracowici, niż np. moje dzieci, to że, że są chętni do 

pomocy, znaczy, że np. jak mam jakieś takie delikatne prace w domu, które mogę zlecić tacie, czy 

mamie, to chętnie je wykonują 

MK: A cech charakteru, które najbardziej Pani przeszkadzają u osób starszych? 

B: To chyba taka zrzędliwość , że wiele rzeczy by chcieli zrobić sami, a już wiek, czy siła im na to nie 

pozwala, ale i tak się upierają, a później np. ja muszę coś poprawić po nich. 

MK: Rozumiem. Czy osoba, którą się Pani opiekuje czuje się kochana i darzona zaufaniem? 

B: Myślę, że tak, no u nas jest taka sytuacja, że mają 5 –ro dzieci, więc zawsze ktoś o nich dba, mają 

około 20 wnucząt , więc zawsze ktoś ich odwiedzi. Na wszystkie uroczystości spotykamy się rodzinnie, 

jak nie u jednego dziecka to u drugiego, wnuczki też pamiętają o dziadkach, więc myślę, że tak, te więzi 

rodzinne u nas w rodzinie są bardzo mocne. 

MK: Czy to się też wiąże właśnie z darzeniem zaufaniem, mimo choroby, mimo tego, że ta osoba 

potrzebuje teraz pomocy? 

B: Tak mi się wydaje, no jesteśmy zżyci, nawet te dzieci, które nie mieszkają tu gdzieś w pobliżu, no to 

dzwonią do rodziców i słyszę , że tam rozmawiają, no tak ,że chyba nawet.. na bieżąco się informujemy 

o różnych rzeczach w rodzinie i rodzice na pewno wiedzą o tym, co się dzieje u ich dzieci 



MK: A czy osoba , którą się Pani opiekuje, czuje się osamotniona mimo, że tego nie chce? 

B: Myślę, że nie. U nas w rodzinie nie ma takich sytuacji. Przede wszystkim nie mieszkają sami, są 

małżeństwem i są razem i w tym samym domu mieszkamy my z mężem i dwóch synów , także … 

MK: Rozumiem. A jak często osoba, którą się Pani opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, 

sąsiadami?  

MK: To jeszcze raz wróćmy do tego pytania. Jak często, osoby , którymi się Pani opiekuje spotykają się 

z przyjaciółmi, ze znajomymi, z sąsiadami?, z osobami po prostu z poza rodziny 

B: My mamy w ogóle, to teść tam chodzi i odwiedza jakiś kolegów, a mama to raczej nie ma koleżanek, 

jest w domu. Po drugiej stronie jakby ulicy mieszka siostra mojego męża, znaczy teścia, to tam do 

bratowej jakby chodzi, to z nią utrzymuje taki najbliższy kontakt, no to czasem ciocia przyjdzie tu, 

czasem mama idzie tam do cioci, ale, tak to mama nie ma koleżanek, żeby gdzieś tam odwiedzać, 

bardziej tak może gdzieś tam jakieś, chociaż większość już tych, z którymi się utrzymywało kontakt to 

już odeszła 

MK: Czyli w sumie z osobami z poza rodziny , mama nie utrzymuje kontaktu, a tata sporadycznie. Jak 

Pani ocenia obecnie warunki materialne gospodarstwa domowego osób którymi się Pani opiekuje? 

B: Obydwoje rodzice mają emerytury, no dokładnie nie wiem jakie, no bo dokładam, jakby wspólnie 

prowadzimy gospodarstwo, czyli każdy coś tam kupuje czy płaci. Większość rachunków opłacają 

rodzice, natomiast, no chyba dobre, nie narzekają, na wszystko wystarcza, wiem, że tam potrafią coś 

tam odłożyć i żyjemy skromnie 

MK: A Czy była taka sytuacja, że np. nie starczyło im pieniędzy na zakup żywności, nowe ubrania, albo 

nie starczyło pieniędzy na pokrycie wydatków związanych z leczeniem, opieką lekarską? 

B: Nie, nie było takich sytuacji, no rodzice też mają 5 dzieci, więc gdyby była taka potrzeba to wszyscy 

byśmy się poczuli do obowiązku i pomocy rodzicom.  

MK: A czy była taka sytuacja, że nie starczyło pieniędzy np. na prezenty dla najbliższych? 

B: Nie 

MK: Albo nie starczyło na pokrycie świadczeń mieszkaniowych: czynsz, prąd, woda? 

B: Też nie 

MK: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności np. takich jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, sprzątanie, 

przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy zna Pani osobiście kogoś starszego, kto 

ma takie problemy, lub osoba, którą się Pani opiekuje, czy są w takiej sytuacji? 

B: No u nas w domu , to jeżeli chodzi o sprawy, no gdzieś tam urzędowe, to może tak, rodzice gdzieś 

tam potrzebują tej pomocy, czy może do lekarza to też ich zawozimy, no bo tu u nas na wsi no to , do 

najbliższego ośrodka, najbliższy ośrodek zdrowia jest w następnej miejscowości, no to zawozimy 

rodziców, czy tam jesteśmy z nimi przy okazji wizyty lekarskiej i czy tam w sprawach urzędowych. 



Natomiast, jeżeli chodzi o takie zwykłe obowiązki domowe, to rodzice są samodzielni i nie potrzebują 

pomocy. 

MK: A zna Pani kogoś w najbliższym otoczeniu, kto jest właśnie w takiej sytuacji, że potrzebuje pomocy 

także przy tych pozostałych czynnościach? 

B: No tu na wsi na pewno są takie osoby, które…, zresztą po drugiej stronie ulicy mieszka taka sąsiadka, 

która właściwie całą opiekę nad nią sprawowała córka, i też właśnie higieniczne sprawy, 

przygotowywanie posiłków, czy też właśnie pomoc w ubieraniu się. Na szczęście moi rodzice, czy 

teściowie są jeszcze w pełni sprawni i sami sobie radzą. 

MK: Ale przygotowujecie państwo posiłki wspólnie, czy Pani tutaj pomaga, czy to… 

B: Raczej ja tutaj przygotowuję posiłki, rzadziej mama 

MK: A czy mogła by Pani stworzyć taką listę, codziennych czynności , z którymi osoby starsze mają 

trudności 

B: No na pewno technologia, czyli gdzieś tam, jak się zepsuje coś przy radiu, czy tam przy telefonie, czy 

przy telewizorze, to trzeba im pomóc. Tak to jeżeli chodzi o taką obsługę codzienną, to rodzice sobie 

radzą, tak , bo i sprawy higieniczne załatwiają, sami dbają o siebie, przy praniu pomagam, bo to ten 

nowy automat, to nie zawsze teściowa umie go obsłużyć, natomiast posiłkami też się zazwyczaj zajmuję 

ja, chyba, że mama ma ochotę coś tam dla taty przygotować, no to wtedy, ale tak to, to większość 

rzeczy robię ja , jeżeli chodzi o takie porządkowe czy domowe rzeczy, natomiast oni sami ,że tak 

powiem swoje rzeczy mają tutaj w domu , swoją jakby część, z której korzystają i tam już w tej części 

mieszkają, więc raczej takiej pomocy nie potrzebują, więc nie ma też chyba takich trudności w 

codziennych sprawach dla nich 

MK: A jeżeli chodzi o sprzątanie, albo robienie zakupów? 

B: No to większością zajmuję się ja, no ale jak poproszę tatę, żeby poszedł do sklepu, bo cos tam np. 

chleb się skończył czy coś, to jak najbardziej tata te zakupy robi. Mama mniej wychodzi z domu , ze 

względu na tą astmę i ta pogoda, która jest teraz, też jej nie sprzyja mocno, bo wiatr źle na nią działa i 

to wszystko co tam się unosi w powietrzu 

MK: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pani środowisku, takim osobom, które mają trudności z 

wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności? 

B: No dzieci, które z nimi mieszkają, no jeżeli jest taka sytuacja, że te dzieci mieszkają z rodzicami, no 

bo są też tutaj w okolicy osoby starsze, które mieszkają same, bo dzieci się porozjeżdżały po świecie i 

nie mają pomocy, więc czy tam sąsiedzi, czy te dzieci zaglądają, ale tak w codziennych sprawach, to te 

osoby muszą sobie radzić same, no myślę, że ci którzy mieszkają z dziećmi, czy z wnukami , no to mają 

dużo łatwiej, no bo ta opieka jest cały czas i nawet w sytuacji kryzysowej, tak jak nawet wezwanie 

chociażby pomocy , czy lekarza, to jest ktoś, kto się nimi zajmuje 

MK: Czyli spotkała Pani takie sytuacje, jak Pani, że synowe właśnie pomagają osobom starszym, 

rodzicom małżonka? 



B: No tu we wsi jest , że tak powiem większość, mniej jest takich osób, które mieszkają same, albo że 

się, nikt z młodych ludzi nie mieszka. Raczej to właśnie synowie zostali, czy córki i wspólnie mieszkają 

w tych domach i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe 

MK: Jak Pani uważa, kto powinien udzielić w tej pierwszej kolejności pomocy osobie starszej? 

B: No myślę, że przede wszystkim dzieci właśnie, bo to one powinny się interesować rodzicami i otaczać 

ich opieką, natomiast no są właśnie no takie małżeństwa, które tych dzieci nie mają i muszą korzystać 

z innych środków pomocy , chociażby z pomocy społecznej 

MK: I tu też się zdarza, że faktycznie korzystają z MOPSU? 

B: Trudno mi powiedzieć, dlatego, że tak jak mówię tu we wsi, czy tam w okolicy to większość mieszka 

z rodzicami, taka jest chyba specyfika mieszkania na wsi, że to dzieci, ktoś zawsze w tym domu zostaje 

i tymi starszymi się opiekuje 

MK: Wspomniała Pani, że teściowa raczej nie wychodzi, a teściu odwiedza swoich sąsiadów. Proszę mi 

powiedzieć, jak często? 

B: No raz w tygodniu, myślę, że gdzieś tam się z kimś umówi i wyjdzie i pójdzie w odwiedziny, bo tata 

jest jeszcze bardzo żywiołowym, mimo tego, że tam już jest schorowanym człowiekiem i tam już nie 

pracuje w polu i nie ma tej stałej pracy , to szuka sobie jakiś zajęć, a przez to, że jeszcze jest całkiem 

sprawny to korzysta i z roweru i może jeszcze się tam gdzieś przejść, no nie ma prawa jazdy, więc nie 

jeździ samochodem, ale tyle na ile mu rower, czy nogi pozwalają, to odwiedza tych swoich znajomych. 

Myślę, że tak raz w tygodniu to ma takiego kolegę do którego chodzi i go odwiedza. 

MK: To jest tak , że częściej odwiedza właśnie teść sąsiadów, czy to sąsiedzi przychodzą do niego? 

B: Nie, raczej tato wychodzi do sąsiadów, bo on jest chyba jeszcze bardziej sprawny, zresztą potrzebuje 

tego też, żeby czasem, gdzieś się ruszyć. Całe życie pracował ciężko i w roli, w polu i miał swoją posadę 

tam w kamieniołomach, pracował to potrzebuje też ruchu, i myślę to w nim tak zostało, że woli on 

gdzieś wyjść i się poruszać po prostu. 

MK:  Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu takich codziennych spraw? 

B: No my akurat nie mamy takiej potrzeby, bo ja i mąż mamy prawo jazdy i jak potrzeba to sobie 

radzimy. Poza tym, ja nie pracuję zawodowo, jestem cały czas w domu , no to nie mieliśmy takiej 

potrzeby, żebyśmy musieli sąsiadów prosić o pomoc. 

MK: Wspomniała Pani też, że ma Pani synów, czyli osoby, którymi się Pani zajmuje mają wnuki. Czy 

zauważa Pani tak zwany konflikt pokoleń pomiędzy nimi, jakąś rozbieżność poglądów? 

B: No tak, no dziadek np. się szybko denerwu…, tata znaczy się szybko denerwuje, jak chłopaki tam 

dokuczają w domu, czy biegają, czy hałasują, no to tatę to denerwuje. Natomiast no raczej nie, no 

żyjemy w zgodzie. Dziadkowie wnuczki kochają, wnuczki kochają dziadków, więc tutaj wspólnie udaje 

nam się jakoś dobrze żyć. Natomiast no jest taki konflikt np. te telefony, których rodzice nie rozumieją, 

z których korzystaj, czy to obsługa tam właśnie, chociażby telewizora, czy jak się coś zepsuje, czy tam 

jakiś kanał sobie przełączą, no to często proszą tego starszego syna, żeby im tam coś po przełączał, 

poustawiał, czy pomógł. 



MK: Taka rozbieżność poglądów, też w jakiś sprawach o których rozmawiają jest zauważalna? 

B: Raczej nie, raczej nie , no na spokojnie , raczej rozmawiają o zdrowiu i o tym co słychać , co w szkole, 

nie rozmawiają o poglądach, no synów mam jeszcze dosyć młodych. Jeden jest nastolatkiem ten drugi 

chodzi, dopiero zaczął podstawówkę, więc generalnie to jeszcze nie ma takich poważnych tematów do 

rozmów. 

MK: Jak ogólnie ocenia Pani stan zdrowia osób, którymi się Pani opiekuje? Już wspomniała Pani o tych 

chorobach, jak tak ogólnie może Pani ocenić ich stan? 

B: Myślę, że dobry, no tak jak mówiłam tato jest w lepszej kondycji, mimo tego, że jest schorowanym 

człowiekiem, bo całe życie ciężko pracował, no to , to jeszcze ma siłę na to, żeby właśnie jeszcze gdzieś 

wyjść, coś załatwić, czy wsiąść na rower i pojechać tam, czy do znajomych, czy do drugiego syna , który 

mieszka w miejscowości obok, czy tutaj chociaż do tych domowych, przydomowych prac, bo jak coś 

tam trzeba zrobić, to jak najbardziej. Mama się gorzej czuje, ze względu na tą astmę i wielu 

czynności takich mocno męczących nie może wykonywać, natomiast wokół siebie , czy tam to co 

potrzebują, to sami realizują, także myślę, że ten ich ogólny stan zdrowia, można powiedzieć, że jest 

dobry, w całkiem dobrej formie są. 

MK: Teściowa cierpi na przewlekłą dolegliwość, jaką jest astma, rozumiem, a jeżeli chodzi o teścia, czy 

on choruje na jakieś przewlekłe dolegliwości ? 

B: Tak, ma chorobę Parkinsona i to go też mocno denerwuje, no bo ta ręka, która mu utrudnia  takie 

czynności jak  jedzenie, no znaczy nie utrudnia, wstydzi się np. przy obcych, tak , tego że się trzęsie ta 

ręka, natomiast tu w domu , to nie ma z tym problemu , jakby radzi sobie z tym na co dzień 

MK: Jeżeli chodzi o te ich przewlekłe dolegliwości, choroby, jak często muszą odwiedzać lekarza 

teściowie? 

B: No są jakieś te kontrole lekarskie, gorzej czuje się mama, bo ona raz w roku jest w szpitalu na takie 

właśnie podleczenie, ze względu na tą astmę i na dolegliwości występujące przy niej. Tata jest 

zdecydowanie w lepszej formie. 

MK: Czy teściowie korzystają z komputera i internetu? 

B: Nie, w ogóle  

MK: Ani internet, ani komputer.      

       Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że osoby, którymi się Pani opiekuje angażowały się w 

działania na rzecz społeczności lokalnej  gminy, tutaj  miejscowości, najbliższego sąsiedztwa? 

B: No teść, właśnie jak tam są wybory tutaj we wsi , no to idzie zawsze się dowiedzieć, kto to będzie, 

co się dzieje. Teściowa mniej się interesuje, teść jest raczej aktywny, jest tutaj mieszkańcem i zawsze 

go to interesowało, co się we wsi będzie działo, czy się dzieje, albo kto będzie sołtysem i będzie o nas 

tutaj we wsi dbał. 

MK: A czy należą do jakiś organizacji, stowarzyszeń? 



B: Teściowa kiedyś należała do stowarzyszenia związku niewidomych, bo ma bardzo słaby wzrok i tam 

korzystała, nawet na jakiejś wycieczce kiedyś była, a teraz już mniej ze względu na to zdrowie, że już 

się gorzej czuje i ta astma też jej bardziej dokucza 

MK: Wspomniała Pani o wyborach sołtysów. A czy rodzice, teściowie chodzą też głosować na wybory? 

B: Tak, są świadomymi obywatelami i korzystają z tej możliwości i z tego obowiązku obywatelskiego 

MK: Chciałam jeszcze zapytać, czy teściowie wykonywali zawód rolnika? 

B: Tak, obydwoje 

MK: Czy po krótce, może Pani opowiedzieć o tej ich pracy rolniczej? 

B: No tu mają swoje pole, właściwie już teraz na synów poprzepisywał ,tata to pole, więc no całe życie 

uprawiali i zboże i ziemniaki i inne warzywa, no i właściwie z tego rolnictwa żyli. Teść póki jeszcze 

pracował zawodowo, no to pracował w kamieniołomach , a teściowa, jak już założyli rodzinę to nie 

miała pracy zawodowej, mieszkała i zajmowała się gospodarstwem domowym i tą właśnie rolą, także 

, właściwie z tego się utrzymywali 

MK: Na koniec, jeszcze takie podsumowanie, bo w naszym projekcie zakładamy tworzenie gospodarstw 

opiekuńczych dla seniorów, na bazie właśnie gospodarstwa rolnego. Proszę mi powiedzieć, czy Pani 

zdaniem powinien właśnie w Polsce funkcjonować taki system gospodarstw rolnych, które będą 

świadczyć pomoc społ.., ogólnie pomoc seniorom? 

B: To znaczy, że takie osoby mogły by mieszkać przy takim gospodarstwie rolnym, w zamian za to, żeby 

coś tam popracować, tak? 

MK: Mieszkać, albo po prostu przebywać np. 8 godzin, bo tutaj jeszcze nie podjęliśmy decyzji, w którą 

stronę by to poszło, czy to by była opieka całodobowa, czy tylko w takim systemie 8-mio godzinnym 

B: Myślę, że tak, tu nawet we wsi ci co się czują lepiej, a np. nie mają możliwości, gdzieś tam się udzielać, 

czy popracować, bo np.. dzieci się  już tym zajmują to, gdyby to było gdzieś tam w pobliżu, to, to 

chociażby dla samego spotkania się z innymi osobami starszymi tu we wsi , czy tam w okolicznych 

miejscowościach, to miało by to też taką korzyść, że mogli by się zobaczyć, spotkać i spędzić ze sobą 

czas w ciągu dnia 

MK: Co mogli by robić w takim gospodarstwie np.? 

B: No, chociażby uprawa jakiś roślin takich drobnych, czy kwiatów, czy czegoś, teściowa wiem, że tam 

zanim założyła rodzinę, właśnie pracowała przy kwiatach i myślę, że takie drobne prace, które mogli by 

wykonywać wspólnie, na pewno by zbliżyły i pozwoliły takim osobom też, takie kulturalne korzyści 

chociażby  z takiego spotkania uzyskać. 

MK: Na koniec chciałam jeszcze zapytać, jakich takich ogólnych rad udzieliła by Pani osobom 

pracującym właśnie nad stworzeniem w Polsce takiego systemu gospodarstw rolnych , które będą 

świadczyć pomoc osobom starszym 

B: No na to, na co my zwracamy uwagę, to to że rodzice nie mają samochodu, nie mają prawa jazdy i 

trzeba im pomóc z dojazdem na przykład. Tak o ile tata jeszcze sobie radzi, to mama jak jedzie do 



lekarza to zawsze ktoś z nas, czy my, czy szwagier, to ich zawozimy do lekarza, ale to trzeba by też 

zwrócić uwagę, na to jak pomóc takim osobom w dojeździe do takiego miejsca. 

MK: Jasne, czy na coś jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? 

B: Na ten moment, nie przychodzi mi nic więcej do głowy 

MK: Chciała by Pani coś dodać, co zostało nie powiedziane w naszej rozmowie odnośnie sytuacji osób 

starszych mieszkających na wsi? 

B: Nie, chyba nie. Dziękuję 

MK: Ja też bardzo Pani dziękuję, za poświęcony czas. Dziękuję. 

B: Bardzo proszę.                        

Respondent 2 (senior, K) 

 Śląskie -senior-kobieta 

M: Czy pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

B: Raczej tak , nie ma tej dyskryminacji żadnej, nie spotkałam się z tym, żeby tak dyskryminowali  

M: A Spotkała się Pani z sytuacją, w której osoby starsze były żle traktowane , np. przemoc ? 

B: Nie ja nie. 

M: Dyskryminacja jakaś właśnie tych osób? 

B: Nie  

M: Czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi , różni się od tych , którzy mieszkają w mieście? 

B: No na pewno. 

M: Czemu tak jest?. Jakie są główne różnice? 

B: Po prostu , mają większą możliwość wyjścia gdzieś , zainteresować się czym , czy nawet przejść się. 

Są parki , są kawiarnie , można sobie wyjść na herbatę czy na kawę .Posiedzieć sobie w parku ,a na wsi 

tego nie ma. 

M: Można by powiedzieć , że są jakieś główne różnice między seniorami na wsi , a w mieście? 

B: No na pewno są. 

M: Czyli , oprócz tych wyjść coś jeszcze ,że mają większą dostępność… 

B: No y, bardziej znaczy się seniorzy w mieście proszę Panią , no to chodzą więcej do teatru, do kina 

Uważam, że mają większą możliwość no i jeżeli to są takie osoby jak w moim wieku -60 lat, no to jeszcze 

mogą se jechać nie, ale jak osoby starsze ,to już raczej takie po 70, to już sami nie jadą do miasta , żeby 



tam , gdzieś wyjść, nie to już mają gorszy problem, a tu nie ma gdzie iść. Nie ma kina, nie ma takiej 

kawiarni, nie ma. 

M: Co ludzie starsi robią w taki typowy dzień roboczy na wsi? 

B: A nic, nic. Jeszcze latem idą sobie na ogródek, bo każdy ma działkę, nie to ,na ogródek i tam coś sobie 

… to się spotykają jedna z drugą panią w ogródku ,nawet na tych ogródkach i częściej rozmawiają ,a 

zimą to każdy idzie , w domu siedzi telewizję ogląda , przejdzie się najwyżej i siedzi w domu , nic więcej. 

Tylko jedyna rozrywka jest telewizja. 

M: Jakieś spotkania sąsiedzkie, wzajemne ,nie wiem odwiedzania się ? 

B: O to tak, też są, też są. Ja np. spotykam się z koleżankami, bo ja mówiłam to ogólnie, bo ja nie 

narzekam, bo ja się spotykam z koleżankami raz w tygodniu , nie raz wychodzimy sobie jedna dP 

drugiej, pogadamy, posiedzimy na kawę czy herbatę, czy na kijki chodzimy , bo raczej chodzimy sobie, 

to też pogadamy, nie ma nas godzinę , bo też musimy pospacerować, no to tak. 

M: A co ludzie starsi robią w sobotę, niedzielę, dni świąteczne? 

B: Sobotę , niedziele świąteczne, to jak dzieci nie przyjdą ,to mają wolne, a jak dzieci przyjdą no to jest 

obiad, zajęcie nie, a tak no cóż no .Czasami się wychodzi do znajomych .My chodzimy często do no 

wychodzimy do znajomych, albo znajomi do nas, no to tak, takie kulturalne , takie towarzyskie 

spotkania są czasami. 

M: Różni się tak dzień roboczy od soboty czy niedzieli świątecznej? 

B: No różni się na przykład tym , że po prostu człowiek w sobotę i niedzielę patrzy , gdzieś sobie y, 

zagospodarować tak, żeby mógł gdzieś spotkać się z kimś, żeby się no po prostu od rzeczywistości 

oderwać, to się wychodzi  no, czy nawet gdzieś się wyjeżdza , no różnie bywa . 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni sobie pani u osób starszych? 

B: Spokój, rozwagę ,mądrość i nie wtrącanie się, bo te osoby starsze raczej nie powinny się wtrącać i ja 

uważam, że, bo młodzi inaczej patrzą na życie trochę i , a starsi inaczej. 

M: A jaka główna cecha charakteru najbardziej przeszkadza Pani u osób starszych?  

B: Że, y po prostu są mądrzejsze niż i niż młodsi no, uważają niektóre osoby ,że są już starsze , to już 

wszystkie rozumy pozjadały i one mają decydujący głos. A tak nie jest , nie powinno tak być, bo każdy 

ma swoje zdanie i młodzi teraz są …, znaczy młodzi , młode osoby są teraz bardzo inteligentne no i 

dzieci nawet to już ,nie ma poznania, dzieci dawniej, a teraz .. dużo są dzieci mądrzejsze ,przez telewizję 

,przez ten internety  to na pewno. 

M: Czy czuje się Pani kochana i darzona zaufaniem? 

B: Tak 

M: W jednym i drugim przypadku? 

B: Tak 



M: Ok, a czy czuje się Pani osamotniona ,mimo ,że nie chce pani się czasami tak czuć? 

B: Nie , raczej nie ,nie. 

M: A czy jako osoba starsza doświadczyła Pani przemocy fizycznej lub psychicznej? 

B: Nie 

M: Wspominała już Pani, że spotyka się ze znajomymi  czy tam sąsiadami , w ogóle osobami spoza 

rodziny  powiedzmy, ujmijmy to ogólnie ,jak często się odbywają takie spotkania? 

B: No tak co 2 tygodnie, znaczy się takie , takie oficjalne , a tak to z koleżankami jak się spotkać to tak 

bez mężów , to tak co tydzień się raczej spotykamy , a z mężami no to tak jakieś spotkania raz na miesiąc 

, raz na 2-3 tygodnie. 

M; Ok. Jak oceni Pani obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? 

B: Dobre. 

M: Czy nastąpiły np. takie sytuacje jak , że nie starczyło pieniędzy na zakup żywności , ubrania? 

B: Nie, nie. 

M: Albo nie  starczyło pieniędzy na pokrycie wydatków związanych z leczeniem, opieką lekarską? 

B: Nie, nie mam takich problemów. 

M: Albo nie starczyło pieniędzy na prezenty dla najbliższych? 

B: Nie ,zawsze mam. 

M: Albo nie starczyło pieniędzy na pokrycie świadczeń mieszkalnych- czynsz, prąd, opłaty? 

B: Nie. 

M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności np. takich jak ; załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, sprzątanie, 

przygotowanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy zna Pani osobiście kogoś starszego, kto 

ma takie problemy? 

B: No nie, nie znam takiej akurat w moim środowisku co ja przebywam, co się z nimi kon… to raczej 

nie. 

M: Słyszała Pani o takich sytuacjach, że są?. Sąsiad, znajomy 

B: Tak, są takie osoby ,na pewno są, zawsze były i będą, bo jedni sobie lepiej radzą ,drudzy gorzej no. 

M: Jeżeli są właśnie takie osoby starsze ,które posiadają tego typu trudności, to kto na ogół pomaga 

takim osobą? 

B: No rodzina chyba i sąsiedzi. 

M: A jeśli rodzina, to jaki to jest stopień pokrewieństwa? 



B: No córka, syn, dzieci. 

M: Najczęściej dzieci. 

B: Dzieci, a sąsiedzi faktycznie zdarza się ,że sąsiedzi tak, sąsiedzi tak. 

M: W jakich sytuacjach najczęściej sąsiedzi? 

B: No jak potrzeba coś pomóc, czy załatwić, czy doradzić no ja wiem takie sąsiedzkie, takie koleżeńskie 

stosunki no. 

M: Jak pani uważa , kto powinien udzielić w pierwszej kolejności pomocy starszej osobie? 

B: No uważam , że dzieci, chyba ,że nie ma ktoś dzieci no to musi … ,ja uważam, że powinien sobie 

każdy tak zorganizować żeby, jak nie ma własnych dzieci ,to już kogoś po prostu z kimś rozmawiać , 

żeby być blisko z kimś, komu mógłby zaufać nie, w razie potrzeby  no bo nie wiadomo co nas może 

spotkać. 

M: Ok. Czy ,bo Pani wspominała ,że się tam spotyka ze znajomymi ,a czy spotyka się Pani z sąsiadami 

swoimi? 

B: Tak 

M: I jak często takie spotkania? 

B: No latem częściej, bo na grillu to tak często się spotykamy ,tak co tydzień, co dwa tygodnie , a zimą 

to tak raz na miesiąc .Tak, też się spotykamy z sąsiadami , tak jak najbardziej, bo ja mam takich sąsiadów 

,że bardzo się przyjaźnimy  po prostu. 

M: A czy częściej Pani odwiedza sąsiada ,czy sąsiedzi przychodzą? 

B: To różnie ,to tak pół na pół właściwie, jak jest wizyta to potem rewizyta ,no tak zależy, zazwyczaj. 

M: A czy sąsiedzi są pomocni w załatwianiu codziennych spraw? 

B: Tak, jakbym potrzebowała, to zawsze mi służą pomocą. 

M: Super. Czy pomiędzy Panią [ma pani wnuki]? 

B: Proszę? 

M: Ma Pani wnuki? 

B: No pewno ,sporo 

M: Ok. A czy pomiędzy Panią, a wnukami można mówić o tak zwanym konflikcie pokoleń? 

B: Nie 

M: Jakieś rozbieżności poglądów? 

B: No raczej nie ,bo to są jeszcze raczej takie dzieci .Najstarsza wnuczka ma 14 lat, najmłodszy ma 

Filipek 9, rodzynek, takie nie, raczej dogadujemy się. 



M: Nie ma jakiś takich sytuacji rozbieżności poglądów, jakiś? 

B: No bo ja wiem ,może i no rozbieżność poglądów na pewno, bo na przykład dzieci teraz internetem 

to operują , a ja internet też ,ale już nie tak jak oni. Oni są na bieżąco z internetem , ja jak potrzebuję 

to skorzystam u mnie nie ma problemu, ale tak na co dzień nie interesuję się tym. 

M: Ale to wpływa na wasze jakieś rozmowy ,dyskusje.. 

B: Nie , oni tam swoje czasami mówią no to wiadoma sprawa, no ,ja mogę się zgodzić  z tym czy nie 

zgodzić , no ale raczej wycofuję się ,jak tam widzę coś jakieś. Ja się nie dochodzę z dziećmi , z moimi 

wnukami po prostu. Zawsze mają swoje zdanie no, to ja im przytakuję no, a jak mi się nie podoba to 

im mówię  Ja mam odmienne zdanie no i koniec. 

M: Jak Pani ogólnie ocenia swój stan zdrowia? 

B: Dobry. 

M: Cierpi Pani na jakieś przewlekłe dolegliwości? 

B: No.. tarczycę mam, nadciśnienie, no takie normalne z wiekiem. 

M: A jak często odwiedza Pani lekarza? 

B:Do lekarzy jak często chodzę? .No różnie, ale tak raz na trzy miesiące  to na pewno, no albo i nieraz, 

jak mi się złożą wizyty no to np. teraz też na tarczycę mam wizytę w poniedziałek do Krakowa nie do 

Łodzi jadę. Teraz byłam chora no to też akuratnie byłam u lekarza trzy razy, a jest tak, że nie idę nawet 

całe trzy miesiące do lekarza .No tak średnio, tak to co kwartał to tak się jest u lekarza no. 

M: To też w miarę potrzeby. Jak się coś tam nagle wyskoczyło? 

B: W miarę potrzeby, tak jak nagły tak. 

M: Wspominała Pani, że korzysta Pani z internetu? 

B: No  

M: Czy z komputera też? 

B: Oczywiście. 

M: A w jakim celu najczęściej Pani korzysta? 

B: No przelewy robię zawsze, płatności. 

M: Super. I jeszcze coś tak? Za pomocą…. 

B: No przelewy ,płatności i sprawdzam sobie jak potrzebuję tam coś zobaczyć sobie, coś ciekawego , 

co się dzieje ,czy coś obejrzeć  jak, jakąś modę , czy tam oferty sklepowe, to tam sobie przeglądnę. 

M: Czyta Pani jakieś wiadomości? 



B: Raczej wiadomości nie , nie czytam tego na bieżąco. Tak co dziennie , żebym wiadomości czytała to 

nie, bo w telewizji oglądam. 

M: Ok .Jak często korzysta Pani z internetu? 

B: No tak trzy ,cztery razy w miesiącu to na pewno. 

M: Ok. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że angażowała się Pani w działania na rzecz 

społeczności lokalnej. Gmina, osiedle, miejscowość, najbliższe sąsiedztwo? 

B: Żeby co? 

M: Czy się Pani angażowała w jakieś działania na rzecz społeczności lokalnej?, 

B: No ja wiem ,jakby to powiedzieć, ja raczej nie jestem działaczką , no po prostu nie udzielam się tak , 

no korzystam no i z biblioteki korzystam i z klubu co tu mamy na osiedlu na  spotkania i z hali sportowej, 

jak tam jakieś  spotkania, to chodzę ,korzystam, ale tak żebym się udzielała jako tak typowo , to nie 

jestem, nie. 

M: Ok. Do jakiego klubu?. Co to za klub? 

B. Klub, y Klim…, a nie wiem jak on się nazywa teraz. 

M: Ale… 

B: Na osiedlu 

M: To jakby Pani zechciała powiedzieć co tam robicie? 

B: W tamtym klubie jest biblioteka, są jakieś spotkania towarzyskie, czasami jakieś prelekcje, teraz np. 

będzie na Dzień Kobiet , będzie takie spotkanie na zaproszenia .Potem są jakieś, były organizowane 

proszę Pani kursy komputerowe. Były organizowane. Przez we wakacje są jakieś wycieczki 

organizowane, wyjazdy takie, no to takie są takie. 

M: Czy to jest jakieś stowarzyszenie? 

B: Nie to jest klub, nie wiem jak on się nazywa. 

M: Czyli to jest?... 

B: To jest klub na osiedlu w Rędzinach, dawniej to był Klimkieryk, a teraz nie wiem jak on się nazywa 

nawet Gminny Ośrodek Pomocy ,Gminny Ośrodek Kultury, chyba, no coś takiego, już nie pamiętam 

dokładnie. 

M: Dobrze. Do jakiś stowarzyszeń Pani należy, jakiś organizacji? 

B: Nie , nie należę do żadnych organizacji. 

M: A chodzi Pani głosować na wybory? 

B: Oczywiście 



M: Regularnie? 

B: Zawsze. 

M: Ok. Chciałam jeszcze tak przejść na chwilę do Pani rodziców, rodzeństwa, dziadków i innych 

członków rodziny. Czy były w śród nich osoby , które wykonywały zawód rolnika? 

B: No moja mamusia i tata  tak. 

M: Może Pani coś więcej po krótce tak opowiedzieć o nich , o tej ich pracy . 

B: No ja wiem,  no ale to mama miała takie gospodarstwo , nie duże 2.5 ha , to to było nie duże, też 

konia nie mieli i musieli, musieli najmować, no ale mieli. Była krowa, były świnie, kury, kaczki, o takie 

coś i jeszcze no mama z tatą to prowadzili. Tata pracował, a mama właśnie prowadziła to. No myśmy 

pomagali, ja też pomagałam jeszcze jak pracowałam, już za mąż wyszłam to też pomagałam. Póki 

mamusia żyła to prowadziła to gospodarstwo to myśmy jej pomagali. Wszyscy. 

M: To było też tak, że tam towary były tylko na potrzeby rodziny , czy były dalej… 

B: Nie, to były na potrzeby rodziny , no czasami tam jak było to mleko, była śmietana to mama 

sprzedawała sąsiadką. Sąsiedzi kupowali, no , a tak  to no jak więcej uchowała, to , ale dawniej dawno, 

dawno to świnie to odstawiali do GESU , bo tak to się nazywało , taka spółdzielnia rolnicza , no to 

odstawiali tam , na ten jak to się nazywa? Na chów , na trzodę no do tego, do żeżni odstawiali no nie. 

Na sprzedaż. Ale to było bardzo dawno temu, to było w latach 70-tych.To było bardzo dawno , bo 

potem już mama tego nie miała i nie pracowała.   

M: Dziękujemy. W ramach tego projektu, który realizujemy przewidujemy zakładanie utworzenia 

gospodarstw opiekuńczych dla seniorów na bazie gospodarstwa rolnego, czyli, zakładamy, że osoby 

starsze będą mogły skorzystać  z takiego gospodarstwa rolnego. Przyjechać sobie tam, otrzymać 

fachową pomoc, ale też wykonywać jakieś  drobne prace w ogródku , czy typowo majsterkowe . Czy 

Pani zdaniem , chciałam zapytać , czy Pani zdaniem powinien w Polsce funkcjonować taki właśnie 

system gospodarstw .Co Pani myśli na taki temat? 

B: Takich gospodarstw, takich, takie małe? 

M: Tak w domu mamy gospodarstwo rolne i … 

B: No wie Pani co? .Dawniej takie gospodarstwa właśnie były , no takie gospodarstwo role małe, to 

moja mama właśnie miała i  takie gospodarstwa to są i teraz .Uważam właśnie , że takie gospodarstwa 

to nie mają racji bytu, za drogo to wszystko kosztuje. Jak się nie ma swoich maszyn w tej chwili, to nie 

ma szans, żeby to utrzymać takie gospodarstwo. Bo maszyny są drogie , a dawniej to jeszcze były kółka 

rolnicze i to się zgłaszało do kółka rolniczego. Przyjechali, zmłócili , wymłócili zboże, najpierw skosili, 

wymłócili to było łatwiej , a teraz to każdy.. mają gospodarze duzi to mają kombajny, to mają swoje, to 

mają sprzęt swój, no i oni żyją z tego, no i to jest dla nich praca. To jest tak, a takie małe gospodarstwo 

to teraz nie mają racji bytu .Na pewno nie. Jedyne co mogą mieć –o kurki  takie  wie Pani?  

M: A jakbyśmy do tego gospodarstwa rolnego dołożyli tak część pomocy społecznej , czyli taki rolnik 

oprócz tego co sobie tam wykonuje , tych prac o których Pani wspominała , czy chociażby tych kur to 

dokładamy pomoc społeczną. Czyli taki rolnik może sobie np. zatrudnić osobę, takiego opiekuna, który 



zajmie się osobami starszymi i w takim systemie powiedzmy 8-godzinnym .Zapewniamy pomoc 

społeczną osobą potrzebującym, osobą starszym, które są…. 

B: Jeżeli to takie coś by było, no to osobą starszym, które potrzebują sobie dorobić, no to ja uważam, 

że to by było może i dobre , ale to jest ciężka praca w rolnictwie. W rolnictwie to jest ciężka praca. 

M: A gdyby to nie było takie właśnie pod względem rolnictwa, tylko ,że ta osoba sobie przyjeżdża do 

kogoś nie wiem,  odpocząć i tak, żeby się nią zaopiekowali. 

B: A to takie coś, taki tego odpoczynek, taki relaksujący? 

M: Tak no np. teraz mamy domy pomocy społecznej, tylko tam już zakładamy ,że są osoby które no 

całkowicie wymagają pomocy takiej 24 godziny 

B: Nie takie domy…. 

M: Ale takie, które są powiedzmy jeszcze aktywne , są w stanie coś jeszcze zrobić, ale potrzebują już 

pomocy , nie funkcjonują do końca. 

B: To takie coś było by potrzebne, na pewno, na pewno bo u nas system emerytów, znaczy osób, 

którym pomoc z takich domów , jak to dawniej mówili , z tym do pomocy społecznej, znaczy iść do 

domu starców nie 

M: Tak 

B: Bo u nas jeszcze takie to nie rozwinięte, ale to powinno być rozwinięte, bo to teraz młodzi pracują i 

nie mają możliwości zajmować się starszymi ludżmi, a są takie osoby , które np. muszą korzystać z takiej 

pomocy i tu u nas tego max jest, w ogóle w Polsce jest słabo rozwinięte na pewno słabo. 

M: Myśli Pani ,że to by się mogło właśnie sprawdzić w takich małych gospodarstwach? 

B: Tak 

M. Że nie ma takiego dużego ośrodka ,gdzie powiedzmy jest 50-ciu podopiecznych tylko faktycznie 3-

4 osoby. 

B; No ja uważam, że tak. To by było bardzo korzystne i może do zrealizowania prędzej, no bo takie duże 

te pomoce społeczne , te ośrodki , to dużo nakładów potrzebują, ale te takie małe  tak po 2,3,4-ry 

osoby to uważam ,że powinno, to by może zdało prędzej egzamin. 

M: Czy są jakieś rady, które udzieliła by Pani osobą , które właśnie będą ten system takich gospodarstw 

przygotowywać, opracowywać , czyli na co powinni zwrócić uwagę ,jakieś potrzeby właśnie osób w 

wieku senioralnym? 

B: Osoby starsze potrzebują bardzo dużo czułości, opiekować się nimi , po prostu. To nie to, żeby kogoś 

niańczyć, ale tak po prostu, żeby się zainteresować i takie osoby potrzebują tego, bo nie to że mają 

wszystko i o zamkną się w czterech ścianach, bo mam wszystko , to nie muszę .Nie , bo takie osoby 

powinny właśnie wyjść do ludzi i powinny być  i powinny czuć się , że są potrzebne komuś .I jakby takie 

były , jak Pani mówi 3-4ry osoby ,takie, to one by były i czuły by się może potrzebne. Potrzebne komuś 



coś pomóc, nawet w mniejszym stopniu , bo na pewno nie mają takiej siły jak normalnie ,ale były by 

się może bardziej czuły potrzebne w życiu .Bo człowiek starszy uważa się już,że jest nie potrzebny. 

M: Co takie osoby mogły by np. właśnie robić w takim gospodarstwie? 

B: Co robić? 

M: Jaką aktywność mogły by podejmować ,jakby były w takim domu opieki rolniczej, jakbyśmy to 

powiedzieli , nie wiem, po prostu gospodarstwie opiekuńczym? 

B: No to wtedy zajmą się np. nawet ogrodem warzywnym, czy ogrodem kwiatowym takiej jednej osoby, 

czy pomoc w kuchni, bo wie Pani , takie gospodarze to też nie mają czasu ,żeby gotować, no a są osoby 

, które np. mogą pomóc w kuchni ,mogą się zająć tą kuchnią nie no, no to uważam że takie coś tak. 

M: Ok .Czy chciała by Pani coś dodać do naszej rozmowy odnośnie osób starszych ich sytuacji i jakiś 

potrzeb? 

B: No ja wiem co dodać .Proszę Panią życie tych… starsi ludzie, nie no to już inaczej myślą na życie i 

póki człowiek pracuje to jest taki spełniony, dowartościowany, a jak już przejdzie na emeryturę to jest 

taki zamknięty w sobie ,już w tedy każdy tak mniej i inni po prostu spostrzegają tę osobę, bo już się 

zamyka krąg i to już jest inne życie i każdy jest zamknięty w sobie .Nie ma u nas w Polsce i nie ma tego 

właśnie żeby wyjść .Jest u nas też na osiedlu nawet klub, znaczy się ten seniorów, emerytów, nie jest 

znaczy się stowarzyszenie chyba tych emerytów, no ale to tak słabo jeszcze działający .Działa, ale 

organizują tego , raz na rok wczasy, a to jakieś spotkanie ,te Dzień Seniora, takie organizują, ale bardzo 

mało, ale powinno być bardziej zorganizowane, bo jak słyszę , jak w niektórych województwach to 

mają np. spotkania co tydzień. Seniorzy spotykają się przy kawie bez żadnego problemu przy kawie np. 

o. Ponoć ma tu powstać u nas taki klub, tutaj dawniej był tu przedszkole pod kościołem i tam ma , 

dawnie było tam przedszkole , teraz rozbudowują i prawdopodobnie tam coś ma być, ale czy będzie? 

M: Ale dla seniorów ? 

B: Dla seniorów. 

M: Ale w sensie taki dom opieki czy właśnie taki aktywności? 

B: Tak, aktywności ,żeby przyjść sobie można ,przyjść na herbatkę, spotkać się wszyscy, posiedzieć, 

podyskutują no bo…, a tak to każdy jest zamknięty w sobie ,wie Pani. Jeszcze w mieście to tam sobie 

wyjdą czy do kina, czy do teatru, czy nawet przejdą się na spacer, siądą na ławkach spotkają się w parku 

, a u nas to gdzie?. Ja się przechodzę na spacer, na kijki .Przychodzę i siedzę .Dobrze ,że jestem z mężem 

to tak jeszcze poklehamy trochę i telewizja no i jeszcze ,wie Pani jak jest człowiek sprawny , to jest 

zupełnie inaczej, a i trzeba być kontaktowym .No ja jestem raczej kontaktowa , ja nie lubię się nigdy z 

nikim kłócić , nigdy nie miałam problemu .Ja pracowałam właśnie z ludżmi, tak, że nie ma problemu 

,żebym się z kimś kłóciła .Nigdy się nie kłóciłam z kimś. A są osoby , które np. drażni coś tam .Zobaczą, 

coś usłyszą nie potrzebie , no ale są takie osoby. No to wszystko. 

M: Ok .Bardzo dziękuję. 

B: No dziękuję 

Respondent 3 (opieka formalna) 



Turów-województwo śląskie 

MK: Pracuję na Uniwersytecie Jagielońskim  i aktualnie jesteśmy w takiej drugiej części badań 

związanych w ogóle z sytuacją osób starszych , głównie na terenach wiejskich i chciałabym Panią , jako 

eksperta od osób starszych zapytać o kilka takich kwestii , które , gdzieś tam jeszcze sobie badamy. 

Jakby Pani zechciała, w ogóle na początku powiedzieć, czy państwo macie tutaj osoby tylko z terenów 

wiejskich , czy ma tutaj znaczenie… 

B: Nie ,nie ma to znaczenia 

MK: Jakby Pani zechciała opowiedzieć chwilę o swojej placówce. 

B: Nie ma to znaczenia .Osoby są głównie z powiatu, ale zdarzają się też z poza powiatu można 

powiedzieć z częstochowskiego ,to są zarówno mieszkańcy wsi , jak i miast. Ten dom jest domem 

typowo o profilu dla ludzi starszych no i też takich mamy, no ze wszystkimi tam przypadłościami tego 

wieku .Są tam bardziej sprawni , lub mniej. 

MK: A jeżeli chodzi o finansowanie. Kto i jak to u państwa wygląda? 

B: Mieszkaniec płaci, nie wiem, mieszkaniec płaci.. 

MK: Mniej więcej 

B: 70 procent swoich dochodów, a resztę dopłaca rodzina. Jeśli rodziny na to nie stać, wtedy dopłaca 

organ , który go kieruje, czyli MOPS lub GOPS. 

MK: Ok. 

B: Z terenów wiejskich GOPS-y, z terenów miejskich MOPS-y. 

MK: Państwo jesteście państwowym organem? 

B: Tak, tak, tak my podlegamy pod Starostę częstochowskiego , pod powiat. 

MK: Ok. Jakby Pani zechciała mi powiedzieć, jakie Pani zdaniem są największe problemy osób starszych. 

Głównie się skupiamy na badaniu osób z terenów wiejskich ,ale proszę też powiedzieć w kontekście 

właśnie swojej placówki. 

B: Największe problemy osób starszych hm.  Ja myślę, że największym problemem, takim nie zależnie 

od nich, to jest ich , to są ich choroby, schorzenia i niedołęstwo. Może też niskie dochody, ale to może 

też niskie dochody, a przy okazji jeszcze to ,że nie każdemu się w życiu ułożyło tak jakby chciał, bo 

mamy tutaj ludzi , którzy mają dzieci , mają wnuki, mają rodzinę .Mamy też osoby samotne. Z drugiej 

strony no to jest takie bardzo… ciężko tutaj odpowiedzieć , bo z drugiej strony wiemy, że każdy musi 

żyć, każdy musi pracować, a żyjemy w takich realiach, że nie zawsze każdego stać ,żeby do mamy czy 

do taty zatrudnić prywatną opiekę. Czasami te osoby potrzebują pomocy i opieki24-godziny na dobę, 

więc, więc to rzeczywiście jest dla tych rodzin problem. Myślę, że lepiej się czują osoby takie samotne, 

bo one przynajmniej wiedzą, że nie mają nikogo i nie mogą liczyć na nikogo. Tak to mniej więcej jest, 

tak to mniej więcej wygląda. Szczerze powiem, że duża część mieszkańców ,szczególnie są to mężczyzni 

to są osoby w miarę dobrym wieku ,w miarę dobrym zdrowiu, ale gdzieś tam w życiu zbłądzili, czyli 

jakaś budka z piwem , czy…..? 



MK: Dobrze .A dużo macie państwo osób w placówce? 

B: 57 

MK: Czyli dość sporo. 

B: No, biorąc pod uwagę w innych  150 czy 200 osób to nasze 57 to taka garstka, ale teraz dąży się do 

tego, żeby te domy były takie mniejsze. 

MK: W regionie tutaj jesteście państwo chyba jednym z nie licznych , jeżeli chodzi o powiat typowy tak, 

bo w mieście… 

B: Jeżeli chodzi o powiat , to powiat ma 3 domy ,czyli nasz, nasz jest dla ludzi starych i dwa dla 

psychicznie chorych. Jeden w Blachowni, drugi w Lelowie. 

MK: Na stronie widziałam, że państwo też przechodzicie kontrolę Urzędu Marszałkowskiego, tam taka 

informacja była. To jest co?, organ kontrolny, jak to wygląda faktycznie? 

B: Tak, tak no bo to powiat, a potem Urząd Wojewódzki, one są też organem kontrolnym, po za tym, 

jeśli idzie o ten wpis do rejestru domów , no to głównie oni decydowali, kto nas tutaj finansuje, żebyśmy 

mogli te wszelkie standardy spełniać no i oni kontrolowali i doglądali. 

MK: A teraz powiat też w jakiś sposób dofinansowuje pobyt , czy u państwa nie wiem, jakieś remonty, 

potrzeby bieżące? 

B: Tak oczywiście, tak oczywiście. 

MK: Jakby tak finansowanie tego od mieszkańca, rodziny plus powiatu. 

B:Od powiatu, ale jest też jakaś część od województwa, oni też coś dopłacają do mieszkańców, do 

mieszkańców , oni utrzymują mieszkańców. 

MK: Ok rozumiem, że całodobowa opieka. Jakby już ktoś tak… 

B: Tak, tak opieka całodobowa. Mamy pielęgniarki, opiekunki, pokojowe zawsze ktoś jest. 

MK: Jak Pani zdaniem, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna osobą starszym, w tym głównie 

mieszkańcom  na wsi? 

B: Mówimy ogólnie ,czy mówimy  o tym naszym domu pomocy? 

MK: Nie ,ogólnie o tych co mieszkają na wsi, ale też proszę spojrzeć na tych w kontekście… 

B: Ja myślę, że duży udział powinien tu mieć GOPS, te pielęgniarki te opiekunki środowiskowe, no bo 

czasem jest tak ,że wystarczy takiemu mieszkańcowi podać rękę i on już dalej pójdzie i chyba to i chyba 

w sumie tylko to. Wiadomo ,tu gdzie są te rodziny jeszcze takie wielopokoleniowe, to taki człowiek 

sobie jeszcze jakoś tam radzi ,bo chwilę jest sam ,ale potem ktoś tam przychodzi z pracy, ze szkoły .Na 

to miast te osoby samotne na wsi , jest o tyle gorzej, bo gdy przychodzi ten czas jesienno- zimowy, 

kiedy te piece, to palenie w tych piecach, to ,to jest dla tych ludzi bardzo uciążliwe. Teraz się to trochę 

zmienia, bo Ci młodzi instalują gazowe jakieś ogrzewania, jakieś tam ,no ale nie wszyscy Gro osób jest 



takich, że to jeszcze piec na drzewo i węgiel. Także myślę tak i mówię .Duży wkład pracy powinien tutaj 

być z GOPS-u. 

MK: Czy w kontekście tego co Pani powiedziała Państwa instytucja też pomaga? 

B: Osobą z zewnątrz ,nie, no nie, bo my nawet nie możemy. 

MK: Ok ,dobrze. 

B: Nie mamy na to środków. No, nie wiem, no to chyba można nazwać pomocą. My mamy samochód 

przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z windą. 

MK: A to jest ogólnie dostępny samochód? 

B: To jest samochód przeznaczony dla osób niepełnosprawnych , dla osób niepełnosprawnych, którzy 

mają orzeczenie o niepełnosprawności. To jest odpłatne, odpłatne, tam km. Kosztuje 1.95, z tym, że 

taka osoba niepełnosprawna płaci 50%, resztę dopłaca powiat. Dla nas to nie jest tam jakiś luksus , czy 

kolokwialnie mówiąc zarobek, bo wiadomo, że musimy też posłać swojego pracownika, czs , to żadne…, 

no ale jesteśmy do tego zobligowani i wozimy te osoby. 

MK: Czyli nawet nie będące tutaj, tylko po prostu z terenu powiatu. 

B: Tak, tak z powiatu ,z powiatu. 

MK: A jeżeli chodzi o działania dla wszystkich mieszkańców, rozumiem, że opieka szeroko rozumiana. 

Czy jakieś zajęcia? 

B: Tak oczywiście. 

MK: Jakby zechciała Pani o tym troszkę opowiedzieć? 

B: Mamy fizjoterapeutów , którzy mają zajęcia na świetlicy. To są takie zajęcia dostosowane do ich 

sprawności i fizycznej i umysłowej. To jest to. Mamy też rehabilitanta, który oprócz tego ,że tam 

zajmuje się indywidualnie ludzmi, to tam jeszcze od czasu do czasu wpada na tą świetlicę i tam sobie 

robi jakieś ćwiczenia takie usprawniające .Nasi mieszkańcy też bywają w kinie i w teatrze ,ale też na 

takich imprezach okolicznościowych, powiedziałabym integrujących ze środowiskiem .Bo to i szkoła 

zaprasza, a to przedszkole zaprasza, a to jakieś festyny, to to wszędzie ich tam wozimy .Zresztą my sami 

też w ostatnią sobotę, niedzielę września robimy tutaj taki duży festyn, gdzie zapraszamy i 

mieszkańców pozostałych tych dwóch domów, a przede wszystkim nasi mieszkańcy zapraszają swoje 

rodziny .Wtedy na takie imprezie jest tak no w granicach 300 osób .Zwykle nam się udaje, że jest ładna 

pogoda , jeszcze się nie zdarzyło żeby nie było, chociaż to już prawie jesień, no i cieszą się. Ludzie są 

zadowoleni, potem dzwonią ,dziękują ,a zresztą już teraz co niektórzy, to jak już wrzesień przychodzi, 

to sami dzwonią, czy w tym roku też ten festyn będzie .No to tak by było ,zjeżdza się też rodzina ,też 

władze powiatu przyjeżdżają .Dla takich starszych ludzi, to jest takie bardzo y, fajne ,że Pan starosta 

przyjedzie i do nich zagada .No oczywiście lekarze specjaliści, to nie ma znaczenia, bo tam okulista ,czy, 

czy inny chirurg to i w Katowicach i tam gdzieś, to nie jest tak ,że to tylko tutaj na miejscu takim 

najtańszym sumptem. Ci ludzie są naprawdę zadbani. 

MK: Widziałam, właśnie śniadanie trwało jak przechodziłam przez budynek.  



B: A pro po jedzenia, to na pewno nie narzekają, no wiadomo że tam się zawsze ktoś znajdzie, bo , bo 

to jest 57 różnych osób z różnych środowisk, a zresztą to jest tak, jak tutaj przychodzi taka osoba , to 

przez chwilę jej się bardzo podoba , a potem jak dochodzi do siebie, obrasta w te piórka, to wtedy 

wyszukuje problemów. No ale to tak , no starsi ludzie tak mają .Zresztą myślę, że wszyscy tak mamy. 

MK: Właśnie to chyba rodzaj mentalności ,ale ok. A jakie są bariery w tej świadczonej przez państwa 

pomocy .Na co napotykacie z takich problemów? 

B: O jej, no może będę tu nie popularna ,albo popularna no barierą oczywiście są finanse. 

MK: Nie popularna? 

B: Gdybyśmy mieli więcej, to też inaczej by było .A, że mamy tyle ile mamy to…. Księgowa wiecznie mi 

tu wpada ,nie zamawiajcie tego, nie kupujcie tego. 

MK: Czyli tak naprawdę budżet na osobę powinien być też większy? 

B: Tak, tak najgorszy zawsze jest początek roku , bo potem jakoś tam dołożą, dołożą ,ale zawsze ten 

początek jest taki. 

MK: A czy jakieś takie bariery typowo instytucjonalne, administracyjne ,prawne, formalne. Czy z takim 

czymś się państwo spotykacie? 

B: Nie ,raczej nie, myślę ,że nie .Bariery to te kolejki do lekarzy ,to też jeśli idzie o starszych ludzi , to 

jest , to powiem tak wprost zagrażające nawet życiu . Wiadomo, ich nie stać na to, żeby się leczyć 

prywatnie , bo ich nie stać, no tam może jakieś jednostki, które mają więcej. 

MK: Pani zdaniem, co należało by uwzględnić tworząc taki nowy podmiot , jak gospodarstwo 

opiekuńcze. Założenia : opieka albo całodobowa ,albo 8-godzinna w domu osoby mieszkającej na 

terenie wsi, która może sobie zatrudnić osoby wykwalifikowane do opieki- opiekunki. Co Pani myśli o 

tym? 

B: No rzeczywiście to mogło by być miłe, tylko, że u nas to jest chyba nie realne. 

MK: Czemu Pani myśli, że nie realne? 

B: No bo wszystko rozbija się o pieniądze. 

MK: Czyli co? Kwestia ,jakby to musiało być finansowane? 

B: Yhm..,a wiadomo, że tych ludzi starszych jest coraz więcej ,coraz więcej jest tych osób , które 

wymagają, także no…przecież w sumie nie musimy nic nowego wymyślać, wystarczy, powinny być 

jakieś wzorce z zachodu, no choćby tam od naszych sąsiadów z Niemiec ,no Dania to już jest w ogóle 

artyzm, jeśli idzie o te domy pomocy i o ludzi starszych. 

MK: Ma pani na myśli jakieś konkretne rozwiązania, które można by np. aplikować od nich? 

B: Tam są takie te domki, gdzie tam, gdzie w takim domu mieszka kilka osób, mają całodobową 

pielęgniarkę, są połączeni no nie wiem , każdy może mieć telefon i może się kontaktować z tą osobą, 

która jej pomaga, bo te osoby są wtedy w miarę samodzielne , a potrzebują tylko takiego doglądnięcia. 



MK: Jak Pani uważa ,jak można wykorzystać potencjał osób starszych ?,Jakie działania ,nie wiem 

aktywności .Czy w ogóle można? 

B: Jeśli idzie o ich potencjał, to ja myślę, że potencjałem ich są doświadczenia z życia .No wie Pani, 

książka –książką, teoria- teorią, ale życie to jest , to jest to najważniejsze .W sumie po co uczyć się na 

swoich błędach ,kiedy można wykorzystać te błędy innych osób tylko trzeba ich chcieć posłuchać .Jak 

można jeszcze wykorzystać? U nas są mieszkańcy , którzy na prawdę mają, co niektórzy przynajmniej, 

ogólnie to są kobiety ,jakieś takie zdolności manualne. Ja wiem, że to są może drobiazgi, ale dla nich 

przy braku ruchu dobre i to. Wiem, że te ich prace były czasem wystawiane, czasem nawet 

sprzedawane. To nie są jakieś tam pieniądze, ale dla nich to jest satysfakcja i oni się czują bardzo 

potrzebni i dowartościowani. No to też ważne, no. Tak, myślę, że to ich doświadczenie życiowe to jest 

głównie to. 

MK: Jeszcze tak na koniec zapytam ogólnie o sytuację osób starszych w Polsce. Jak Pani myśli ,jaka ona 

jest…? Może być też w kontekście np. powiatu, tak z Pani doświadczenia, jak nawet te osoby co do was 

trafiają? 

B: Wie Pani co? Ja mieszkam też z rodzicami ,to są osoby starsze 76 i 82 lata. Myślę, że teraz ludziom 

starszym jest odrobinę lepiej, choćby ze względu na te dodatkowe środki finansowe, które mają, czyli 

a to, to 500+ szczególnie dla tych emerytów , czy rencistów, którzy mieli pieniądze naprawdę takie 

bardzo głodowe i widzę też tak w moim środowisku ,że czekają na tą 13-kę bo planują co to sobie za to 

nie zrobią. To chyba dobrze ,bo przynajmniej mają jakiś cel, żyją tym, cieszą się i oczywiście dodatkowe 

pieniądze zawsze się przydadzą. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest chyba teraz lepsza, też dla tego, że 

tych domów jest więcej, bo to też i ta pomoc i opieka socjalna jest chyba trochę jednak lepsza niż 

kilkanaście lat temu .Z drugiej strony to takie bardzo ciężkie pytanie, bo z drugiej strony na wsi jeszcze 

może bardziej zdarzają się takie te wielopokoleniowe rodziny, duże domy, gdzie  na dole mieszkają 

dziadkowie ,a u góry dzieci i rodzina. W miastach jest chyba gorzej z tym ,że no, ale trudno tak 

jednoznacznie stwierdzić, ale przynajmniej finansowo na pewno im się wiedzie lepiej. 

MK: Czy w kontekście jakby takie gospodarstwa opiekuńcze faktycznie miały by powstać, to czy miała 

by Pani jakąś radę ,sugestię, co właściwie powinno uwzględniać, na co powinno się zwracać uwagę. 

Jaka tam opieka świadczona dla osób starszych mogła by być, czy powinna być. Coś tak z Pani 

doświadczenia , jakaś rada, czy… 

B: Na pewno wiem, że osób starszych nie należy wyręczać, należy im pomóc, czyli dawać wędkę, a nie 

gotowe, bo widzę tutaj z perspektywy naszych mieszkańców, że oni to najlepiej by nie wstawali z łóżka 

i najlepiej, żeby im posiłki donoszono do łóżka. Ale wiadomo, że do niczego dobrego to nie prowadzi 

,no bo ta sprawność ich jest coraz mniejsza. Ja rozumiem, że takie gospodarstwo to ,to tam mogły by 

być osoby starsze ,ale jeszcze w miarę radzące sobie , bo odpadają ludzie leżący, czy tacy zupełnie 

niepełnosprawni. Takie, tak jak mówią pomoc ,a nie wyręczenie. 

MK: Można by zaangażować ich do jakiś działań, do pracy w ogródku, jakiś drobnych napraw, 

majsterkowania ,szydełkowania. 

B:To są fajne założenia, to są fajne założenia .My tutaj mamy ogródek ,mamy sad i mówią ,że im się nie 

chce, a to mówią ,że ja już się w życiu tyle narobiłem, narobiłam. Ja nie wiem to jest zupełnie…Ludzie, 

którzy tutaj przychodzą to są zupełnie inni, niż osoby żyjące w środowisku w domu z rodziną, bo tak jak 



mówię, ja cały czas tak na przykładzie moich rodziców, ale nie tylko, bo przecież w koło też są osoby 

starsze. Mój tata chociaż ma 82 lata to on szczególnie jak jest dobra pogoda, on jest na podwórku, bo 

on ma wiecznie coś do zrobienia .To samo z moją mamą, a tutaj nie. Tutaj mieszkańcy oni są do 

wszystkiego zmuszani. Najlepiej to, żeby oni by się też nie myli, bo dobrze by było ,żeby opiekunka 

przyszła , bo oni są już starzy i niedołężni. I tak mówią, ale tak naprawdę mówią to te sprawne osoby, 

takie no….Pewnie ,że są takie , które chętnie pomagają , tak jak mówię mamy tutaj sad i jak jest urodzaj 

na śliwki, czy jabłka to zrywamy to koszykami i też robimy przetwory z tego. To tam siedzą obierają te 

śliwki, obierają te jabłka, ale też wiedzą ,że potem czeka ich jakaś nagroda za to .Pani dyrektor im tam 

zawsze po takim sezonie coś tam zawsze kupuje, albo…., to też ich chyba mobilizuje. Z drugiej strony 

za darmo nikomu się nie chce pracować. To wszystko zależy od tego w jakim środowisku ten człowiek 

żył. Jak się trafi taki co, jego życie to była budka z piwem to tu nagle nie będzie , jakiś super aktywny i 

…, ale jak przychodzi osoba, która taka zdolna, z rodziny to bardziej, bardziej można ją tam 

zaangażować w jakieś prace. Wiadomo, że to nie chodzi o to ,żeby oni się naharowali czy zmęczyli, tylko 

to że takie rehabilitacyjne, bo jak człowiek się rusza i myśli , to ,to zdrowie się poprawia 

MK: Jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy, czy pod względem takich przepisów dużo jest warunków, 

które musicie państwo spełnić. Kontrola straży, sanepidu, jak to wygląda? 

B: No to wiadomo, straż jest bardzo ważna 

MK: Straż pożarna. 

B: Tak, tak kilka lat temu mieliśmy , też takie zamieszanie ze strażą, a to korytarze za wąskie, a to droga 

przeciwpożarowa nie  taka jak trzeba, a to czujki dymu nie zadziałały  wszystkie na raz. No rzeczywiście 

, ale to też jest ważne w kontekście szczególnie tych ostatnich wydarzeń, które się, o których słyszymy, 

czyli gdzieś  tam jakiś pożar , gdzieś tam jakieś… także tak, tak. Straż, sanepid. Sanepid oczywiście nie 

tak jak w prywatnych przedsiębiorstwach ,nie zapowiada się wcześniej. Po prostu przyjeżdżają i 

kontrolują. 

MK: A państwo gotujecie na miejscu. Kuchnia jest..? 

B: Tak mamy kuchnię na miejscu, u nas nie dało by się żyć z kateringiem,  bo wiadomo , że ci ludzie 

tutaj mieszkają i to jest ich dom i to nie jest tak jak w szpitalu ,że osoba idzie na tydzień, na kilka dni i 

wraca do domu, a jeszcze w międzyczasie ją codziennie ktoś  ją odwiedza i coś tam przynosi .Wiem, tak 

na bieżąco, bo miałam mamę w styczniu w szpitalu, także….Ale ten katering to jest tragedia. 

MK: Tak , ja wiem trzeba dożywiać, to też wiem z doświadczenia. Ok, czyli te kontrole uważa Pani , że 

są potrzebne mimo ich uciążliwości 

B: Tak, uważam ,że są potrzebne bo człowiek jak jednak ,y, jest taki bardziej zwarty i zawsze , bo gdyby 

nie to , to można by się tak trochę rozluźnić i zapomnieć o niektórych rzeczach. Zresztą to nie tylko te 

kontrole, bo też przecież mamy kontrole  co roku takie finansowe ze Starostwa, także my też tutaj , też 

się musimy trzymać , bo to przepisy o zamówieniach publicznych i cała ta księgowość w budżetówce 

to jest bardzo ciężka. Ciężki kawałek chleba. Tak odpowiem, nie da się nic ominąć. To wszystko. 

MK: To wszystko, chyba, że chce Pani coś jeszcze dodać o osobach starszych w ogóle? 

B: No cóż no… 



MK: Ok, rozumiem .Bardzo Pani dziękuję w takim razie. Mam nadzieję, że nie namieszałam za bardzo. 

 Respondent 4 (opieka nieformalna) 

RACIECHOWICE---MAŁOPOLSKA     OS.OPIEKUJĄCA 

MK: Chciałam na początku zapytać, jakie były powody podjęcia się opieki nad osobami , nad osobą 

starszą w Pani przypadku? 

B: Ponieważ doszło , już do takiej sytuacji, w której mama sobie nie radziła, przestała się interesować 

np. w ogóle gotowaniem, mimo ,że zawsze całe życie gotowała sama, y, no i zaczęła mieć takie ,y, 

problemy z bardzo prostymi czynnościami , y, z bardzo prostymi czynnościami, myśmy się obawiali , że 

np. będzie zapominać wyłączyć gaz, y, czy zamknąć domu w momencie , kiedy mieszkała sama. Miała 

też problemy od samego początku z takim prawidłowym ubieraniem się. Czy, czy różne warstwy 

pojawiały się jej ubioru w różnych ,y, nie koniecznie w takich miejscach w jakich się powinny pojawiać 

i to było zdecydowanie już takie, takie y, znaki , że ona przestała sobie radzić sama. 

MK: Czy Pani posiada specjalne przygotowanie do ..? 

B: Nie. 

MK: Jakie jest Pani wykształcenie? 

B: Co mam powiedzieć? Tylko , że mam wyższe? 

MK: Dobrze, to… 

B: Tak, wyższe. 

MK: Czy Pani pracuje zawodowo? 

B: Tak 

MK: Czy aktualnie mieszka Pani z osobą, którą się opiekuje? 

B: Tak. 

MK: Proszę opowiedzieć o tej osobie , już wiem, że jest to mama, więc jest to osoba spokrewniona i 

wiem już dlaczego Pani , jak to się stało , że zaczęła się Pani nią opiekować to jeszcze od jak dawna się 

Pani opiekuje mamą? 

B: Opiekuję się nią , mniej więcej 2 lata już w tej chwili .Co mogę powiedzieć?. To jest , bo mama się 

bardzo zmieniła tak naprawdę. Bo na początku , na początku jak ze mną zamieszkała, to się strasznie 

buntowała i bardzo chciała wrócić do siebie, ale jakoś z czasem, mama chyba zrozumiała , że no nie ma 

takiej możliwości, po prostu, że ona sobie sama nie poradzi, no i , a teraz mam wrażenie, że się wręcz 

trochę boi , że ją ktoś zostawi. To znaczy , ona mnie od czasu do czasu pyta, czy ona tutaj będzie , y, czy 

ma sobie szukać jakiegoś miejsca, no takie są dziwne te rozmowy, ale generalnie , jakby trochę 

wyczuwam w tym , tak obawę , ze , że może zostać sama. 

MK: Czy to jest tak, że mama teraz mieszka u Pani , a nie w jej domu rodzinnym? 



B: Tak, tak. 

MK: Czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

B: Moim zdaniem , tak. 

MK: Spotkała się Pani z sytuacją, w której osoby starsze były żle traktowane np. jakaś przemoc, 

dyskryminacja z powodu ich wieku czy choroby? 

B: Chyba nie , nie przypominam sobie nic takiego. 

MK: Czy życie ludzi na wsi, ludzi starszych na wsi różni się od tych, którzy mieszkają w mieście? 

B: Myślę, że się różni y, jak myślę sobie też o mamie , to w ogóle nie wyobrażam sobie sytuacji, w której, 

mimo , że ona przez dorosłe całe swoje życie mieszkała w bloku , to potem przeniosła się na wieś i w 

tej chwili w ogóle sobie nie wyobrażam sytuacji, w której mogła by ,y, zostać zamknięta w mieszkaniu. 

W sytuacji, kiedy właśnie już  bardzo trudno jej się poruszać, więc to jest nie wątpliwy plus jakby 

posiadania domu z ogrodem, jest w moim y, jakby przekonaniu ogromny plus , który, który jakby w 

jakiś sposób rekompensuje  jej y, fakt, że musiała zostawić swój dom i swój ogród. 

MK: A czy, ogóle ludzie, którzy mieszkają na wsi , różną się od tych , którzy mieszkają na wsi ,y, w 

mieście. Chodzi mi o seniorów, o osoby starsze. Czy są różnice między, między  ich zamieszkiwaniem 

na wsi , a w mieście? 

B: No myślę, że są ,ale tak naprawdę ,mam nie wielkie ,nie wiem doświadczenie w tej sprawie, więc 

trudno mi tutaj coś tak naprawdę bardziej szczegółowo powiedzieć na ten temat. 

MK: Co ludzie starsi skupiając się na wsi , robią w taki typowy dzień roboczy? 

B: YY, więc jakby oczywiście jak to na wsi bywa ,y, w każdy dzień, jakby system działania , czy w ogóle 

jakiekolwie  działania, jakakolwiek aktywność jest związana z porami roku, ponieważ zimą 

zdecydowanie siedzi moja, moja mama siedzi w domu i po prostu nie robi nic .Krótko mówiąc, oprócz 

tego , że albo ogląda telewizję, albo się modli. Natomiast dużą radość sprawia jej rzeczywiście 

chodzenie do ogrodu, jeśli tylko jest taka możliwość .Przycina tam sobie różne drobne roślinki, coś 

pokopie odrobinę, nie ma wiele siły już w tej chwili, ale, albo np. pozamiata schody  no i o takie domowe 

różne rzeczy. Widzę, że jeszcze jakby chętnie robi, jak tylko , no tak jak mówię, jak tylko pogoda na to 

pozwala. 

MK: Czy ten dzień , taki typowy roboczy , różni się od soboty, niedzieli..? 

B: A zimą zdecydowanie nie , zimą się kompletnie nie różni , natomiast  latem, też wydaje mi się, że nie 

chociaż oczywiście no jakby niedziela , jest zawsze takim dniem jakby trochę bardziej , jakby nic, nie 

no…jakby w którym nic nie robi , po prostu w sensie jakiś fizycznych prac , natomiast zimą 

zdecydowanie nie. One są dokładnie wszystkie takie same. 

MK: Jakie najważniejsze  cechy charakteru ceni sobie Pani u osób starszych? 

B: O, to trudne pytanie jest, y, nie jestem w stanie opo.  powiedzieć, to znaczy dla mnie , myślę, że , 

jeśli ogólnie rozmawiamy o osobach starszych to oczywiście jakby ,yy boże nie wiem… 



MK: To może jaka najbardziej przeszkadza…? 

B: Dużo rzeczy przeszkadza, ale przede wszystkim , takie bardzo podejście do , do innych , to mówię 

jakby akurat z punktu widzenia mojej mamy. Ona zawsze taka była i zawsze chciała o wszystkim 

decydować . Teraz już nie może, ale y, i tak od czasu do czasu próbuje i to jest rzeczywiście to jest, to 

jest trudne i to co przeszkadza mi też i to też mówię tylko o mojej mamie to jakby brak , kompletny 

brak jakiegoś ciepła takiego. Ona nigdy tego nie miała i y no to jest oczywiste , że z wiekiem nie nabyła. 

MK: Jasne. To co najbardziej ceni sobie Pani u osób starszych, jakąś cechę charakteru? 

B: Nie, nie 

MK: Nic nie przychodzi na myśl? Dobrze. Czy osoba , która się Pani opiekuje czuje się kochania, darzona 

zaufaniem? 

B: YY to trudno powiedzieć, to trzeba by ją zapytać. Ja myślę, że tak , naprawdę y , nawet jeśli tak jest, 

nawet jeśli ona się tak czuje  to nigdy nie dała tego , jakby tego po sobie poznać, ponieważ ona jest 

osobą szalenie zamkniętą i jakby nie uka…, pokazującą uczuć jakichkolwiek , czy np. żadnej radości. 

Nigdy właściwie tego nie było w niej , bo w niej w związku , myślę, że się czuje ,myślę , że na pewno 

czuje się yy nie wiem , że jest pod dobrą opieką. Tak bym powiedziała .Natomiast , czy czuje się 

kochana? Szalenie trudno jest mi powiedzieć, myślę, że chyba w ogóle nie w tym jest jej problem tak 

naprawdę. Bardziej, raczej bardziej ,jakby tutaj teraz chodzi o konkretną obecność po prostu w jej życiu 

,po to, żeby ona się nie czuła nie pewnie. 

MK: Czy osoba , ta którą się Pani opiekuje , czuje się osamotniona mimo tego, że… 

B: Myślę, że się czuje osamotniona, zdecydowanie 

MK: Jak często osoba, którą się Pani opiekuje , Pani mama spotyka się z przyjaciółmi , znajomymi, 

sąsiadami? 

B: W tej chwili w ogóle się nie spotyka, dlatego że , ona została jakby odizolowana tak naprawdę od 

wszystkich ludzi z którymi się spotykała. Kiedyś było tak, że ona mieszkała w takim miejscu ,że mnóstwo 

ludzi tamtędy przechodziło, więc zawsze gdzieś, ktoś tam zajrzał, albo przynajmniej zagadał. W tej 

chwili nie ma takiej możliwości. Myślę, że w tej chwili czuje się bardzo samotna. 

MK: Jak Pani ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby, którą się Pani 

opiekuje. Czy miały miejsca np. takie sytuacje, że nie starczało pieniędzy na żywność , ubrania? 

B: Nie 

MK: Albo na przykład na pokrycie wydatków, które były związane z leczeniem, opieką lekarską? 

B: Nie, nie ,nie mamy takich problemów. Na szczęście. 

MK: Nie starczyło pieniędzy dla najbliższych na prezenty? 

B: Nie, nie ,też nie. 

MK: A może, na pokrycie świadczeń mieszkaniowych czynsz, prąd, woda? 



B: Nie, nie zawsze jakoś było. Zawsze się jakoś dawało to wszystko pogodzić. 

MK: Czyli ta osoba , ma takie stabilne warunki finansowe do funkcjonowania? 

B: No mnie więcej. To nie są jakieś wielkie pieniądze, ale, ale ta emerytura no w jakiś sposób no pozwala 

nam jakoś funkcjonować. 

MK: Na jakieś bieżące potrzeby wystarcza? 

B: Na bieżące tak. 

MK: Osoby w wieku starszym mają czasami trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

czynności takich jak : załatwianie spraw w urzędach,  robienie zakupów, sprzątanie, przygotowanie 

posiłków, ubieranie się, czy nawet higiena osobista. Czy osoba, którą się Pani opiekuje ma takie 

problemy? 

B: O tak, zdecydowanie tak. 

MK: Czy możemy stworzyć taką listę codziennych czynności z którymi… 

B: Wszystkie te, które zostały wymienione to są czynności z którymi mama ma problemy, może z 

wyjątkiem higieny osobistej , bo tu jakby o dziwo jeszcze sobie rzeczywiście całkiem nie żle radzi. Jak 

tylko y, można ją yy pomaga się jej wejść do wanny , to ona spokojnie się umyje i nawet głowę umyje. 

Tak, że to jest dość niesamowite.  Natomiast wszystkie inne zdecydowanie, o załatwieniu czegokolwiek 

w urzędzie to w ogóle nie ma mowy, o robieniu zakupów też nie. 

MK: Przygotowanie posiłków? 

B: No nie , to w ogóle odpada, od dwóch lat to w ogóle nie ma w ogóle takiej , jakby takiego elementu 

w jej życiu , w ogóle jak gotowanie takie to zniknęło totalnie. 

MK: Kto na ogół pomaga osobą starszym w Pani środowisku , takim osobą , które mają trudności z 

wykonywaniem samodzielnych rzeczy? 

B: Najbliższa rodzina. 

MK: Jeżeli to jest rodzina, to kto najczęściej? 

B: Najczęściej  dzieci. 

MK: Jak Pani uważa , kto powinien udzielać w pierwszej kolejności pomocy starszej osobie? 

B: Ja myślę, że powinien powstać czy jakiś system pomocy y , który y, sprawił by ,że  po pierwsze: dzieci 

nie będą się czuły winne , jakby nie opiekując się rodzicami, tylko jakby cedując tę opiekę na pewnego 

rodzaju instytucję a po drugie, że tego typu instytucje, których ciągle brakuje, a jeżeli one są to są 

piekielnie drogie , albo no ciągle są jakieś afery związane z tego typu ,prawda domami seniora y, a one 

mogły by być naprawdę fajną, fajną alternatywą dlatego że,  w tego typu ośrodkach ludzie mają jakby 

po pierwsze : możliwość spotkania się z innymi seniorami , a po drugie w jakiś sposób są aktywizowani 

y , przez różne działania  y, jakby nie skomplikowane typu śpiewanie, y , czy nie wiem , jakieś robótki i 

tak dalej. Moim zdaniem zdecydowanie tutaj tego brakuje. Powinien jednak  jakby powstać system y, 

jakby domów seniora , które ,po prostu dzięki którym… i jakby dzieci tych osób nie miały by problemu 



, ponieważ to jest jednak problem poważny opieka nad starszą osobą w momencie ,kiedy osoby 

opiekujące się , są czynne zawodowo .No więc to , tu, tu absolutnie uważam, że instytucji brakuje. 

MK: Czy to chodzi tylko o opiekę, czy chodzi o opiekę  taką całodobową, czy również tak np. cały dzień, 

że ta osoba może być, ale bez noclegu? 

B: Było by super. 

MK: Czy z noclegiem? 

B: Były takie sytuacje, w których były by, yy, można by było po prostu odwozić  daną osobę na jakiś 

czas, bez konieczności noclegu. 

MK: Czy osoba, którą się Pani opiekuje ma wnuki? 

B: tak 

MK: Czy można mówić ,że między wnukami , a osobą, którą się Pani opiekuje o tak zwanym konflikcie 

pokoleń, o jakiejś rozbieżności poglądów ,między…. 

B: Zdecydowanie o rozbieżności poglądów , jeśli idzie o religię, natomiast w żadnym innym aspekcie 

tam nie widzę ,natomiast tutaj podejście do religii jest diametralnie różne. 

MK: Czy udaje się ten konflikt  łagodzić? 

B: Tak ,tak ,tak. 

MK: Czy jest to taka wymiana zdań bardziej? 

B: Wnuki mojej mamy nie podejmują po prostu tego typu tematów, żeby nie zaogniać sprawy. 

MK: Jasne. Jak ogólnie ocenia Pani stan zdrowia osoby , którą się Pani opiekuje? 

B: No fizycznie całkiem nie dobrze, natomiast yy, w przypadku psychicznie no jest, mam do czynienia 

niestety z postępującą demencją i to wyraźnie jednak widać. 

MK: Czy fizycznie Pani mama cierpi na jakieś przewlekłe dolegliwości? 

B: Tak. Ma problemy ze stawami, chyba tak ,po prostu jakby w ogóle z ruchem, z chodzeniem, ale 

głównie ze stawami biodrowymi. 

MK: Jak często odwiedza Pani mama lekarza? 

B: Raz na trzy miesiące, mam, chodzimy na wizyty y, tak raz na trzy miesiące i to na razie to wystarcza. 

MK: Czy ta wizyta wymaga Pani obecności? 

B: Tak, ponieważ to jest wizyta neurologiczna, a więc zawsze jestem jakby obecna. 

MK: Ok. Czy osoba , którą się Pani opiekuje korzysta z komputera? 

B: Nie 



MK: A internetu? 

B: Nie 

MK: Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się , że osoba którą się Pani opiekuje , angażowała się na 

rzecz społeczności lokalnej? 

B: Nie  

MK; Czy działa w jakimś  stowarzyszeniu? 

B: Nie. 

MK: A czy uczestniczy w głosowaniu na wszelkich wyborach? 

B: Tak, tak bardzo, bardzo tego pilnuje, bo jednak ponieważ w telewizji zawsze jest dużo tego typu 

spotów , prawda ( Idż na wybory) itp. to ona zawsze się domaga  i rzeczywiście jakby jest wpisana na 

listę wyborczą już w moim okręgu i z nią jeżdżę. 

MK: Chciałabym jeszcze zapytać, czy Pani mama wykonywała zawód rolnika? 

B: Nie. 

MK: A czy ktoś z rodziny był, lub jest rolnikiem? 

B: Nie 

MK :Jeszcze tak…. 

B: To znaczy rolnikiem byli , było mnóstwo  tylko , że oni wszyscy , wszystko, wszyscy ludzie pracowali 

normalnie jakby zawodowo, a oprócz tego posiadali jakieś, jakąś ziemię którą yy, uprawiali. Natomiast 

w sensie takim, że rolnikiem zawodowym, nie było nikogo. 

MK: W skrócie jeszcze dosłownie chwilka, odnośnie naszego projektu. Zakładamy tworzenie 

gospodarstw opiekuńczych dla seniorów na bazie gospodarstwa rolnego. W dużym skrócie, ktoś kto 

posiada gospodarstwo rolne , może przyjmować do siebie osoby starsze, coś w stylu tego co Pani 

mówiła, że było by przydatne , by taka osoba mogła spędzić czas powiedzmy plus- minus  8 godz. , na 

razie w takim rozeznaniu. Chciałabym zapytać? Pani zdaniem , jak powinien funkcjonować w Polsce 

system gospodarstw rolnych , które świadczyły by właśnie pomoc dla … 

B: W jakim sensie? Ja.. 

MK: Na co powinniśmy zwrócić uwagę, albo jak długo taka pomoc  powinna być im tam oferowana. Co 

mogli by tam robić? Jakby Pani sobie wyobraziła taką sytuację, że np. Pani mama ma możliwość we wsi 

obok iść do jakiegoś gospodarstwa rolnego i spędzić tam 8 godzin. No to jakby Pani na to spojrzała? 

B: Znaczy, myślę, że w takim y, mogły by takie instytucje nie wiem oferować y, ale jakieś proste prace 

polowe y, prawda bo wiadomo, że to często jest praca , to praca bardzo ciężka ,natomiast y , myślę, że 

tak, zdecydowanie tak trzeba by było , wystarczyło by jakieś proste prace czy związane np. z y, 

karmieniem zwierząt, czy właśnie z utrzymaniem ogrodu, bo już chyba nawet nie pielenie, bo to już , 

bo to już naprawdę zależy tylko od , naprawdę zależy od dobrego stanu zdrowia , prawda , żeby , żeby 



w takiej pozycji pochylonej pracować, ale myślę, że to by było fajne .Myślę, że to było by rzeczywiście 

z dużą , dużą korzyścią dla seniorów. 

MK: Czy w takim gospodarstwie powinna być zapewniona jakaś opieka medyczna , czy wystarczyła 

by….. 

B: Opieka medyczna jest zawsze dobra naturalnie, przynajmniej taka podstawowa, prawda bo , bo 

różne rzeczy się zdarzają i dobrze by było , żeby był ktoś, kto w miarę szybko reaguje. 

MK: System taki raczej opieki dziennej? 

B: Myślę ,że tak, myślę że tak. 

MK: Ok. Jakich ogólnych rad udzieliła by Pani sobą, które będą pracować nad stworzeniem w Polsce  

takiego systemu gospodarstw rolnych. Czy na coś powinni zwrócić uwagę, coś uwzględnić? 

B: Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem ,to trudne pytanie jest. 

MK: Ok. Proszę jeszcze powiedzieć , czy w czasie naszej rozmowy nie poruszyliśmy jakiegoś tematu  

związanego w kontekście właśnie osób starszych. Może chciała by Pani cos dodać do wywiadu , do 

sytuacji osób starszych na wsi? 

B: Tak, myślę- nie jeśli chodzi o sytuację ludzi starszych to nie , natomiast myślę ,że w ogóle , generalnie 

to problem związany z opieką nad osobami starszymi jest szalenie , jakby zaniedbany i w ogóle się tym 

y, jakoś tak w sensie takim instytucjonalnym , w ogóle się tym nikt nie zajmuje ,znaczy nie wiele jest y, 

instytucji, które się tym zajmują, ale no cały niestety system opieki , nie opieki tylko pomocy społecznej 

tak naprawdę w Polsce kuleje, no to jest więc jakby wypadkową oczywiście tego , że jakby cała ta sfera 

nie jest ,nie działa dobrze. 

MK: To rozumiem wymaga jakiś działań wzmacniających? 

B: Absolutnie ,cały system, zdecydowanie, ponieważ ludzi będzie coraz więcej, osób starszych, które 

będą wymagały pomocy i e tej chwili niestety nie wiele się robi na tym polu. 

MK: Czy jeszcze chciała Pani coś dodać? 

B: Nie myślę, że to już wszystko. 

MK: Super. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. 

Respondent 5 (opieka formalna) 

ROPS  KATOWICE 

MK: Dziękuję za spotkanie. Tak jak wspominałam na wstępie, my to badanie robimy bardzo szerokie, 

bardzo duże, bo przygotowujemy się do wprowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Robimy ten projekt 

w konsorcjum, więc my jako UJ plus Uniwersytet Rolniczy i jeszcze Ministerstwo Rolnictwa jako lider i 

Centrum Doradztwa Rolniczego, no i tak sobie szykujemy taki model ogólnie starości, bo chcemy 

naukowo też jedną część tego projektu opracować, zanim będzie to część wdrożeniowa. Wspomniałam 

tam, że miałam już przyjemność w MOPSA-h, w zasadzie w wiejskich na terenie całej Polski, bo w 



każdym województwie tam losowo wybranym, no i teraz już jesteśmy na takiej fazie bardzo eksperckiej 

i z tond moja wizyta u Pań. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. 

Chciałam zapytać o państwa rolę, w kontekście osób starszych, czy państwo podejmujecie jakieś 

działania, jakie to są, co robicie? 

B: Znaczy samych działań ROPS podejmuje bardzo dużo, dotyczących starości, a w ostatnim czasie 

jeszcze więcej bo, mamy wsparcie seniorów bardzo duże, jest też priorytet, to jest Centrum 

Priorytetowe województwa śląskiego Wsparcia Osób Starszych , natomiast  nie wspieramy strikte osób 

starszych na terenach wiejskich. Nie mamy takiego podziału, mamy podział na województwo i 

ewentualnie na makro regiony w tym województwie, natomiast nie wspieramy bezpośrednio terenów 

wiejskich, z tond nasza wiedza tak naprawdę na temat terenów wiejskich jest znikoma, bardzo  

N: I tak, tym bardziej, że województwo śląskie jest specyficzne, jest bardzo dużo miast, miast na 

prawach powiatu i to też ma wpływ na to, że jakby bardziej myślimy o miastach, jak rozmawiamy o 

seniorach , niż gdzieś o terenach wiejskich, no niestety w naszym województwie, gdzieś te tereny 

wiejskie to dalszy temat w tym kontekście, wiedza tak jak mówię jest, działania są, natomiast nie tak 

wydzielone jak , jak interesuje to bardzo państwa, ze względu na to, że ja lata współpracowałam z 

seniorami i działałam na rzecz seniorów to wiem, że ta specyfika na terenach wiejskich jest zupełnie 

inna i to działanie na terenach wiejskich jest zupełnie inne i problemy są inne 

MK: Właśnie, nam chodzi o to ,żeby , czy jest różnica i dlatego też tutaj staramy się złapać 

N: Zasadnicza , jest różnica zasadnicza, ja prowadziłam Dom Seniora przez dwa lata na miejskim 

terenie, natomiast mieliśmy seniorów, którzy przyjechali do miasta ze wsi, ze swoich pierwotnych 

domów przyjechali do rodzin i rzeczywiście wiemy, że tam tego wsparcia nie byłoby żadnego na terenie 

wiejskim i z tond ucieczka właśnie do miasta i z tego, że tak powiem zdajemy sobie sprawę, natomiast 

no nigdy nie podjęliśmy przynajmniej do dzisiejszego dnia działań skupionych wokół, wokół seniorów 

z tego terenu, ja myślę, że też… 

B: Będzie , być może będzie tworzony taki model, ale on też dotyczy miast , też wsparcia osób starszych 

, świadczenia usług specjalistycznych , opieki wytchnieniowej , ale to też jest na terenie miast, 

większych miast , aglomeracji, które są tutaj na Śląsku 

N: To znaczy , ja myślę, że z perspektywy takiego dużego podmiotu jakim jesteśmy my i jesteśmy 

podmiotem wojewódzkim, działanie na tak niskim szczeblu jakim jest wieś jest utrudniona, ze względu 

na brak partnera do współpracy najzwyczajniej w świecie. My sami nie jesteśmy w stanie dotrzeć tak 

nisko, w przypadku miast rzeczywiście mamy, mamy MOPSY, mamy PCEPERY i te jednostki które nas 

wspierają. W przypadku tych placówek wiejskich, no to ten kontakt jest wiemy jaki i tam rzeczywiście, 

no nam było by trudno… 

B: No oczywiście szkolimy pracowników GOPSU i to szkolenie gdzieś tam w DPESACH w tych mniejszych 

miejscowościach, natomiast to jest, przynajmniej przez lata tak wyglądał ten kontakt, ponieważ ta 

polityka senioralna tak jak mówimy, ona  tak naprawdę ostatnio wybrzmiała tak  mocniej i silniej i coś 

się zaczyna dziać w tym temacie, bo wcześniej nie było to, gdzieś tam bardzo eksploatowane , ten 

temat akurat ,dopiero od kilku lat się o tym mówi tak na prawdę  



N: Zdajemy sobie sprawę, że partner z terenów wiejskich  jest za słabym partnerem , w stosunku do 

partnera takiego dużego, jakim jesteśmy my 

B: Albo na przykład takie działanie, które będziemy teraz robić: kartę seniora, to tak naprawdę, czy ona 

będzie dotyczyć osób z małych miejscowości? Wątpię, bo tam jakie będzie wsparcie?, z czego Ci 

seniorzy będą mogli skorzystać? W miastach takich jak Katowice, miasta ościenne jak Gliwice , 

rzeczywiście duże miasta Chorzów, to tam jak naj bardziej i można się przemieszczać między tymi 

miastami i ta karta będzie miała sens i seniorzy będą mogli sobie z tego skorzystać i rzeczywiście ich 

byt, i chociaż taka kwestia kulturalna, to będą mieli jakąkolwiek bazę do tego, natomiast w małych 

miejscowościach, nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle skorzysta z takiej karty  

N: Ja mając też doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi też z województwa śląskiego, 

gdzie mieliśmy osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich, no to głównym problemem było 

dowiezienie tej osoby niepełnosprawnej do działań, które są dla nich zorganizowane w mieście, nie 

czarujmy się, więc ta bariera komunikacyjna jest duża. Nie mają czym się dostać ze wsi, jeżeli rodzina 

nie wesprze , to oni nie przyjadą. To jest raz, a dwa to tam jest utrudniony dostęp do informacji, jeżeli 

tam się nie trafi bezpośrednio do zainteresowanej osoby, to rzeczywiście jest trudno trafić, a jeżeli 

mówimy o seniorach, no to jedyne miejsce do którego oni trafiają i gdzie trafia informacja to są, 

przynajmniej z naszego doświadczenia wynika: parafie, a ta informacja, nigdy nie trafia też w taki 

sposób przekazana, w jaki powinna być przekazana, więc ten przekaz jest zaburzony i okrojony dość 

znacząco. Druga rzecz, jaką my widzimy barierę i jaką ja ją widzę, gdzieś tam z naszego doświadczenia: 

rodziny, które mają w swoim składzie seniora, który jeszcze ma jakiś dochód, który jest nie wiem, ma 

rentę, ma emeryturę, ma jakieś swoje zasiłki i nie jest zainteresowany, żeby udzielać mu wsparcia, bo 

to się wiąże z pozbyciem się tych środków, w jakikolwiek sposób zazwyczaj tak?, bo się liczy progi 

dochodowe, bo wszyscy widzimy ile mamy jak nie mamy, więc to trzeba wyciągnąć, oni nie są 

zainteresowani udzielaniem im tego wsparcia, bo tracą pieniądze naj zwyczajnie w świecie , chociaż 

zyskują wsparcie, dla nich to jest nie wymierne im nie przeszkadza to, że senior siedzi w domu i nic się 

z nim nie dzieje. Oni są tego nauczeni, tam jest ta bariera kulturowa jeszcze ogromna i wiedzy i 

świadomości społecznej. Także tu, my jako ROPS rzeczywiście w tym kierunku jesteśmy za duzi, za duzi 

żeby rzeczywiście znaleźć partnera i trafić bezpośrednio, a z drugiej strony nie ma, nie ma finansów dla 

partnera, który by z nami na tych terenach współpracował 

B: Sądzimy, że może w takich województwach jak Rzeszów, może bardziej by mogli mieć bardziej 

rozwinięte i ukierunkowane te działania na seniorów z tego terenu 

N: Ja przyznam szczerze, zapoznałam się z tymi materiałami co Pani wysłała i idea wydaje mi się zacna, 

natomiast nie ukrywam, że załączyła mi się czerwona lampka a pro po realizacji 

MK: Bardzo ciekawe, proszę, proszę 

N: Nie, naprawdę zapaliła mi się czerwona lampka, ze względu na realizację właśnie , o tym o czym 

mówię: wyciągnięcie seniora z domu i przekonanie rodziny, że ten senior może robić coś innego niż 

siedzieć w domu. Przecież ten senior na wsi, to jest senior , który zajmuje się dzieckiem jak przyjdzie ze 

szkoły, i jeszcze ugotuje obiad i jeszcze pójdzie robić w pole, i to nie jest taka starość jak w mieście, i 

ona nigdy taka nie będzie 



B: A ciekawe właśnie, to co Pani mówi, te gospodarstwa opiekuńcze, jakby to miało wyglądać?, bo to 

jest właśnie być może jakiś pomysł? 

MK: No jakiś to jest, ale właśnie te, te wywiady mają nas troszeczkę nakierować, bo nie chcielibyśmy 

robić czegoś, co ma być tworem nie użytecznym, nie o to nam chodzi absolutnie. Pomysł jest taki, że 

osoby, no tutaj nie wiemy czy tylko rolnicy, czy po prostu osoby zamieszkujące na wsi, tu jeszcze jest 

kwestia sporna, w swoich gospodarstwach mogą po prostu zapraszać osoby, które potrzebują pomocy- 

seniorzy. I teraz jest kolejny dylemat, którzy … 

N: Nie koniecznie rodzina, po prostu… 

MK: Tak, nawet nie rodzina, nawet chodzi żeby to były osoby z zewnątrz, tylko tutaj oczywiście 

dochodzimy do aktualnej kwestii, którą mamy do rozstrzygnięcia na przykład: czy ma tam być 

świadczona opieka lekarska, jakaś tam rehabilitacyjna, czy coś takiego , ale głównie idziemy w stronę 

tego, że jest to opieka 8 godzinna, czyli taka typowo dzienna nie z noclegami tylko seniorzy mogą sobie 

przyjechać i mogą po prostu pomagać w tych gospodarstwach. Coś mają dla siebie i robią sobie  

N: Czyli działamy na zasadzie senior plus , trochę na tej bazie? Też 8 godzin, jeżeli państwo wchodzicie 

w rehabilitacje, ewentualnie opiekę medyczną to dokładnie tak jak senior plus .. 

MK: No tu właśnie nie wiemy, jaka będzie ostateczna decyzja, bo zadaniem projektu jest też 

opracowanie takiego modelu, który mamy właśnie przedstawić i na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy to 

będzie jeden model, dwa, czy trzy, właśnie z różnymi takimi wariantami 

N: Ale, jeżeli ja dobrze zrozumiałam, państwo chcecie, żeby w gospodarstwie domowym, w którym jest 

senior, do tego gospodarstwa przyjechał ktoś, kto się nim opiekuje? Czy w drugą stronę?  

MK: W drugą stronę 

N: Czyli tego seniora wyciągamy z gospodarstwa i wywozimy go ….? 

MK: Nie, do gospodarstwa, gdzie jest rolnik, ale nie musi być jeszcze seniorem … 

N: Acha, przywozimy mu seniora, którym on się będzie zajmował. Dobra, w tą stronę 

MK: Tak, tak i on teraz może sobie zatrudnić na przykład osobę, która się tam typowo zna na opiece 

nad osobami starszymi do jakiś zajęć i sobie to realizują 

N: No to włączyła mi się kolejna czerwona lampka. Jeżeli jest gospodarstwo rolne, w którym jest rolnik 

, jest rolnik, żona rolnika, są jakieś dzieci i tak dalej  

MK: Tak, może tak być 

N: Bo najprawdopodobniej tak jest i to gospodarstwo jest jedynym źródłem utrzymania tego rolnika, 

to on nie będzie w stanie wyłączyć sobie kogoś z rodziny, po to, żeby zajął się dodatkowo seniorem, 

jeżeli nie będzie miał z tego pieniędzy naj zwyczajnie w świecie 

MK: No i tutaj dochodzimy właśnie do kolejnej kwestii, co na przykład taka osoba będzie miała z tego, 

że będzie taką działalność prowadzić 

N: No właśnie, no właśnie 



MK: No jednym z pomysłów jest na przykład zwolnienie z różnych opłat: podatków, obniżenie jakiś 

kwestii finansowych                 

N: Włączyła mi się kolejna trzecia lampka. Jak zweryfikujecie państwo to, czy osoba do której 

przywozicie seniora, posiada wiedzę, umiejętności, predyspozycje, cechy osobowościowe, które 

zapewnią byt właściwy i opiekę tej osoby, czy nie skończy się to tak, że ten senior, który zostanie 

dowieziony do opieki na 8 godzin, rzeczywiście zatrudnią mu rehabilitantkę na godzinę, a pozostałe 7 

przesiedzi  przed telewizorem. 

MK: Tutaj myślimy o tym, żeby był system certyfikacji takich gospodarstw, na przykład to jest jeden z 

pomysłów przez Centrum Doradztwa Rolniczego, czyli najpierw taka osoba, która chce założyć takie 

gospodarstwo, musi być przeszkolona, a potem jest certyfikowana, sprawdzana czy faktycznie ta 

opieka jest prowadzona, no ale to jest, mamy tą świadomość, że jest to problem, który napotykamy.. 

B: No przywieść człowieka, wyrwać go ze swojego środowiska.. 

N: Jeszcze jest jedna rzecz. Biorąc pod uwagę fakt, jak nam się demograficznie zmienia starość i jakie 

są problemy starości w tej chwili, to… 

B: Bo rozumiem, że będą to osoby z tej samej gminy, tak? Czy jak to? 

N: Nie koniecznie  

MK: Nie przyjmujemy zasady… 

N: Nie koniecznie, bo jak nie będziesz miała na terenie gminy gospodarstwa, a będziesz miała seniora 

z innej to go wywieziesz na wieś 

B: I też takie codzienne wożenie? 

N: Koszty transportu pochłoną… 

B: I to też , jest jakby męczące nie? 

N: To nie tyle sam transport, tylko tak: w toku tego transportu przewożenia tego człowieka…. 

B: A właśnie, bo to będą seniorzy, rozumiem nie samodzielni, tak całkowicie nie samodzielni, to jak to 

będzie wyglądać? 

MK: No właśnie tu jest też kolejna kwestia, którą dyskutujemy: na ile osoba, która bierze udział w takim 

gospodarstwie musi być samodzielna, a co z osobami które na przykład wymagają opieki 

specjalistycznej? 

N: No właśnie , to jest to o co pytam. Większość tych seniorów, jeżeli jest samodzielnych w sensie 

fizycznym, to zazwyczaj nie jest samodzielnych w sensie psychicznym, bo ¾ seniorów w wieku nie 

wiem,70 plus, 75 plus w tej chwili, to są choroby demencyjne i wysłanie osoby z demencją do obcego 

środowiska się nie sprawdzi, bo ona się nie zaadoptuje i ona będzie uciekała. To jest jedna rzecz, a 

druga rzecz, jeżeli wieziemy seniora z jego miejsca zamieszkania do gospodarstwa opiekuńczego , po 

drodze zbierając rozumiem jeszcze kilku, bo ich ma tam być kilku w założeniu , jak znam życie , musimy 

zapewnić ten transport. Na czas tego transportu, tak defakto powinniśmy zapewnić opiekę w tym 



transporcie, bo tam jest osoba niesamodzielna i w większości są to osoby niepełnosprawne, z 

orzeczoną niepełnosprawnością. I tu jest kolejny problem, że tą opiekę na czas transportu trzeba 

zapewnić, co podnosi transport znowu i koszty tego transportu. Nas topiły koszty transportu, nie 

ukrywam, bo worzenie po całym jednym mieście, zbieranie 30 seniorów i dowożenie do placówki topiły 

całe działania, i to było ¾ dnia, to było rozwożenie i przywożenie, bo większość z nich też jeszcze 

pomimo tego, że jest samodzielna na tyle, że funkcjonuje jakoś w domu, to albo pojawia się balkon, 

albo pojawia się wózek, albo pojawia się dostarczenie bezpośrednio do domu, no umówmy się: senior, 

który jest samodzielny i ma lat 75 czy 80 ale jest samodzielny, on nie potrzebuje jechać do 

gospodarstwa opiekuńczego, on się sam sobą zajmie, tak, sam się sobą zaopiekuje, nakarmi się i tak 

dalej, jedzie ten, który wymaga wsparcia i opieki  

MK: To jest też fajna uwaga, dziękuję 

B: To gospodarstwo jak rozumiem, musiało by zapewnić wikt na ten jeden dzień, że tak powiem 

MK: Tak, to tak by musiało być, że mają jakiś obiad, chociaż to jest kolejna sprawa, którą musimy 

rozważyć, no chociażby tam kontrole sanepidu i tak dalej, w jaki sposób będzie gotowanie, czy mogą 

gotować sami, czy musi być catering… 

N: I tu jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli się pojawią u takiego seniora, a u większości niestety już się 

pojawiają problemy z nie trzymaniem moczu, a on jest nie samodzielny, to jego trzeba przewinąć, 

przebrać i zmienić mu to przy odzienie w którym on jest. Tutaj, raz, że dobrze jest, jeżeli do tego jest 

wydzielone miejsce, bo to są takie a nie inne… 

B: Znaczy się, całkowicie obca osoba, która się w ogóle nie specjalizuje, która nie jest opiekunką… 

N: Czy będzie w stanie to zrobić?, czy będzie umiała?. Dwa, czy tam są dostosowane toalety do potrzeb 

tego niepełnosprawnego seniora, którego przywieziemy, i trzeba go nawet umyć, tak, a jest wanna, bo 

coś się przydarzyło, bo to się może przydarzyć tak? 

MK: To nawet nie tylko łazienka, ale nawet samo wejście do domu, też musiało by być pewnie 

przystosowywane, o tym też rozmawialiśmy jako… 

N: Jest sporo takich problemów, które mogą się pojawić. Dla mnie, największym problemem i tak mimo 

wszystko jest odpowiedzialność osób, które mają tą opiekę świadczyć, bo to, że my zweryfikujemy i z 

certyfikujemy, to nie znaczy, że to będzie tak świadczona usługa, jak ma być świadczona, tak?, no my z 

naszej działki z Karoliną wiemy, że mamy rodziny zastępcze takie i takie i pomimo tego, że… 

B: Takie, które pomimo tego, że na papierze świetnie wyglądają, mają kursy, szkolenia… 

N: A są tak przeszkolone między sobą w rodzinach, że wiedzą co mają powiedzieć, kiedy i jak, żeby 

przejść szkolenie i dostać certyfikat, a jak się okazuje za zwyczaj chodzi o pieniądze, a w tym wypadku 

to też będą szły za tym pieniądze 

B: No tak, bo nikt, jakby tu nie będzie robił dla idei, tylko to muszą być jakieś korzyści  

MK: A jak sobie państwo z tym radzicie? 

N: My nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować w żaden sposób, jest szkolenie, są strikte określone 

kryteria według którymi się rodzina kwalifikuje i jeżeli ona je przejdzie to… 



B: A, że nie ma rodzin zastępczych… 

N: A, że nie ma rodzin zastępczych za wiele no to, no to się bierze brzydko mówiąc, to co jest i 

ewentualnie na jakimś etapie potem wychodzą jakieś nieprawidłowości i to możemy weryfikować, 

natomiast wiemy, że to jest w czasie, w którym podziała się szkoda i krzywda temu dziecku , które było 

w rodzinie zastępczej 

B: Znaczy ma też możliwość taką moralną, jakby bardziej, jakby… są czasami ludzie, którzy jakby nie 

chce się zajmować jakby swoim tam członkiem rodziny, a obcymi ludźmi to będzie… 

N: Znaczy nie ma tych kultur wielopokoleniowych i tu z tond… 

B: Ja mam takie wątpliwości czy się będzie umiał z babką czy z dziadkami.. 

N: Dlatego ja mówiłam, czy te cech osobowościowe, będą na tyle rzeczywiście, że ten senior nie będzie 

siedział przed telewizorem, a druga rzecz jeżeli mówimy rzeczywiście o tych zaburzeniach 

demencyjnych i jest cały ogrom altschamera i tak dalej, nie mówiąc o tym, że problemy z ciśnieniem, 

padaczkami i różnego innymi typu problemami, spowoduje, że w pierwszym momencie ten senior 

może być miły i uprzejmy, a na dłuższą metę może stać się po prostu uciążliwy nie?  

B: Faktycznie, nie wiem jak to by wyglądało? Na przykład w zimie ubieranie, jak on sobie pomyśli, że 

zimą chce sobie posiedzieć w domu, a nie jechać znowu gdzieś tam do obcych ludzi, potem przyjdzie 

jakaś choroba, przeziębienie, to co w tedy nie? 

N: Gospodarstwo nie ma zapłacone, jak nie ma podopiecznego, proste, a jak nie ma podopiecznego, 

ma nie ma zapłacone to nie ma pieniędzy, to w którymś momencie powie „helo: no to po co? Ja mówię, 

z doświadczenia prowadzenia domu seniora w mieście, wiem jakie były problemy, jakie były problemy 

z wyciąganiem tego członka rodziny z domu, bo rozumiem państwo byście kierowali , jak tych 

uczestników do tego gospodarstwa. To jest co? decyzja kierowana z MOPSU i kryterium dochodowe? 

MK: Jedna z opcji 

N: No i tu właśnie się pojawia problem, bo trzeba oddać pieniądze nie?. U nas to był problem chociaż 

było stworzone kryterium, rzeczywiście to było 200 zł, 300zł na przykład zdarzała się opłata za cały 

miesiąc, to jest 300 zł wyciągnięte z budżetu rodziny nie, pomimo tego, że nie ma seniora, ale ich ten 

senior i tak nie obchodził bo siedział 8 godzin sam w domu nie 

MK: O tym finansowaniu też dużo rozmawiamy właśnie. Z kąt w ogóle finansowanie, z którego w ogóle 

źródła budżetu całego państwa, w co iść, bo tu prowadziliśmy rozmowy z PERRON-em i z 

Ministerstwem Pracy i Polityki, no i tak szukamy rozwiązania , czy tutaj właśnie trochę ten senior+… 

N: Senior + się nie sprawdzi 

MK: Nie to, że może uciąć, ale może coś z tej puli wygospodarować? 

N: Senior+ się nie sprawdził. Dofinansowanie na uczestnika na poziomie 200 zł, przy całkowitym koszcie 

miesięcznym około 1200 zł topi gminę, bo resztę musi dopłacić gmina, czyli gmina musi dopłacić resztę 

środków z decyzji kierowanej z MOPSU , no i to są środki które pochłania budżet gminie nie? I im jest 

w tedy lepiej, bo tu płacimy 1200, jeżeli powiedzmy jest koszt rodzina, jeżeli nie dopłaca całości , to 

1200 daje gmina , to im jest lepiej zapłacić 2800 i mieć cało dobówkę dla tego seniora i mieć go z głowy, 



i ma w tedy wszystko nie, bo to są pieniądze, które rzeczywiście topią gminę, przynajmniej w Seniorze+ 

jest tak, że rzeczywiście , część rodzina jeżeli te środki są, dostarcza, część sam senior, a wiemy, że jak 

nie ma tam do trzeciego pokolenia to pokrywa gmina, najwięcej jest tych seniorów, którzy nie mają 

opieki, nie mają rodziny i tam w tedy rzeczywiście to, to budżet gminy jest utopiony. W tym wypadku 

to jeszcze mniejszy budżet, który jest do gospodarowania tak, bo pewnie całości by się nie dało pokryć, 

gdybyśmy mówili o decyzji kierowanej nie, ten senior ma zawsze jakieś środki, a wiemy że ci seniorzy 

z poprzednich lat to średnia pensja, średnie wynagrodzenie takiego seniora, w okresie pobierania 

świadczeń emerytalnych to jest max 1200zł, max. Część seniorów których my mieliśmy miejskich, to 

było na poziomie 800zł, czyli to jest najniższe kryterium dochodowe i idzie całość z gminy 

MK: I to, i to się potwierdza z tym, co nam wyszło w badaniach właśnie w GOPSACH, że tam bardzo 

często jest tak, że granica taka oni tam mają od 700 parę, nie pamiętam dokładnie mogą przyznawać, 

a na przykład oni mają emeryturę 800 parę z groszem i, że często się z takim spotykają 

N: Dokładnie i nawet często, jeżeli dochodzimy do tego, że mamy 8 godzin zapewnione do zapłacenia 

plus trzeba wziąć opiekunkę z MOPSU czy z GOPSU na kolejne godziny, to jak ona bierze 11 coś za 

godzinę, to pokrywa cały budżet tego seniora i w tedy rzeczywiście jest lepiej nawet rodzinie się po 

dorzucać i umieścić go w prywatnej cało dobówce 24, bo mają taniej nie, jak gmina nie chce dopłacić 

MK: To jest też fajna uwaga, też dziękuję, bo tego, a tak nie zestawiliśmy w takim analizowaniu w 

kontekście całodobowej opieki 

N: No bo to jest tylko 8 godzin wyciągnięte nie, ja mówię: to jest przedszkole tak, to jest 8 godzin, a 

zostaje kolejne 12 które trzeba zapewnić i o ile fajnie jest jak to jest noc i senior prześpi 6 godzin, jak 

mamy alhajmerowca, który prześpi 2 a pozostałe godziny przechodzi i wychodzi z mieszkania, robi się 

problematyczne. Czasem trzeba zatrudnić opiekunkę dodatkowo w domu na później nie, to jest 

problemem, bo w przypadkach tych gmin wiejskich, wsi jest jeszcze inaczej, bo oni nie zatrudniają 

nikogo i ten senior jest zamknięty w domu na klucz po prostu i tam nie ma kosztów. 

MK: Też wydaje nam się, że nie wszyscy nawet się zgłaszają do GOPSU, że potrzebna jest… 

N: Nie, bo tam jest jeszcze ta świadomość społeczna, że się nie idzie nie, nie wypada, wiec mówię tam 

senior siedzi zamknięty, ma postawione wiadro do zrobienia, załatwienia potrzeb fizjologicznych i na 

tym się to kończy, niestety 

MK: Czy panie są w stanie określić problemy osób starszych, ale właśnie głównie w kontekście wsi? 

N: Mogę popłynąć 

B: Po pierwsze co mi się nasunęło: emerytury rolnicze niskie, bardzo niskie, to nie są górnicy za zwyczaj 

no nie wiem z 4 tysięczną emeryturą, tylko rzeczywiście to są drobne emerytury 

N: Utrudniony dostęp do lekarzy, do specjalistów  

B: Ale też dojście do jakiejkolwiek infrastruktury, sklepy  

N: Komunikacyjna cała, wszystko nie. Jaki jeszcze problem? Na samej wsi jest bardzo rozbudowane 

tereny, więc przemieszczanie się tu, nawet jednego seniora do drugiego, nie ma takich koleżeńskich 

kawek, że zejdziesz z bloku, zapukasz do sąsiadki na kawę, tylko po prostu te odległości są tak duże, że 



ich nie ma, tak, że się nie da tych kontaktów społecznych utrzymywać, na takim poziomie w jakim da 

się w mieście to utrzymywać na pewno 

B: Brak bliskich, ucieczka rodzin ze wsi 

N: I tutaj ta samotność nie, to wyłączenie, to wykluczenie społeczne, bo tak jak mówię, raz, że nie ma 

tych kontaktów społecznych, bo są odległości za duże, dwa: młodzi uciekają z miasta, więc dzieciaki 

jeżeli idą do szkół, wnuki to są na studiach i tak dalej, rodzina jeżeli jest pracująca, utrzymująca się ze 

wsi, to ona i tak nie ma czasu dla tego seniora, a jeżeli nie utrzymuje się z rolnictwa to jedzie do miasta 

do pracy i wraca późnym wieczorem, więc myślę, że ta samotność, wykluczenie społeczne to jest chyba 

największy problem tych osób, no i w kontekście tego ta, ta opieka medyczna też jest wydaje mi się 

znacząco utrudniona, w przypadku tych seniorów  

B: Brak możliwości dostępu do…, no nie wyjdzie nigdzie, choćby do jakiejkolwiek kultury, rozrywki, 

oprócz telewizora to podejrzewam, że no nie wiele 

N: A często i bez telewizora Karolinko i bez telewizora, oni są też nie nauczeni, jeżeli to są ludzie, którzy 

są ze wsi całe życie to nie są nauczeni siedzieć przed telewizorem, oni włączają radio i zawsze coś robią 

B: Problemy też w gospodarstwie, w sensie, że często są to jakieś piece takie opałowe, które wymagają 

pracy nie, żeby zapewnić sobie ogrzewanie i ciepłą wodę, no i to wszystko co przy gospodarstwie trzeba 

zrobić, a na to się nie ma siły, ani, no czas to może mają, ale nie mają zasobów, żeby sobie to 

zorganizować. To nie jest centralne ogrzewanie w bloku, które sobie po prostu jest i jest ciepło tylko … 

N: Znaczy tam na pewno, na pewno w tych, tych domach seniorów nie ma też tego przystosowania, 

łazienki nie są dostosowane, te domy nie są dostosowane często do tych potrzeb, które im się 

pojawiają w pewnym okresie życia w którym się stają nie samodzielne, to mają pewnie trudniej, bo my 

pójdziemy, wiemy gdzie się obrócić, pójdziemy dostaniemy dofinansowanie, znajdziemy fachowca i 

przerobimy łazienkę, tam tego nie ma. Tam jeżeli sobie nie przerobi, nie poradzi i tego nie zrobi, to, to, 

tam jest taki problem i z dopilnowaniem tego seniora, ale to znowu wynika z tych odległości które są i 

z tego, że rodziny uciekły i takim czystościowym i żywieniowym, tam jest problem żywieniowy , bo ten 

senior jest nie dożywiony za zwyczaj na wsi bo on, jak sobie ugotuje ten posiłek w ciągu dnia jak go 

ugotuje to go ma, jak go nie ugotuje to go nie ma, wiemy jak też jest problem z higieną na wsiach, tam 

jednak ta kultura dbania o siebie nie jest tak wysoka jak w mieście, a jak nie dopilnujemy takiego 

seniora, to już w ogóle nie mamy seniora czystego, nie ma się co czarować, ale to wszystko się tak 

zazębia, jedne problemy wynikają niestety z drugich. One są zbliżone do problemów seniorów w 

mieście , ale jednak ze względu na to że, to jest inna mentalność trochę też tych ludzi, to te problemy 

są myślę, większe. W bloku jeżeli mamy seniora, to sąsiad chociażby się zainteresuje i pomoże w 

którymś momencie, tutaj tego nie ma, tam jest problem z proszeniem o pomoc, tam jest problem z 

pokazaniem, że sobie nie radzę i to myślę, że jeszcze dodatkowo nawarstwia te problemy które są u 

seniorów miejskich  

MK: Ok, w kontekście też tych problemów, jaka jest najbardziej potrzebna pomoc osobom starszym? 

N: Na wsi, czy w mieście? Ogólnie 

MK: Mnie najbardziej.. 



N: Pani wieś 

MK: Ale proszę odnosić też do swojego doświadczenia, bo  będzie łatwiej 

N: Na wsi wydaje mi się, że to jest orka na ugorze, że to jest praca u podstaw, tam trzeba najpierw 

zacząć pracować z rodziną i zmienić mentalność, w takim kierunku że: senior ma też potrzeby, bo często 

jest tak, że te rodziny wychodzą z założenia, że, no już nie potrzebuje mieć ten senior takiej aktywności 

jaką miał za życia i trochę jest traktowany jak ten mebel do przesunięcia, już nie jest wydajny, nie jest 

w stanie pomóc i już trochę zawadza, i już trochę zawadza. Wydaje mi się, że na wsiach jest o tyle 

trudniej, że tam , wydaje mi się, że nie ma takiego szacunku do rodzica i do seniora, bo tam się w 

większości czasu jest trochę puszczonym samopas, znaczy  tam sobie dzieciaki muszą radzić, bo 

pomagają w gospodarstwie, tam sobie muszą radzić bo idą daleko do szkoły i nikt się nimi nie troszczy, 

więc oni jak gdyby nie mają wpojonego takiego myślenia, że, wiecie, myślenie wzajemne, tak, babcia 

mi pomagała, babcia mnie woziła, babcia mnie prowadziła jak byliśmy u rodziców, a teraz ta babcia, do 

czego ta babcia jest mi teraz potrzebna?, jak ja sobie zawsze radziłem sam nie, więc tu mi się wydaje, 

że to jest rzeczywiście taka praca u podstaw i pokazanie, że ten senior też może być raz przydatny, 

jakkolwiek, bo ten senior w dalszym ciągu pomimo tego, że wielu rzeczy nie może zrobić to jest, tak, to 

jest ten, ta, to związanie z historią, przekazanie tradycji tym dzieciom, to trzeba powyłuszczać, żeby 

rodziny miały świadomość tego, że to nie jest mebel, tylko to jest cenna wiedza, którą można 

wykorzystać i to jest członek rodziny, który niesie ze sobą historię, naszą, dla nas istotną nie, bo tam 

tego nie ma. My jesteśmy w miastach tego rzeczywiście nauczeni, że z babcią, z dziadkiem się 

rozmawia, babcia opowiada jak to było, A tam? Tam wszyscy pędzą do pracy, bo z tego się utrzymują i 

oni tam są bardzo samodzielni. My w miastach nie jesteśmy tak samodzielni jak dzieciaki na wsiach. 

Wydaje mi się, że to, tak na początek, że od tego trzeba zacząć w ogóle, a czego, czego tam najbardziej 

seniorzy potrzebują? Jak już wszyscy zrozumieją, że to można zrobić, to potem chyba się otworzy, ale 

za nim oni zrozumieją, to jest długa droga. Oni na pewno potrzebują opieki i wsparcia, tylko nie wiem 

czy wyciąganie ich z ich własnego środowiska domowego jest rozsądne. To znaczy nie wiem, czy nie 

lepiej dla nich jest, tą opiekę zapewnić… 

B: Tym bardziej, że oni są tacy zakorzenieni w tych domach, oni nie podróżują, często gęsto nawet w 

swoich miastach może byli kilka razy, żeby coś tam załatwić, ale oni, oni tam po prostu są cały czas, 

więc rzeczywiście jakby wyjazd dla nich taki codzienny może być trudny 

N: Czy nie lepiej dla nich rzeczywiście tą opiekę wpuścić do domu, ewentualnie, ale to by musiało 

małymi krokami być robione: nauczyć ich, że oni wychodzą do jednego miejsca, ale do miejsca które 

znają, które jest w pobliżu, w którym są znajomi ludzie, tu. Nie wiem, czy jakbym tak wzięła moją 

babcię… 

B: Nie jest, ja mam taki przykład z miejscowości, z wsi, gdzie jeździłam na wakacje jako dziecko, a teraz 

tam jeżdżę do rodziny po prostu swojej raz w roku. Była tam taka Pani starsza, samotna, która nie miała 

dzieci, męża, no żadnej takiej najbliższej rodziny i moja kuzynka się nią po prostu opiekowała, w sensie 

takim, że chodziła jej po zakupy, załatwiała jakieś tam lekarstwa, podawała lekarstwa, ale do pewnego 

momentu, jak już naprawdę nie była w stanie, bo jej stan był już naprawdę taki poważny i bała się już 

być sama w domu , została przymuszona do tego, w ogóle ona się bała do tej sąsiadki którą znała od 

lat, przejść kawałek naprawdę. Dla nie to, nie wpuszczała nikogo, nie było obcji, żeby ta pielęgniarka 

środowiskowa weszła. Ona ufała tej jednej osobie, tej mojej kuzynce, ale nie na tyle też, żeby 

podchodzić do niej do domu i w końcu jakby gmina przymusiła tą staruszkę, bo naprawdę nie mieli 



pomysłu jakby na nią do zamieszkania, nie wiem jak się to fachowo nazywa, to były takie mieszkania 

wspomagane, że miała taki jakby swój pokój , to był niby taki blok mieszkalny, gdzie mieszkali seniorzy. 

Dla niej to była taka trauma, że przeżyła miesiąc i umarła, to było dla niej tak straszne, że musiała… 

moja kuzynka ją kilka razy odwiedziła w tym miejscu, a ona się po prostu kurczowo trzymała jej, jakby 

jej, żeby ona jej nie opuszczała, no i po miesiącu zmarła. To był tak silny stres, że ona musiała opuścić 

te swoje gospodarstwo i nagle w jakimś obcym mieszkaniu się znalazła, otoczona też seniorami, bo tam 

każdy miał swój pokoik i tak dalej, niby tam była fachowa pomoc, bo tam była ta opiekunka która ich 

tam, robiła też zakupy i im pomagała i tak dalej, ale to dla niej to było straszne, coś najgorszego co 

może jej się wydarzyć w życiu 

N: No średni okres adaptacyjny seniora u mnie w placówce w tamtym okresie, to było: pierwszy miesiąc 

to była walka o to ,żeby przyjechał i o to, żeby utrzymał się w miejscu 8 godzin i było tak: kiedy wrócę, 

kiedy przyjdzie Basia, kiedy przyjdzie Kasia, a co ja teraz będę robił, a kiedy pójdziemy, a dlaczego ja tu 

jestem, a po co ja tu jestem itd. przez miesiąc 

B: Ja nawet sobie mojego taty nie wyobrażam, który ma 70 lat, a mieszka w mieście, że jest też samotny 

jakby nie było, żeby nagle miał pojechać do jakiś obcych ludzi , ja sobie po prostu tego nie wyobrażam, 

nawet gdyby było tam jeszcze kilku takich jak on, w tej samej sytuacji, to ja nie wiem… 

N: Jest jeszcze jeden problem, który mi się rodzi 

B: Nie chciał by na pewno, jakiś bunt by się w nim zrodził 

N: No właśnie, a pro po tego co mówisz, gdybym teraz, ja chciała prowadzić gospodarstwo, o którym 

rozmawiamy i przywozimy do mnie 6 seniorów, fajnie, ja ich umieszczę w moim salonie, niech sobie 

siedzą, ja im zrobię herbatę, kawę ja im tam przyniosę, ale oni będą chodzić po całym domu, ja nie 

wiem, czy ja bym chciała, żeby oni wchodzili do mojej sypialni, ja nie wiem, czy bym chciała żeby oni 

korzystali z mojej wanny, tak, ja nie wiem czy bym chciała, żeby oni korzystali z mojej toalety, bo ja nie 

wiem jakie historie oni ze sobą niosą, tym bardziej, że jeżeli ja mam gdzieś tam swoje własne dzieci, to 

ja nie wiem czy one, czy ja muszę im fundować takie życie w postaci opiekowania się seniorem, który 

nie jest z naszej rodziny, który ma swoją historię nie koniecznie taką, która odpowiada mi i moim 

dzieciom, tak, może ja bym nie chciała, żeby oni opowiadali mojemu dziecku, no takie mi się jeszcze 

problemy rodzą, bo to jest jednak mój dom, w którym ja przebywam, w którym ja mieszkam, i po 

wyjściu tych seniorów po 8 godzinach ja muszę tam dalej zostać, ja muszę tam dalej żyć i mieszkać, 

tak?. Ja nie wyobrażam sobie, że zamykam część pokoi, żeby mi nie wchodzili, żeby nie przeglądali 

moich rzeczy itd. Skoro ma to być gospodarstwo domowe i mamy to traktować jak rodzinę, to 

powinnam z założenia im udostępnić moją przestrzeń, ale nie wiem czy bylibyście państwo w stanie mi 

zapłacić takie pieniądze, w których ja bym się na to zdecydowała, bo to jest mój azyl i to jest mój dom 

i to jest moja sfera intymna, do której państwo wchodzicie, nie? A ja jestem miastowa i jestem 

gerantologiem i powinnam mieć takie trochę inne myślenie. Jakbym była człowiekiem bez 

wykształcenia, bo tacy za zwyczaj są na wsiach i nie mając tej wiedzy, to jeszcze bardziej się postawię i 

powiem: nie, nie to jest moje, nie, ja na to ciężko pracowałam, nie wchodzimy nie, to tak mi się jeszcze 

teraz zapaliło w głowie 

MK: No to może być faktycznie duży problem 



N: Może być nie, bo ja mówię, do mnie przychodzą znajomi i też sobie nie wyobrażam, żeby oni mi łazili 

po całym domu, nie? 

B: Ja też sobie, no bywam często na wsi u rodziny i widać jak ci seniorzy wyglądają, to są tacy trochę 

nie domyci i często jest to…, no to są już tacy ludzie, którzy mają swoje nawyki i ich się już nie zmieni, 

bo co ? nagle sięgnie po dezodorant, no nie, on po prostu jest tak jakby nauczony  

N: Jest nie oprany, jest nie domyty, jest nie zadbany, no, to się do tego sprowadza. Jak chcesz go 

doprowadzić i zadbać, to musisz go doprowadzić i zadbać u siebie, w twojej łazience  

B: Tak, znaczy osoba która, no dokładnie taka osoba bez, która nie jest opiekunem.. 

N: Która nie jest opiekunem, właśnie w której ta bariera jest dodatkowo, nie? 

B: Będzie chciała gdzieś tam obcych ludzi, no to jest naprawdę… 

N: Ale Pani nawkładałyśmy nie? 

MK: Nie, ale bardzo fajnie, mnie właśnie o to chodzi, dlatego mówiłam, że przesyłanie jakby tych pytań 

to w ogóle, ma być właśnie luźna rozmowa, że ja sobie tutaj w między czasie notuję to co najcenniejsze 

i na pewno damy to właśnie pod rozwagę całego zespołu, bo to są cenne uwagi też od praktyków, no 

bo Panie pracujecie na bieżąco, spotykacie się z tymi problemami. Dopytam jeszcze, bo zaczęliśmy od 

tego, że prowadzicie szereg działań dla seniorów, czy mogę jakieś takie konkrety poprosić co to jest, co 

robicie, jaki to jest rodzaj wsparcia. Karta seniora wiem, w planach 

N: Jest karta seniora, były zorganizowane Targi Senioralne dla seniorów. Pierwsze wojewódzkie targi 

senioralne dla seniorów, z województwa śląskiego. Te targi miały za zadanie po pierwsze: zebrać w 

jednym miejscu fachowców, którzy się tą starością zajmują, trochę o tej starości porozmawiać, a z 

drugiej strony, miały pokazać seniorom bazę usług nie tylko… 

B: Takich dedykowanych 

N: Dedykowanych pod seniora  

B: Również seniorów, bo to nie tylko, bo to są różne rzeczy 

N: Tak, bo to są jakieś turnusy rehabilitacyjne, jakieś materace przeciwodleżynowe, jakieś takie rzeczy 

które, które im mają służyć, więc to są te, te rzeczy dedykowane seniorom. Jest dedykowany seniorom 

w tej chwili projekt tak… 

B: Tak, tylko on teraz jest w fazie oceny, więc.. 

N: Jeszcze go nie ma, więc czy dostanie dofinansowanie? Jeszcze nie wiemy, to jest kwestia 

rozstrzygnięcia, ale też seniorów, wsparcia seniorów w domu pomocy społecznej i tworzenia modelu, 

ale nie wiemy czy się uda, bo tak jak mówię: to jest świeżo złożony wniosek 

MK: Ale modelu wsparcia właśnie dla osób będących w DPES-ach? 

N: Tak, w DEPE-esach. Działa śląska rada seniora, w której też rozpatrywane są problemy seniorów. 

Troszkę są kierunki wsparcia dla seniorów opracowywane, my jesteśmy jak gdyby opoką dla tej 

śląskiej… pod naszą egidą to działa 



B: Tak, pod naszą pieczą jest uruchomiona ta instytucja, są takie, jest taki park, w przypadku śląskim to 

jest tutaj u nas nie daleko, jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście taka baza kulturalna dla ościennych 

miast i tam jest na przykład Akademia Seniora, taka akademia wolontariatu … 

N: To my to robimy? 

B: Tak, to jest też pod tą radą seniora i to się wszystko dzieje i my też tam się spotykamy na tych 

spotkaniach, też jesteśmy i nasz przedstawiciel, są różne aktywności, właśnie aktywnych parków 

seniorzy, dużo jest takich rzeczy właśnie kulturalno-zdrowotno-rozrywkowych 

N: Znaczy się, nasz Pan dyrektor wywodzi się z domu pomocy społecznej i on jest też nakierunkowany 

na taką prawną i praktyczną wiedzę na temat seniorów 

B: Tak, a jest dyrektorem dosyć świeżym, bo od raptem, od roku nie całego, więc no, więc… 

N: Jeszcze działamy, natomiast z tego co widzimy i obserwujemy to dyrektor właśnie ściąga różnego 

rodzaju interpretacje i tworzy taką bazę wymiany informacji dla DPES-ów, MOPS-ów i tych instytucji, 

które zajmują się … 

B: Tak, stworzył forum dyrektorów DPS, na którym kilka razy w roku, bo ostatnio 2 razy w roku się 

odbyło takie spotkanie właśnie dyrektorów DPS, na których wymieniają się doświadczeniami 

N: Stwarza pole do rozwoju, stwarza miejsce, w którym możemy się spotkać i porozmawiać na temat 

tego i wypracować wspólne rozwiązanie. Myślę jeszcze co tam jest zrobione dla seniorów? 

B: Koperta życia za tego marszałka powstała, która też była promowana swego czasu, to była taka 

koperta, w której było… 

MK: Mam, mam widziałam w jednym ze szpitalu były zostawione 

B: Bardzo fajna rzecz, tak, bardzo przydatna akcja, prosta a przydatna rzeczywiście 

N: Realizowaliśmy projekt dotyczący te le opieki dla seniorów 

B: Miał być realizowany, ale nie doszło do niego, tak niestety, ale inne gminy, jakby z terenu 

województwa śląskiego realizują projekty, gdzie wykorzystują te le opiekę do wsparcia seniorów, 

natomiast u nas nie doszło do realizacji ostatecznie , ale, ale rzeczywiście był on przygotowywany, był 

pomysł na to, ale filia z Jastrzębia jakby dalej działa  

N: Filia jakby dalej działa, jest realizowany ten projekt w partnerstwie z kimś innym z tego co wiem 

B: Tak, jest kilka miast, chyba z Częstochową, Jastrzębiem, gdzie na terenie tych miast rzeczywiście 

wykorzystuje się telefon jako wsparcia dla seniorów. Nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to się 

sprawdza, no nie wiem i nie chciała bym tutaj podawać informacji, które nie są sprawdzone, ale z tego 

co prezentacja na której byłam przed projektem, brzmiało to obiecująco i rzeczywiście mogło by pełnić 

jakąś formę wsparcia, wsparcia oczywiście, bo to nie rozwiązuje wszystkich problemów, to tylko takie 

dodatkowe wsparcie i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa temu seniorowi 

N: To tyle w zasadzie chyba u nas, bo my świeżaki w tym temacie, zawsze to było w zakresie naszego 

funkcjonowania, natomiast teraz… 



B: Oczywiście są konferencje co jakiś czas realizowane, dotyczące kwestii senioralnych , 

rozpromowujemy też jeżeli się pojawiają jakieś informacje  

N: Ale nie czarujmy się: bezpośrednio do seniora, pośrednio tak, ale do samego seniora my nie 

docieramy , nie? 

B: My bardziej do instytucji, które potem działają z seniorami, my jesteśmy takim trochę pośrednikiem 

N: Czyli ten projekt, który będziemy teraz robić, który jest jedyny taki jakby bezpośrednio pod seniora, 

ale też przez instytucję 

B: Przez gminy 

MK: W tedy z GOPSAMI też jest taka współpraca tak samo jak z MOPSAMI, czy bardziej państwa 

instytucja to są MOPSY? 

B: No nie można tak powiedzieć, bo jakby no wszystkie… 

N: My mamy więcej MOPS-ów niż GOP-ów na terenie, więc to jak gdyby siłą rzeczy, natomiast… 

B: Ale nigdy, nikogo nie zdyskwalifikowaliśmy ze względu na to czy to jest GOPS czy to jest MOPS czy 

ROPS 

N: Nie, ale nawet Karolina kooperacje trzy D, też wspierają seniora  

B: Właśnie, realizujemy taki projekt: kooperacje trzy D, który jest projektem partnerskim z kilkoma 

województwami i on też jest , jakby z uwagi na specyfikę nas Śląska zostaliśmy przydzieleni do makro 

regionu, który dotyczy miast powyżej 20.000 mieszkańców, więc to też jest…           

N: Ale, partnerzy wasi realizują… 

B: Nie nasi partnerzy, jakby są pozostałe dwa makro regiony, które mają projekt dla terenów wiejskich 

i tam liderem jest ROPS w Rzeszowie, bo my, bo nasz projekt jest tylko na gminy miejskie 

N: Ale, co to ma za zadanie ten projekt? 

B: Znaczy, to nie jest takie to nie jest nakierowane na seniorów tylko, to jest ogólnie na problemy 

społeczne, w tym między innymi seniorów. Chodzi o to, żeby wypracować takie, model też jakby nie 

było współpracy między instytucjami, który ma usprawnić działanie i zarówno od strony instytucji jak i 

tej tego beneficjenta, tak, który przychodzi do instytucji po pomoc 

N: Generalnie, żeby jak najbardziej skrócić drogę udzielenia pomocy i jak najbardziej spersonalizować 

pomoc która jest udzielana temu beneficjentowi i w tym seniorowi też 

MK: A jak państwo robicie na przykład te wspomniane konferencje, to faktycznie uczestniczą też osoby 

z GOPS-ów czy… 

N: Tak, tak oczywiście, na szkolenia przyjeżdżają, tak 

MK: Dobra. Jeszcze chciałam dopytać: Jak by można było wykorzystać potencjał osób starszych do, 

oczywiście bardziej na wsi, ale do czego? i jak by to można było zrobić 



N: Musimy podzielić osoby starsze : ustawowo 60+, ustawowo 60+, a ci są aktywni raz społecznie, dwa 

aktywni są w domach, często jeszcze zawodowo i oni są wykorzystani do maksimum, tak i oni i 

wspierają rodzica i wspierają wnuka i wspierają jeszcze koleżanki, więc tych nie liczymy. Senior, który 

jest aktywny i jest sprawny, zawsze będzie miał zajęcie i zawsze będzie wykorzystany, jeżeli jest w 

rodzinie. Jeżeli jakaś rodzina, jakieś środowisko w którym on funkcjonuje jest. Jeżeli mówimy o 

seniorze, który nie ma rodziny i który jest chory jest go trudno wykorzystać społecznie, jakkolwiek, 

natomiast ja widzę w ciąż i nadal i będę popierała tą tezę, że senior który, nawet jest seniorem nie 

sprawnym fizycznie i nawet ma jakieś zaburzenia psychiczne, to można go wykorzystać brzydko 

mówiąc. Po pierwsze, to jest ten nośnik historyczny, ta kultura, ta tradycja, to jest, to teraz z naszej 

bajki znowu, są dzieci w ośrodkach adopcyjnych, które nie mają dziadków. Gdyby stworzyć 

porozumienie na zasadzie wolontariatu, że dziadek przytula wnuka, a wnuk przytula dziadka 

B: Ale jest gdzieś tak, coś mi się kojarzy, że w jakimś mieście powstało coś takiego  

MK: Ostatnio było coś tam, czytałam w gazecie 

N: Jest to tulisiowo, że dziadki chodzą i przytulą, ja powiem czemu. Do mnie do placówki przyjeżdżali 

seniorzy, którzy nie mieli rodzin i największym świętem i największą radością dla tych dziadków były 

dni, w których przychodziły przedszkolaki, w których przychodziły przedszkolaki i kiedy przychodziły 

dzieci ze szkoły i to była obopólna radość, bo lgnie się do dziadka, bo to zawsze budzi pozytywne 

uczucia. Dziadek to jest taka osoba, która ma, taką konotację miłą nie, że się chcemy do niego przytulić, 

porozmawiać i tak dalej, więc i te dzieci miały frajdę, dwa, ci dziadkowie mieli dla nich czas, czego 

często nie mają rodzice w domach, więc mówię w tym kontekście, jak najbardziej moim zdaniem 

seniorów można brzydko mówiąc wykorzystać, ale można też ich wykorzystać wydaje mi się do takich 

rzeczy które, które zanikają, w takim naszym codziennym życiu jak…ja prowadziłam takie zajęcia 

swojego czasu z seniorami: oni mają doświadczenia inne niż my, oni mają masę gier, których my nie 

znamy, a których można nas nauczyć, oni mieli inne aktywności, których my nie mamy, o których 

można nam opowiedzieć. Jeżeli my tego nie zdobędziemy od nich, to tego już nigdy nie będzie, więc 

jako taki nośnik informacji historii, tradycji i wszystkiego co się z nami wiąże, to ja bym wykorzystywała 

tych seniorów, nawet nie aktywnych. Tak myślę sobie, ale możecie się ze mną nie zgadzać. Nie, ja 

żałuję, mój dziadek bardzo szybko zmarł, ja nie miałam tej możliwości pobycia z dziadkiem, nie znam 

swoich dziadków i ja się śmieję, że całą taką moją miłość dziecka do wnuka przelałam na moich 

dziadków w placówce. W pewnym momencie ich się traktuje jak swoich, nie jeżeli się z nimi przebywa, 

tylko to wiecie, ja to robiłam zawodowo i nie wyobrażam sobie żeby ktoś to robił, tak po prostu z 

odruchu serca, jasne to się da robić, ale tego nie będzie dużo  

MK: A jakby to było potraktowane właśnie jako zawodowo, że tak osoba która jest, powiedzmy 

potencjalnie prowadzi gospodarstwo opiekuńcze i zajmuje się tym zawodowo, czyli powiedzmy 

przestaje tam… 

N: Prowadzić gospodarstwo rolne 

MK: Na przykład, jedna osoba, na przykład zakładając to co mówiliśmy, że w domu jest parę osób, 

jedna z nich jednak zostaje wyodrębniona, zajmuje się tym zawodowo, to w tedy… 

N: Jasne, ale pod warunkiem, że: wygospodarujemy dla niego pomieszczenia, wyremontujemy go, 

przeszkolimy go, ma obowiązek zatrudnienia fachowych ludzi, mamy nad tym kontrolę i zapewnimy 



mu pieniądze nawet jak nie ma seniora, to tak, żeby nie został bez pieniędzy, w którymś momencie. 

Senior+ działa na tej zasadzie, że dofinansowanie jest, jak jest senior  

B: Tylko jaki to będzie interes dla gminy, nie wiem dla niego? czy to będzie tańsze niż inne rozwiązania? 

N: Nie będzie, nie będzie tańsze na bank, to w tedy tak; wpuszczenie kogoś, na taką minę w postaci 

przywiezienia mu seniora, którzy chorują częściej niż ludzie w pełni wieku, w sile wieku, przywiezienia 

mu połówki , zapłacenia mu za połowę seniorów powoduje, że on nie ma pieniędzy do życia 

MK: Czyli to ryzyko finansowe się powtarza 

N: Czyli to jest jedna rzecz, a druga, jak nam się rozchoruje ten senior, to pal sześć, ale jak rozchoruje 

się ten, co miał się opiekować? 

MK: No o tym też dyskutowaliśmy ostatnio, jak rozwiązać kwestię na przykład zastępstwa 

B: Albo, chociażby nie wiem, niech rozchoruje się dziecko, które przebywa, albo, ma ospę, nie wiem… 

N: Znaczy pojawia się ten sam problem, co w przypadku rodzin zastępczych. Rodzice zastępczy, jeżeli 

się rozchoruje jeden z rodziców i idzie do szpitala, to zostaje drugi rodzic do opiekowania się tymi 

dziećmi, a jak się nie daj boże rozchoruje drugi, to jest problem i tutaj, i tu jest ten sam problem. Ten 

człowiek też potrzebuje odpocząć, ten człowiek też potrzebuje urlopu, też potrzebuje załatwić swoje 

prywatne sprawy i poprowadzić swój dom rodzinny, zaopiekować się swoimi dziećmi, swoimi 

wnukami, jakkolwiek kimś kto w tym domu pozostał, nie 

MK: Ok. To jeszcze tak na sam koniec dopytam, czy coś jeszcze należało by uwzględnić, tworząc taki 

nowy podmiot, właśnie w kontekście gospodarstwa, które by świadczyło pomoc, czy na coś szczególną 

uwagę powinniśmy zwrócić? 

N: Jasne, z mojego własnego doświadczenia, co ja mówię, jak wybierałam też personel do mnie do 

placówki… mamy wredne czasy i mamy wrednych ludzi i wydaje mi się, że trzeba zwrócić bardzo dużą 

uwagę i bardzo dokładnie dokonywać wyboru osób, które będą tą opiekę świadczyły. Jest dużo 

nadużyć, widzimy to coraz bardziej , w dobie masmediów widać to jeszcze wyraźniej, bo te informacje 

są rozdmuchiwane, pewnie to było zawsze, natomiast w tej chwili wydaje mi się, że jest mało ludzi 

którzy funkcjonują na zasadzie odruchu serca i takiego zdrowego podejścia , a, a  więcej jednak takich 

osób, które niestety wykorzystują gdzieś swój, swoją przewagę, a praca z seniorem jest naprawdę 

trudna. Jest naprawdę trudna, jeżeli mamy jednego dziadka to jest jeden problem, a jeżeli mamy ich 8, 

to jest osiem różnych problemów, tak to jest osiem różnych problemów i rzeczywiście te problemy 

demencyjne powodują ,że ta opieka nad seniorem jest bardzo trudna. Jest bardzo trudna i rzeczywiście 

często gęsto jeżeli chcemy tą opiekę świadczyć dobrze, sprowadza się do pracy: jeden na jeden. Ja 

mówię, my jak byliśmy mali to byliśmy w przedszkolu, a teraz ci nasi seniorzy też idą do przedszkola, 

tylko ,że oni idą już ze swoją historią i ze swoimi nawykami i jest dwukrotnie trudniej. Dzieci to my 

prowadziliśmy i my sobie je kształtowaliśmy, a tutaj to oni przychodzą ze swoją historią i tej się już nie 

da zmienić, a do tego jeszcze, jak się nakładają rzeczywiście choroby, a demencyjne są bardzo trudne, 

to, to rzeczywiście jest to praca jeden na jeden. Ja miałam u siebie w placówce pana, który miał 

altshajmera i my cały dzień nawlekaliśmy guziki, bo to była jedyna rzecz, którą udało się z tym panem 

robić, a trzeba było siedzieć obok niego i trzeba było mu wybierać i w tedy go zajmować na zasadzie: 

wybierz kolor guzika, zrób to, zrób tamto. Jak się go puściło, to się robił agresywny i uciekał. Jak w 



placówce jest 30 osób i 5 osób personelu to proszę mi wierzyć, to jest trudne do zrobienia, jak jeszcze 

w miedzy czasie trzeba zmienić ze trzy pieluchy i wydać posiłek. Jedna osoba nie jest w stanie się 

zaopiekować kilkoma seniorami, którzy są niesamodzielni, nie ma takiej możliwości 

MK: A jakby na przykład zastosować takie rozwiązanie, żeby tych seniorów włączyć do takich prac jak 

na przykład gotowanie, porządki? 

N: Myśli Pani, że nie próbowaliśmy. Siedzimy sobie tutaj, ugotujemy, zjemy po sobie, nie? A po takim 

seniorze?, bez badań sanepidowskich? Jeden z drugim?. Jest to trudne, jedyne rzeczy do jakich nam 

się udało włączyć seniorów, bo posiłki były trudne, dlaczego? Dlatego, że jest też ryzyko i 

niebezpieczeństwo, jak on jest niesamodzielny na tyle, że nie jest w stanie obrobić sam siebie to do 

kuchni go nie wpuścimy, bo jest to ryzykowne. To jest jedna rzecz. Do czego udało nam się ich włączyć? 

Włączaliśmy seniorów do prasowania, seniorki które były jeszcze aktywne i mogły to robić rękoma i 

lubiały to włączałyśmy je do prasowania, włączałyśmy je do pieczenia ciastek, ale nie do wyrabiania 

ciasta itd., tylko do samego wycinania, podlewali kwiaty, ścierali kurze. Jak mieliśmy w okresie letnim, 

jeszcze ich wykorzystywaliśmy gdzieś tam w ogródku, jakieś drobne prace, ale też na zasadzie, że 

wszystko było podniesione, bo inaczej się nie da. Nie ma innych aktywności do których można ich 

włączyć, to jest raz, a dwa, oni nie mają motywacji już, a jak się nauczą, że ja przychodzę gdzieś, gdzie 

płacę im to ja tej pracy żądam i to się włącza tutaj w drugą stronę. Nie bardzo w takim miejscu jest 

możliwość wykorzystać ich do czegoś, niestety bo oni nie są samodzielni na tyle, a nawet jeżeli 

faktycznie włączymy ich do gotowania, to ich trzeba pilnować tak? Bo jest to ryzyko, że się coś nie daj 

boże przydarzy nie 

MK: Jesteśmy na etapie, czy coś jeszcze powinniśmy uwzględnić w takim 

B: A na jakim jesteście etapie, że tak spytam, jesteście bardziej na tak, czy bardziej na nie, na razie 

MK: Chyba na tak, to znaczy i tak efektem projektu musi być wypracowanie modelu, więc to na pewno 

przygotujemy. My też jako uniwersytet, zajmujemy się takim etapem całego projektu jakim jest właśnie 

model starzenia i chcemy to w taki bardzo oparty na badaniach sposób opisać jak wyglądają osoby 

starsze, ich sytuacja aktualnie w ogóle w Polsce, ale skupiając się na tych wsiach  głównie. Po za tym 

chcemy podejść do tego tak troszeczkę strukturalnie, jak by to w ogóle miało być umiejscowione, w 

jakim miejscu całego systemu, no i chyba najbardziej poważna kasa, poważny problem: z kont kasa?, 

no bo tutaj się zastanawiamy, kto by miał to finansować, jak by to miało wyglądać. Na pewno efektem 

finalnym musi być przedstawienie takiego modelu, tak to założyliśmy i  tak to planujemy, bo tak: w 

kujawsko-pomorskim zastosowano to, jedno ze stowarzyszeń zrobiło takie coś, no i im to zadziałało, 

mają 5 czy 7 jakoś tak, kilka takich gospodarstw, no i działa. Działa, tylko problem polegał na tym, że 

oni dostali dofinansowanie unijne na to, żeby to zrobić i teraz troszeczkę mają problem; jak to zrobić, 

jak nie ma dofinansowania… 

N: Nie ma czego dofinansować 

MK: I z tond też jakby ten projekt, który ma być jakby bardziej systemowy, no bo to, gdyby się 

zdecydowano na takie rozwiązanie, no to wymaga zmiany na pewno kilku ustaw, żeby to mogło 

funkcjonować, no i jest jeszcze jedna taka sprawa wiążąca, że aktualny premier obiecał, że będzie coś 

takiego jak 500 takich gospodarstw, no i to też trzeba jakoś odnieś do… 

B: 500+ gospodarstw 



MK: Mniej więcej właśnie, no i teraz szukamy rozwiązania, takiego właśnie systemowego, bo to jest 

takie hop- siup, fajnie to wygląda, super idea, też są , tak jak na początku rozmawiałyśmy: idea jest 

fajna, tylko teraz jak, no właśnie tylko teraz się borykamy z tym wszystkim, o czym od dłuższej chwili 

rozmawiamy właśnie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, żeby to, no bo to się później okazuje, że to 

nie jest takie fajne, że mamy gospodarstwo opiekuńcze 

N: No i co z tego, że je mamy nie? 

    A ja zapytam tak: państwo wszyscy jesteście teoretykami, rozmawiacie z praktykami? 

MK: Nie tylko 

N: Właśnie chciałam zapytać, czy jeździcie do placówek i czy podobne problemy z placówek wypływają? 

Niestety takie same nie? 

MK: Zmierzamy dziś ku wspólnym wnioskom, naprawdę, nawet sam fakt, że badamy, bo w zespole jest 

nas kilkanaście osób i staramy się tak, żeby każdy gdzieś pojechał i zobaczył i porozmawiał 

N: Zobaczył na żywo tak? 

MK: Tak, bo też każdy z nas innymi rzeczami się zajmuje. My w trójkę na ujocie to jest socjologiczna 

taka część, typowo takie społeczne kwestie nas bardziej interesują. Mamy partnera Centrum 

Doradztwa Rolniczego, więc oni szukają… 

N: Z innej strony 

MK: Tak, oni na przykład patrzą, czy ich doradcy, którzy i tak pracują na wsiach z rolnikami , czy w ogóle 

z osobami którym doradzają jak prowadzić gospodarstwo, mogli by tutaj coś, coś robić, ponieważ 

Uniwersytet Rolniczy, którego zadaniem jest opracowanie takiego modelu pod względem właśnie 

finansowym, ewentualnie właśnie jakiś ulg, zwolnień, czegoś czym moglibyśmy zachęcić, no i potem 

zamierzamy to wszystko zebrać w całość, no i przedstawić do Ministerstwa, jako że oni są liderem 

Ministerstwo Rolnictwa w całym tym projekcie 

B: A do kiedy trwa projekt? 

MK: Jeszcze półtora roku, a trwa już półtora, czyli w połowie można powiedzieć jesteśmy, na półmetku, 

no teraz właśnie po dużej ilości badań jesteśmy, więc już to z naszego punktu widzenia fajnie wygląda, 

bo więcej wiemy, bo nawet taka rozmowa dużo daje. Daje jakieś nowe światło i każdy coś tam innego 

nam podpowie, a tu sobie jeszcze zobaczcie, a tu się u nas to działo, a u nas w ogóle, no bo też 

zauważyliśmy taką różnicę pomiędzy samymi GOPSA-mi. GOPSY, które są umiejscowione w 

większych… 

N: Funkcjonują inaczej, zupełnie nie? 

MK: Bez porównania, oczywiście jest wyjątek, sama byłam w malutkim GOPSIE, gdzie,  gdzie w ogóle 

rozmawialiśmy przy malutkim biureczku, a robią tyle rzeczy dla seniorów, że nie jeden duży by… 

B: Jak jest człowiek charyzmatyczny, któremu się chce, zaangażowany, to.. 



N: No ale to mówię, tutaj na to się składa wiele czynników, bo to jest tak, jeszcze jest ten sołtys, 

któremu musi się chcieć zachęcić tych ludzi 

MK: Tak, to też duża rola sołtysa 

N: Ten sołtys, jak on ich trzyma i ich tak mobilizuje, to oni zadziałają inaczej, on powie, faktycznie 

zbierze wszystkich i przyjdzie powie: słuchajcie mamy problem, Nowakowa se nie radzi, Nowakowej 

trza pomóc, a jak nie ma kogoś, kto to brzydko i kolokwialnie mówiąc trzyma za mordę, to to nie 

zadziała 

MK: To też gdzieś tam nam wychodziło ,że na przykład dużo osób, które trafiły do pomocy GOPSU, 

chociażby usług opiekuńczych, zawdzięcza to sołtysom, że oni będąc bliżej zauważyli problem, zaczęli 

namawiać, słuchaj powiedzmy, że potrzebujesz tej pomocy itd. i w tedy to się udawało 

N: Czyli potrzebny tam lider, zdecydowanie 

MK: Bo taki człowiek by sam, nigdy prawdopodobnie by nie dotarł, więc tutaj ta rola sołtysów też się 

faktycznie potwierdza. Dużo takich ciekawostek, które odrywają tą teorię bardzo 

N: Od praktyki 

MK: I teraz cała sztuka będzie polegała na tym, żeby jakoś to połączyć 

N: Znaczy idee są fajne nie?, pomysły są fajne tylko zawsze na etapie realizacji trafimy na ścianę, jakąś, 

w którymś momencie nie! 

MK: Tak, my też się teraz aktualnie staramy właśnie jak najwięcej tych barier zlokalizować teraz, żeby 

na coś nie wpaść, no i tak właśnie w tym modelu chcemy zaproponować ewentualnie różne 

rozwiązania, no bo to.. 

N: Takie szyte na miarę trochę   

MK: Tak, no bo to jest to o czym rozmawiamy, na przykład catering czy gotowanie? 

N: Niby nic, a jednak to jest dużo 

MK: To jest coś istotnego, tak. Wszystko się może teraz zadziać, prawda? I do tego dochodzą jeszcze 

przepisy, w ramach których musimy to gdzieś wszystko jako nowy, nową instytucję, nowy twór 

umieścić 

N: Ja się śmieję, bo jak odbierano naszą placówkę, to straż pożarna, sanepid, pip, wszystko po kolei: bo 

ta ściana jest o 3 cm za niska , bo ten tiper nie działa, bo musi być oświetlenie awaryjne, bo w toaletach 

muszą być guziki bezpieczeństwa 

B: Duża tolerancja na projekcie, tak naprawdę 

N: A wpuścić do mieszkania, gdzie tu jest próg, tam jest coś tam nie! 

MK: Tak dokładnie. Nawet zwykłe drzwi w większości… 

N: 90 to mało w których domach są, żeby wózkiem przejechać 



MK: Dokładnie, bo człowiek zazwyczaj sobie robi pod siebie nie zważając co nawet w przyszłości może 

być, no właśnie takie zwykłe rzeczy, które są prozaiczne, a… 

N: Ale u nas słuchajcie pojawił się problem, którego my się nie spodziewaliśmy, że się pojawi. W 

formule senior+ są pokoje wypoczynkowe tak zwane, w których są kanapy, w których senior w czasie 

pobytu w placówce może iść odpocząć i się położyć na przykład  

B: Za mało było? 

N: To nie chodzi o to, że kanap jest za mało, bo było za mało były kolejki do kanap, tylko był inny 

problem słuchajcie. Pościel? Ale jak? 30 kompletów i każdy ma mieć swoją pościel i to zmieniać? No 

dobra, to jak pościel nawet wymienię to jest materac, który trzeba dezynfekować co jakiś czas i 

wyłączam pokój z użytkowania co jakiś czas tak?, a jak on mi nasika, a się zdarza to ja muszę to od razu 

wyprać, od razu muszę ściągać i robić dezynfekcję, bo sanepid  jak przychodzi to mnie pyta: kiedy była 

dezynfekcja, kiedy był sanepid tak?. Czyli co? Jak ten senior się idzie położyć, to ja mu powinnam 

rozłożyć prześcieradło, które on ze sobą zabierze i teraz co?  pralnia chemiczna musi być, bo ja nie 

mogę przecież tego wyprać u siebie. Takie problemy, których się też nie spodziewaliśmy ,że się pojawią, 

a się pojawiły, bo jak? 

MK: A senior+ nie sprawdza się dlaczego? 

N: Finansowo, finansowo się nie sprawdza to jest raz, a dwa, nie sprawdza się bo to jest to o czym 

mówiłam: musimy rozdzielić seniorów, senior 60+ aktywny, nie przyjdzie do seniora +, bo on pójdzie 

do OTW, jak on chce być aktywny, jak on chce działać, chce wychodzić i chce robić  cokolwiek. Do 

seniora+ idzie ten senior, którego rodziny nie stać, albo nie ma miejsca do całodobówki, który jest 

ciężarem, bo trzeba koło niego chodzić i wychodzi na 8 godz. z domu i wszyscy mają święty spokój, ale 

on jest za zwyczaj nie samodzielny. Na 30 miejsc, które my mieliśmy w placówce, założenie było takie, 

że kupujemy busa 7 osobowego i wystarczy na dowóz. Z 30 osób jak ja odchodziłam z pracy, 

dowoziliśmy 27. Żadna nie była w stanie dotrzeć praktycznie samodzielnie 

B: Takie dwa kursy 

N: Robiliśmy trzy kursy i to się kończyło tak, że oni do 10 dojeżdżali, potem coś szybko daliśmy jeść, 

szybko jakaś aktywność, jakaś rehabilitacja jakieś coś i drugie pół dnia myśmy ich rozwozili. Dosłownie 

do tego to się sprowadzało, a to pochłania finanse 

MK: No na wsiach też będzie taki problem 

B: Tak, bo to są duże odległości, tak  

N: A potem tak: bus musi być dostosowany na wózek, musi mieć niskie schody, samego kierowcę puścić 

z seniorem który na przykład ma Parkinsona i w trakcie jazdy dostanie mu ataku i go trzepie, to 

kierowca tego nie ogarnie. Musi być z tyłu ktoś, kto jest w stanie tego dopilnować nie?, bo różne rzeczy 

tam się dzieją, także to…Senior+ ideą jest fajną, natomiast to nie jest, nie da się zrealizować, to 

początkowo był senior wigor, to, to nigdy nie będzie senior wigor, to będzie 1 na 10 seniorów z 

wyborem tak naprawdę. Nie, nie miało szansy to się spełnić, ja mówię, ten który jest aktywny, dlaczego 

to się jeszcze nie, to by się dało zrealizować w tej formule gdyby nie było decyzji kierowanej z MOPSU, 

bo MOPS wypycha swój problem, tak, bo MOPS jak ma zapewnić mu całodobówkę, a go nie ma, MOPS 



ma zapewnić pielęgniarkę tak, i panią środowiskową, która przyjdzie ogarnąć to woli tego nie 

aktywnego seniora wypchnąć nam do placówki i wy się z nim bujajcie 8godz. No taka jest prawda, 

każdy dba o swój ogródek. Gdybyśmy mieli możliwość dobrowolnego gdzieś tam przyjmowania 

seniorów z ulicy, to w tedy tak, bo ja ściągam tych którzy chcą, którzy są zainteresowani, mam ciekawą 

ofertę komercyjną, którą przyciągam tego seniora, ale jak on mi już przyjdzie na wet, bo słyszy fajne 

miejsce i trafia się 3 na 27 i cały personel lata koło tych 27 , bo jest tyle rzeczy do wykonania, że nie 

jest w stanie zrobić nic innego, to temu aktywnemu bardzo szybko się hello: to nie dla mnie, co ja tu 

mam robić, a jeszcze z tych aktywnych co robimy? Angażujemy nie! Pomóżcie, zróbcie to, no to ja wolę 

w domu siedzieć i jeszcze mam za to płacić? Nie ma szans 

MK: Ok, coś jeszcze do uzupełnienia? 

N: Ja mogę cały dzień, nie? Nie no to jest moja działka 

MK: No właśnie, mnie o takie spotkania właśnie chodzi że, że jak najwięcej się dowiedzieć 

N: Nie, no jest dużo problemów, słuchajcie potem pojawia się tak, że jest ich 30, to ten nie je takiej 

zupy, ten nie je takiej, to tego trzeba karmić tak, przy tej babci trzeba siedzieć bo się dusi jak połyka, a 

tej trzeba dawać łyżką bo już się tak trzęsie, że nie daje rady, no to są takie problemy dnia codziennego 

naprawdę, to które.. jak jest jeden na jeden to one są do ogarnięcia, jak jest pięć na jeden to już się 

pojawia problem, nie da się rozdwoić. Ten posiłek trzeba wydać, po tym posiłku trzeba sprzątnąć, za 

chwilę trzeba wydać kolejny, no to jest takie, takie przedszkole, no tylko z nawarstwionymi problemami 

bo to są duzi ludzie no, niestety 

MK: Ze swoją historią na dodatek 

N: Mówię, to najbardziej chyba jest trudne w całym tym wszystkim ze swoją historią, ze swoimi 

nawykami i ze swoimi przyzwyczajeniami, to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, bo mówię: te 

małe dzieci to my kształtujemy, a ci już przychodzą ukształtowani, często gęsto ukształtowani z 

rozumem dziecka i tu jest dopiero podwójna trudność, ale mimo wszystko są fajni 

MK: Dziękuję bardzo 

N: Dzięki, jakby coś to można dzwonić, pytać jakby coś trzeba było, nie, my jesteśmy bardzo chętni 

MK: Bardzo, bardzo chętnie naprawdę 

N: My jesteśmy chętni 

B: No i będziemy chcieli się zapoznać 

N: Tak, bardzo byśmy chcieli poznać twór nie?, bo myślę sobie, że docelowo gdzieś to musi iść, bo jak 

już stworzony będzie model to gdzieś to musi iść do realizacji, ktoś musi wziąć nad tym pieczę, a 

domyślam się, że to wyląduje właśnie w takich ROPSACH jak my, koordynowanie tego nie? 

B: Nie ma sensu, żeby stworzyć a potem włożyć do szuflady 

MK: No właśnie dlatego nie chcielibyśmy, żeby to był projekt który przyniesie papier i tyle. To by było 

dla nas najgorsze, bo no nie robimy tego projektu, tak jak czasami się zdarza, że projekt dla projektu i 

tam trzeba sobie zarobić kasę i kasę mieć, to nie jest nasz główny.. bo w instytucje dzieje się też wiele 



innych, czy inne projekty i to jest dobre właśnie, bo ten opiera się na takiej idei i na tym, że możemy 

sobie to z ciekawością badać, a no wiadomo, że tam, no to była by ściema, gdybym powiedziała ,że nie 

dostajemy nic, no ale to nie jest naszym wiodącym źródłem i moim zdaniem to się w tedy sprawdza. 

Nie jest to projekt dla projektu, jak niektórzy robią tak zwane grantozy i, i właściwie nie wiadomo 

potem co z tym zrobić. Fajnie, projekt się skończył i? 

N: I co dalej nie? 

MK: Nie mamy na przykład źródła finansowania na to ,żeby to dalej robić, no i tu.. 

N: No ale tu wracając to jest ten sam problem z seniorem+, jak się skończył okres trwałości projektu to 

co? 

MK: Właśnie, dlatego my to byśmy chcieli od razu w systemie usadowić, żeby to nie było, że ktoś 

dostanie dofinansowanie i może sobie to robić, nie to musi być określone, z kont on te pieniądze 

dostaje, za co dostaje, ile dostaje. Właśnie chodzi nam o takie ustrukturyzowanie tego, żeby to jakoś 

działało, ale na pewno się podzielimy. DZIĘKUJĘ.  

Respondent 6 (opieka nieformalna) 

Synowa kujawsko- pomorskie Komorowo 

MK: Dzień dobry. Bardzo Pani dziękuję, że zechciała się Pani spotkać ze mną. Tak jak już wspominałam 

nazywam się MK i chciała bym porozmawiać dzisiaj z Panią na temat osób starszych, w rozumieniu 

seniorzy 60+ na obszarach wiejskich, o tym jak wygląda ich życie, jakie mają potrzeby, jak sobie radzą 

w życiu codziennym. Chcemy pogłębić swoją wiedzę na temat życia codziennego osób starszych na wsi. 

Interesują mnie problemy, jakie napotykają osoby starsze, ale również te dobre strony życia osób 

starszych na wsi. Naszą rozmowę chciała bym nagrać, ponieważ Pani odpowiedzi posłużą nam do 

opracowań zbiorczych, które wykorzystamy do analizy na potrzeby prowadzonego w Instytucje 

Socjologii UJ projektu Growit, finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nagranie 

oczywiście po sporządzeniu raportu przygotowanego przez nas zostanie skasowane i nie będzie nigdzie 

przechowywane. Czy wyraża Pani na to zgodę? 

B: Tak, wyrażam 

MK: Proszę opowiedzieć, jakie były Pani powody podjęcia się opieki nad osobą, czy osobami starszymi? 

B: W związku z tym, że mieszkamy razem z mężem i teściową, która jest osobą powyżej 60-go roku 

życia, jesteśmy rolnikami, mieszkamy na wsi, więc to było naturalne, że podjęliśmy opiekę. Teściowa 

jest po trzech udarach, więc taka po prostu była potrzeba. 

MK: A czy Pani posiada specjalne przygotowanie, do wykonywania tej pracy? 

B: Nie, natomiast zostałam przeszkolona przez pielęgniarkę środowiskową, w jaki sposób postępować 

przy opiece nad taką osobą 

MK: A jakie jest Pani wykształcenie? 

B: Ja mam wykształcenie średnie, ogólnokształcące  



MK: Czy Pani pracuje aktualnie zawodowo? 

B: Nie, nie pracuję, przebywam w tym momencie na rencie 

MK: Jak dobrze zrozumiałam, ale upewnię się: Czy Pani mieszka razem z osoba starszą, tą która się Pani 

opiekuje? 

B: Tak, tak 24 na dobę 

MK: Rozumiem. Czy Pani współpracuje z instytucjami, które zajmują się fachowo pomocą osoba 

starszym? 

B: Oprócz opieki lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej to nie 

MK: Proszę po krótce tak opowiedzieć o osobie, którą się Pani opiekuje 

B: Jest to moja teściowa, ma 89 lat w tym roku, mieszkamy razem od 35 lat. Teściowa całe życie była 

też rolnikiem, całe życie mieszkała na wsi, no i tak, no i tak nasze życie wygląda 

MK: Jeszcze bym dopytała, jak to się stało, że zaczęła się Pani opiekować swoją teściową? 

B: No to była naturalna kolej rzeczy. Po drugim udarze, kiedy już sprawność nie była taka jak powinna 

być do samodzielnego funkcjonowania, to podjęliśmy decyzję, że po prostu no naturalnie będziemy się 

na co dzień opiekować i pomagać 

MK: Czy Pani zdanie w polskim społeczeństwie, szanuje się osoby starsze? 

B: Wydaje mi się, że tak. Nie spotkałam się nigdy z negatywnymi odczuciami, wręcz odwrotnie, jak 

czasami lekarz nie może przyjechać z wizytą domową, to jedziemy z mamą do przychodni, to są 

udostępniane miejsca przez osoby młodsze i zazwyczaj ludzie zwracają się z szacunkiem  

MK: A spotkała się Pani z sytuacją, w której osoby starsze były źle traktowane? Jakaś przemoc, 

dyskryminacja? 

B: Nie przypominam sobie na chwilę obecną. Wydaje mi się, że raczej nie  

MK: Czy życie ludzi starszych, które mieszkają, mieszkających na wsi, różni się od tych, którzy  mieszkają 

w mieście? 

B: No na pewno, na pewno, dlatego że, gdyby teściowa mieszkała sama, to tak na prawdę musiała by 

zatroszczyć się o to, żeby napalić w piecu, żeby było ciepło, o utrzymanie domu. Natomiast w miastach 

ludzie w większości mieszkają w mieszkaniach, gdzie nie muszą się poddawać takim obowiązkom 

codziennym 

MK: Czy oprócz tych kwestii związanych z opałem, są jeszcze jakieś główne różnice, które decydują 

właśnie o tym, że inaczej mieszka się na wsi, a inaczej na wsi? 

B: Wydaje mi się, że nie, może częstszy kontakt z rodziną, jeżeli osoba starsza nie mieszka na co dzień 

z rodziną, to pewnie jeżeli ktoś mieszka w mieście to jest bliżej do bliskich, natomiast wydaje mi się, że 

większych różnic nie ma  



MK: Co ludzie starsi robią w taki typowy dzień roboczy? 

B: No u nas, ten dzień jakoś nie różni się za bardzo, dlatego że, o godz.9 mama się budzi, dostaje leki , 

później je śniadanie, później trochę słucha radia, ogląda telewizję, o 13 dostaje obiad , później kolejną 

dawkę leków , jakaś wspólna herbata, rozmowy, rozwiązuje też takie testy dla osób starszych, które 

pomagają rozwijać i utrzymywać sprawnie mózg, a później koło 19-20 po prostu kładzie się spać 

MK: Czy ten dzień się różni od dnia świątecznego, soboty, niedzieli, taki typowy dzień, czy się różni? 

B: Osoby starszej, czy po prostu osób mieszkających na wsi, dlatego że, no w tym momencie na przykład 

mama nie wykonuje takich czynności  jak sprzątanie w mieszkaniu, w pomieszczeniu w którym mieszka, 

natomiast czasami kiedy ma na to siłę, zabieramy ją na mszę do kościoła w niedzielę, to jest taka różnica 

MK: Jasne. Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni sobie Pani u osób starszych? 

B: Przede wszystkim myślę, że jest to taka potrzeba bliskości i takie ciepło i radość dnia codziennego, 

pomimo chorób i bólu który przeżywają 

MK: Jaka główna cech charakteru najbardziej przeszkadza Pani u osób starszych? 

B: Czasami mam wrażenie, że, uważają że ta opieka należy im się bezgranicznie i czasami potrafią być 

nie mili w trudach dnia codziennego  

MK: Czy osoba, którą się Pani opiekuje czuje się kochana i darzona zaufaniem? 

B: Mam nadzieję i myślę, że tak jest  

MK: A czy ta osoba czuje się osamotniona mimo, że tego nie chce? 

B: Myślę, że nie, są takie dni kiedy, ponieważ teściowa ma sześcioro dzieci , w tym mojego męża, więc 

jeżeli długo się nikt nie odzywa, długo to znaczy 2-3 dni jeżeli nikt nie dzwoni, w tedy jest markotna, 

natomiast jeżeli ten kontakt jest gdzieś zachowany to, to jest w porządku 

MK: A jak często teściowa spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami? 

B: To znaczy powiem Pani tak, jeżeli chodzi o takie osoby najbliższe z poza rodziny, to po prostu ze 

względu na wiek no rzadko, zazwyczaj są to osoby jeszcze z dalszej rodziny tak jak jacyś chrześniacy, 

którzy czasami przyjeżdżają i odwiedzają i to myślę, że z częstotliwością raz na kwartał, natomiast 

koleżanek już nie ma ponieważ jest to taki rocznik, gdzie po prostu już tych osób nie ma na świecie 

MK: Czyli z osobami z poza rodziny się rzadko spotyka, czy w ogóle się już nie spotyka? 

B: Tak, bardzo, bardzo rzadko, raz w miesiącu przychodzi do teściowej ksiądz, dlatego, że ma taką 

potrzebę 

MK: Jasne, rozumiem. Jak Pani ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby, 

którą się Pani opiekuje 

B: Myślę, że są one wystarczające. Wspólnie prowadzimy gospodarstwo domowe, więc wszystkie nasze 

dochody łącznie z dochodami mamy są wystarczające na godne życie  



MK: A czy zdarzyły się takie sytuacje, w których na przykład nie starczyło pieniędzy na zakup żywności 

lub ubrania? 

B: Nie przypominam sobie, były takie momenty, kiedy teściowa i mąż w jednym momencie byli 

poważnie chorzy no i w tedy faktycznie te wzmożone wydatki na lekarstwa, na prywatną opiekę 

powodowały, że gdzieś tam finanse starczały powiedzmy tak akurat, natomiast no nigdy to nie było 

tak, żeby jakoś brakło i musiał człowiek się zapożyczać na przykład  

MK: Czyli nie było też takich sytuacji, gdzie nie starczyło pieniędzy na prezenty dla najbliższych? 

B: Nie, wydaje mi się, że nie. Staramy się tak gospodarować żeby nie być zaskoczonym 

MK: Na pokrycie świadczeń mieszkaniowych: czynsz, prąd, woda, gaz i tym podobne? 

B: Nie, nie, nie ma, czynszu nie płacimy ponieważ wszyscy mieszkamy w domu jednorodzinnym , dom 

nie jest duży , mieszkamy w trójkę, ponieważ nasze dzieci już się usamodzielniły i się wyprowadziły, 

więc te koszty nie są też takie duże. Wodę mamy własną, to jest raptem koszt opału , ale to jest 

wystarczająco 

MK: Wspomniała Pani o tej opiece medycznej, że faktycznie w pewnym momencie była taka trudniejsza 

sytuacja, ale czy było tak, że nie starczyło tych wydatków na pokrycie tego leczenia, czy na opiekę 

lekarską ? 

B: To znaczy, był taki jeden moment, gdzie faktycznie myśleliśmy, że nam nie wystarcza, natomiast 

rodzeństwo brata przyszło z pomocą, jeżeli chodzi o wydatki związane z mamą, więc wspólnymi siłami 

każdy z nas dał radę 

MK: Osoby starsze, w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie 

niektórych czynności, na przykład takich jak załatwianie spraw w urzędzie, robienie zakupów, 

sprzątanie, czy przygotowywanie posiłków, ubieranie się, a nawet higiena osobista. Czy Pani, czy Pani 

teściowa jest w takiej sytuacji? 

B: To znaczy tak: moja teściowa w związku z tym, że przebyte udary spowodowały problemy fizyczne, 

no to na przykład nie jest w stanie sama się umyć, sama się ubrać, no już nie mówimy tutaj o pójściu 

do urzędu tak, więc wymaga tak naprawdę cało dobowej opieki  

MK: Czy mogła by Pani stworzyć taką listę codziennych czynności, z którymi osobami starsze mają 

trudności? 

B: To jest już chociażby po przebudzeniu zrobienie przy sobie, zrobienie przy sobie dosłownie, to znaczy 

umycie się, ubranie, no myślę, że trudności są też ze zrobieniem sobie posiłku, bo tutaj kondycja 

fizyczna mamy też na to nie pozwala , no na pewno nie wychodzi z domu. Potrafi wyjść w lepszych 

dniach przed dom, natomiast no bardzo często zostaje w domu ponieważ no fizycznie sama nie dała 

by rady przemieścić się poza budynek  

MK: Jasne. Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pani środowisku, takim osobom, które mają 

trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności ? 

B: No 24 na dobę to jestem ja i mój mąż. Czasami zdarza się tak, że jeżeli musimy gdzieś wyjechać , to 

w tedy są tu nasze dzieci i ich rodziny 



MK: A w kontekście takiego najbliższego otoczenia państwa, w kontekście właśnie osób starszych, kto 

najczęściej pomaga takim osobom? 

B: No to myślę, że najczęściej dzieci tak, ponieważ chyba każdy z nas czuje się do tego zobowiązany 

MK: Jak Pani uważa, kto powinien udzielić w pierwszej kolejności pomocy starszej osobie? 

B: Mówimy o takiej opiece całodobowej, czy mówimy o jakimś zdarzeniu? 

MK: W ogóle pomocy, tak ogólnie pomocy, kto powinien pierwszy, w pierwszej kolejności udzielić? 

B: No wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinna to zrobić rodzina, a dopiero później pewnie 

jakieś instytucje 

MK: Jasne, jeżeli rodzina to w pierwszej kolejności z tej rodziny to kto powinien udzielać takiej pomocy? 

B: No myślę, że dzieci, później wnuki  

MK: Rozmawiałyśmy już chwilkę, o tym, że osoba którą się Pani opiekuje nie odwiedza raczej sąsiadów, 

a jeżeli to bardzo rzadko, a czy zdarza się tak, że na przykład ktoś z sąsiadów przychodzi do , do 

teściowej? 

B: Było tak do póki żyła taka najbliższa sąsiadka, faktycznie przychodziła w razie kiedy było ciepło i 

warunki atmosferyczne na to pozwalały, natomiast od trzech lat nie żyje, więc mama jest osobą starszą, 

więc, wie Pani to pokolenie które żyło w tym samym czasie, po prostu już tych osób nie ma, więc mama 

została jedyna ze swoich sąsiadów i ze swoich koleżanek z tamtych czasów 

MK: A czy sąsiedzi są pomocni w załatwianiu codziennych spraw? 

B: Tak, tak zdarzało się, że nie było męża, a potrzebowałam pojechać na przykład po pielęgniarkę, 

ponieważ nie mogła dojechać, albo po znajomą pielęgniarkę żeby dać zastrzyk, to w tedy sąsiad się 

oferował i faktycznie pomagał 

MK: Pani wspomniała, że macie państwo dzieci już nawet dorosłe jak rozumiem, ale chciałabym 

zapytać czy pomiędzy teściową, tą osobą starszą, a jej wnukami, państwa dziećmi i też pewnie innymi 

wnukami które ma, można mówić o tak zwanym konflikcie pokoleń, czy rozbieżności poglądów 

pomiędzy dorosłymi a tymi młod…. No tu już akurat będą wszyscy dorośli, no ale tym starszym 

pokoleniem i młodszym?     

B: Wie Pani co, na pewno , na pewno jest to związane ze środowiskiem w którym się wszyscy 

wychowywaliśmy , dlatego że, mama nie do końca rozumie obecne czasy i tempo w jakim wszyscy 

żyjemy, natomiast nasze dzieci też, pomimo tego, że się starają też i rozumieją niektóre rzeczy , no to 

też gdzieś tam czasami te konflikty wynikają, ale myślę, że to jest głównie z różnicy wieku i czasów w 

których żyjemy 

MK: To można mówić w tedy też o rozbieżności jakiś poglądów między nimi? 

B: Tak, tak stanowczo, chociażby nie wiem podstawowe poglądy polityczne tak, zupełnie innymi kieruje 

się, kierują się moim zdaniem osoby starsze, a zupełnie innymi osoby żyjące współcześnie i młode tak 

współcześnie 



MK: Pani wspomniała już że teściowa przeszła aż trzy udary , ale chciałam zapytać jak ogólnie ocenia 

Pani stan zdrowia osoby, którą się Pani opiekuje? 

B: Ogólny stan zdrowia myślę, że jest dobry jak na ten wiek który ma, to tak naprawdę po tych trzech 

udarach nawet dzięki dość dobrej szybkiej rehabilitacji, uzyskała sprawność fizyczną, co prawda ta 

sprawność nie jest wyśmienita , no ale to ciężko też w tym wieku określać jaka powinna być. Na pewno 

jest sprawna psychicznie, a to już jest dużo 

MK: A czy cierpi teściowa na jakieś przewlekłe dolegliwości? 

B: Tak, oprócz udaru cierpi na zapalenie stawów 

MK: Jak często odwiedza osoba starsza lekarza? 

B: Lekarz przyjeżdża na wizyty wedle potrzeby, kiedy coś się dzieje. Jeżeli nic się nie dzieje to w tedy 

my jako opiekunowie i pełnomocnicy jeździmy po prostu po receptę 

MK: Czy osoba, którą się Pani opiekuje korzysta z komputera? 

B: Nie, natomiast korzysta z telefonu. Dostała taki telefon dla osób starszych, potrafi wysłać sms, 

zadzwonić sama , natomiast z komputera nie 

MK: Jasne, a z internetu? 

     Dobrze, czyli z internetu też nie korzysta? 

B: Nie, z internetu nie potrafi 

MK: Czy w ciągu ostatnich dwóch lat, zdarzyło się, że osoba którą się Pani opiekuje angażowała się w 

jakieś działania na rzecz społeczności lokalnej gminy, czy miejscowości, czy w ogóle najbliższego 

sąsiedztwa? 

B: W ciągu ostatnich dwóch lat nie, natomiast z tego co wiem i z opowieści to mama była osobą, która 

się udzielała w społeczeństwie, głównie może też przez zawód ponieważ była katechetką i udzielała się 

głównie w parafii. Natomiast powiedzmy od 10-12 lat kiedy był pierwszy udar, to niestety wycofała się 

z takiego życia społecznego ze względów fizycznych po prostu  

MK: A czy aktualnie należy do jakiejś organizacji, stowarzyszenia ? 

B: Nie, nie należy  

MK: A czy mama chodzi głosować na wybory? 

B: Tak, prosi w dniu wyborów żeby ją zawieść do lokalu wyborczego , tak też robimy, oddaje głos i 

wracamy 

MK: Chciałabym jeszcze zapytać, czy osoba którą się Pani opiekuje wykonywała zawód rolnika? 

B: Tak, tak teściowa, zarówno jak i teść byli rolnikami całe życie, oprócz tego, jak wspomniałam mama 

była nauczycielem religii, a teść, teść był bibliotekarzem  

MK: Czyli to było dodatkowe ich zajęcie, poza pracą zawodową? 



B: Tak 

MK: Czy mogła by Pani po krótce opowiedzieć o nich, o tej pracy też właśnie w kontekście roli, 

rolnictwa? 

B: Teściowie uprawiali dość dużo ziemie, bo uprawiali 8 hektarowe gospodarstwo, za zwyczaj pomagali 

sobie sąsiedzko, to znaczy sąsiedzi pomagali w okresach zbioru plonów , tak odwrotnie również, mama 

głównie z tego co wiem to zajmowała się w tedy głównie domem i wykarmieniem wszystkich 

pomagających ludzi, też opiekowała się trzodą chlewną , też zajmowała się innymi rzeczami na przykład 

pieczenie chleba no i zwykłe gospodarstwo domowe 

MK: Państwo kontynułujecie tą uprawę rolną? 

B: Tak, tak  

MK: A w takim samym zakresie jak to było wcześniej? 

B: Nie, w dużo mniejszym zakresie. Podzieliliśmy też ziemie między dzieci i sami mamy nie wielki 

kawałek ziemi , ale na dal uprawiamy tą ziemię. Mamy też zwierzaki, więc w dużo mniejszym, ale jest  

MK: W naszym projekcie, który realizujemy zakładamy tworzenie gospodarstw opiekuńczych dla 

seniorów na bazie gospodarstwa rolnego, czyli ktoś kto posiada gospodarstwo rolne, mógłby przyjąć 

do siebie na przykład na cały dzień, albo na pół dnia, ale tutaj jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji 

ani rekomendacji, ale mógłby przyjąć osobę starszą do siebie, żeby po prostu się nią opiekować. 

Chciałabym zapytać, czy Pani zdaniem powinien w Polsce funkcjonować taki system gospodarstw 

rolnych, które świadczyły by właśnie pomoc seniorom ? 

B: Myślę, że jak najbardziej, patrząc chociażby po gminie czy po znajomych, no to niestety osoby starsze 

często zostają same ze sobą tak. Od czasu do czasu odwiedza ich rodzina, bądź są oddawani do 

ośrodków pomocy społecznej, więc czemu nie? Myślę, że na pewno było by to przyjemniejsze dla takiej 

osoby  

MK: A jakich ogólnych rad udzieliła by Pani osobom, które będą pracowały nad stworzeniem w Polsce 

takiego systemu gospodarstw rolnych, które będą świadczyły pomoc osobą starszym? 

B: No myślę, że najważniejsze w takim przedsięwzięciu jest dobre szkolenie , dobre szkolenie i pewnie 

pomoc psychologa i psychiatry, dlatego że, na co dzień wydaje się to bardzo proste, natomiast jest to 

bardzo trudne, czasami, czasami bolesne, czasami nie sprawiedliwe opiekować się osobą starszą, myślę 

że za równo dla jednej, jak i dla drugiej strony i fajnie by było zainwestować przede wszystkim w dobre 

przeszkolenia, a później w pomoc specjalistów  

MK: Myśli Pani, że taka opieka powinna trwać określoną liczbę godzin w ciągu dnia, czy całodobowo? 

B: Na pewno, na pewno było by to łatwiejsze tak, natomiast nie wiem czy było by do wykonania, 

dlatego, że nie wyobrażam sobie opiekować się teściową przez 8 godzin, a później nie być czujnym i 

nie sprawdzać czy coś się dzieje, czy nie dzieje 

MK: A gdybyśmy założyli taką sytuację, że ta osoba będzie po prostu dowożona na kilka godzin, a potem 

odwożona do swojego domu ? 



B: No to zależy w jakim stanie fizycznym była by ta osoba, bo myślę, że dla takiej osoby jak moja mama 

było by to bardzo męczące, ponieważ nie jest osobą w 100% sprawną, więc przywożenie w tą i z 

powrotem, pewnie było by uciążliwe 

MK: Dziękuję. Z mojej strony to było ostatnie pytanie, chciałam tylko dopytać, zapytać jeszcze czy Pani, 

czy coś w czasie naszej rozmowy nie zostało powiedziane na temat osób starszych mieszkających na 

wsi , czy coś chciała by Pani uzupełnić, coś tam… 

B: Nie, myślę, że wszystko, niektóre pytania były tak szczegółowe, że, myślę, że wszystko  

MK: Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas, za gościnę i za tą herbatkę 

B: Dziękuję, do widzenia               

Respondent 7 (opieka formalna) 

NOWY Z.P.O. PUSTKÓW 

MK: Nazywam się Maria Kontkiewicz i chciała bym porozmawiać na temat osób starszych, seniorzy 60+ 

na obszarach wiejskich, o tym jak wygląda ich życie, jakie mają potrzeby, jak sobie radzą w życiu 

codziennym. Interesuje mnie Pani opinia oparta na wiedzy, doświadczeniu , które Pani wynosi z 

codziennej pracy . Naszą rozmowę chciałabym nagrać, ponieważ Pani odpowiedzi posłużą nam do 

opracowań zbiorczych, które wykorzystamy  do analizy na potrzeby prowadzonego w Instytucje 

Socjologii UJ projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Czy Pani wyraża na to 

zgodę? 

B: Tak , oczywiście 

MK: Dziękuję. Chciałabym po krótce prosić, żeby powiedziała Pani na temat, no miejsca w którym się 

znajdujemy i też Pani roli w tym miejscu 

B: Jest to, tu gdzie się znajdujemy Zakład Leczniczo Opiekuńczy , który powstał w 2008 r, jest to 

placówka medyczna zajmująca się pacjentami wymagającymi całodobowej opieki i pielęgnacji i 

jesteśmy placówką medyczną, nie pomocy społecznej, bo jest to często mylone . Każdy przyjeżdżając 

uważa, że jedzie do Domu Pomocy Społecznej. Nie jesteśmy Domem Pomocy Społecznej, przede 

wszystkim pacjent musi do nas kwalifikować się ze względu na stan zdrowia , a nie sytuacją rodzinną, 

społeczną, materialną. Pacjenci są przyjmowani w trybie pilnym, lub stabilnym, niestety dostępność 

jest bardzo ograniczona, przez limitowanie kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia , w tym 

momencie okres oczekiwania na pobyt w trybie pilnym jest około 7 miesięcy, a w stabilnym ponad rok. 

Z własnego doświadczenia i ze statystyk, które tutaj prowadzi zakład ,połowa pacjentów nie dożywa 

przyjęć.  

MK: Czym Pani się zajmuje w ośrodku? 

B: Jestem prezesem i menadżerem , więc do mnie należy cała organizacja, w ogóle całej infrastruktury 

zaplecza i technicznego , personelowego , jak również kontaktów z innymi instytucjami i z rodzi nami 

pacjentów 

MK: Ile osób przebywa aktualnie w placówce? 



B: Obecnie przebywa 80 pacjentów , z tym, że część łóżek jest nie kontraktowana przez NFZ, są to 

pobyty, więc mamy komercyjnie to płatne , tylko, że na chwilę obecną mamy 16 chyba z tego co dobrze 

pamiętam, w tedy pacjent płaci sobie cała stawkę za osobo dzień pobytu, z tym, że zawieramy umowę, 

nie z pacjentem, a z rodziną pacjenta, dlatego, że ci pacjenci nie mogą już za zwyczaj sami podejmować 

decyzji, ze względu na stan zdrowia       

MK: Jakie Pani zdaniem są obecnie najważniejsze problemy, z którymi się borykają osoby starsze, 

głównie te, które mieszkają na wsiach? 

B: Właściwie to, jeżeli chodzi o osoby starsze, te chęci, mają mniejszy problem tak naprawdę niż ich 

rodziny , dlatego że ich świadomość jest za zwyczaj ograniczona i nie do końca zdają sobie sprawę z 

powagi sytuacji i tego, że ktoś powinien się nimi opiekować. Problem zaczyna się dla rodziny tego 

pacjenta , bo niestety rozmawiamy cały czas o pacjencie, a nie o pensjonariuszu, gdzie rodzina nie ma, 

wybiera pacjenta z oddziału, podają termin wypisu i nagle każdy staje przed faktem dokonanym, że 

trzeba gdzieś tego rodzica, czy rodzeństwo jakieś umieścić i słyszą od każdej placówki tego rodzaju, że 

okres oczekiwania jest tam od 3 do 7 miesięcy, czy tam 10 w trybie pilnym, więc nikt nie przyjmie 

pacjenta od razu z oddziału , a niestety żeby można było , nie wiem pacjentem się opiekować, 

kontynuować mu leczenie, rehabilitację, diety musi być przyjęty bezpośrednio z oddziału. Jedynymi 

pacjentami, którzy mogą trafić bezpośrednio , to są pacjenci, tak zwani apaliczni , czyli pacjent bez 

kontaktu , który ma w skali Bartel zero, żywiony przez sądy i jeszcze ze skalą glezgoł do 8 punktów, więc 

są to bardzo ciężkie przypadki i za zwyczaj z oddziałów intensywnej opieki medycznej odpięci od 

respiratora z rurkami trahaostropijnymi , gdzie nie ma możliwości praktycznie zajęcia się takim 

pacjentem w domu, bo rodzina jest nie przygotowana zupełnie, ani od strony merytorycznej, ani 

technicznej, bo nie ma gdzie zwyczajnie tego pacjenta położyć i na czym położyć. Ci pacjenci są 

przyjmowani poza kolejnością, w obecnej sytuacji takich pacjentów oczekuje nam trzech i oddziały nie 

mogą ich wypisać, ponieważ nie ma ich gdzie przekazać. Więc tu jest, z jednej strony jest totalny brak 

tych miejsc, a z drugiej strony jest limitowanie świadczeń przez NFZ, czyli ograniczanie dostępności, co 

skutkuje niestety statystykami nie doczekiwania w kolejce 

MK: Państwo jesteście prywatną placówką i kontraktujecie po prostu z NFZ? 

B: Tak. Jesteśmy placówką prywatną i kontraktujemy na normalnych zasadach, startujemy do konkursu 

ofert , tak jak każde inne placówki, nie, do Narodowego Funduszu Zdrowia , praktycznie od samego 

początku mamy kontrakt z NFZ, on co jakiś czas jest zwiększany, była też rozbudowa. Obecnie jest to 

kontrakt 5 letni, a renegocjacje odbywają się raz do roku  

MK: Kończą się też zwiększeniem ilości osób, czy mniej więcej oscyluje to za zwyczaj w około tych 80? 

B: Generalnie przy każdym kontraktowaniu , zwiększała nam się jakby liczba łóżek , większość placówek 

dąży do tego, żeby zwiększać ze względu na zapotrzebowanie jakie jest, ale niestety ta ilość łóżek jest 

ograniczana. W tym momencie zostały wprowadzone mapy świadczeń. Mapy świadczeń 

przygotowywuje wojewoda i generalnie każda placówka nowa, która zamierza zaistnieć i funkcjonować 

na rynku musi sprawdzić, czy w ogóle na danym terenie, musi mieć rekomendacje, czy na danym 

terenie będzie, jest zapotrzebowanie na ten rodzaj usług. Jeżeli nie ma takiej rekomendacji no to w 

tedy, jak gdyby nie może sobie… znaczy ponosi ryzyko tego, że pobyty prywatne nie zaspokoją 

finansowo utrzymania tej placówki  



MK: Czy jeszcze jakieś problemy, które spotykają osoby starsze, są Pani znane? 

B: Jeżeli chodzi o nasz rodzaj placówek, to największym problemem, który ja obserwuję i niestety , też 

usiłuję znaleźć rozwiązania , jak doprowadzić do tego, żeby to zlikwidować, to jest brak intymności 

pacjenta , brak możliwości samo decydowania. Zinstytucjonalizowanie opieki niestety powoduje to, że 

pacjent przestaje być samo decyzyjny , jest podporządkowany pod określony harmonogram dnia pracy 

pracowników , nie ma , nie ma po prostu takiej swobody w funkcjonowaniu i samo decydowaniu, 

pomimo, że zdarzają się pacjenci, że są zupełnie świadomi, a tylko są nie wydolni fizycznie i są 

troszeczkę traktowani tak pod określone procedury , proceduralnie. Ten pacjent powinien dostać to, 

to, to, oczywiście pacjent może odmówić określonych procedur, no ale w tedy ta procedura nie będzie 

na zasadzie no nie wiem: kąpiel nie będzie o godz. 10 , no jeżeli pacjent nie chce, no to dobrze 

powiedzmy za godzinę, no to ok, ale jeżeli nie będzie chciał do godziny nie wiem 14-16 to już później 

nie zostanie wykąpany , więc to takie są rzeczy , które jak by musi się podporządkować i wydaje mi się, 

że to nie jest komfortowe , jak również no brak jednak takiej intymności. W naszej placówce są to sale, 

sale są 2 do 5 osobowe, więc wszystkie czynności pielęgnacyjne i inne rzecz są, odbywają się też na 

salach tych pacjentów, więc ta intymność  jest dość mocno zachwiana 

MK: Jaka Pani zdaniem pomoc jest obecnie najbardziej potrzebna seniorom, którzy .. ja głównie pytam 

o tych, którzy mieszkają na wsiach , no ale proszę też odnieść się do swojego doświadczenia 

B: Jeżeli chodzi o wyjście poza placówkę, może od tego zacznę, to, to co obserwuję to właśnie to, żeby 

tego pacjenta jak najdłużej utrzymać w domu w dobrej kondycji, brak jest jakiejś profilaktyki, brak jest 

głównie edukacji, że rehabilitacja, że ruch, że ta profilaktyka jest tak ważna, co jemy, czym się 

odżywiamy , jak również zaangażowanie w jakiekolwiek rzeczy. Na terenach wiejskich jest, ja wiem jaki 

jest stosunek do kościoła wszystkich, ale ja uważam, że dobrze że są, dla tej grupy społecznej w naszej 

okolicy , to dobrze że jest , bo ma potrzebę wyjścia do tego kościoła , tu już w ogóle nie ma możliwości 

skorzystania z czegokolwiek. Brak jest jakichkolwiek, nie wiem jakiś świetlic, nie ma czegoś takiego na 

wsiach i tu jest duży problem, dlatego ci pacjenci szybko się nie jako… szybciej się starzeją. Część tych, 

mówimy o osobach 60+ mogło by świetnie funkcjonować na zasadzie wolontariatu, pomocy 

sąsiedzkiej, rzeczy gdzie sami sobie by zastosowali większą sprawność na dłuższe lata, nie wymagali by 

później właśnie przyjęcia do takiej placówki  

MK: Rozumiem, że tutaj się tak nie bardzo dzieje, nie mają takiego miejsca aktywności ? 

B: Nie mają. W okolicy powstał, nie tak dawno powstał Środowiskowy Dom iDziennego Pobytu ,no ale 

tam jest zaangażowanych tylko 20 osób właściwie w to  

MK: 20 osób które mogą być, czy 20 osób…? 

B: 20 osób, które mogą uczestniczyć w tym projekcie, jak gdyby, czyli to nie jest duża skala  

MK: Jasne. Jakie państwo, jako instytucja, którą Pani reprezentuje działania podejmujecie w zakresie , 

tych wskazanych przez Panią problemów? 

B: Staramy się jednak utrzymywać standard tej procedury określonych czynności zabiegów 

pielęgnacyjnych , żeby ta intymność pacjenta była zachowana. Różnie to jest respektowane, no ale 

jednak personel coraz bardziej jest edukowany i jest przyzwyczajany do tego, że ta intymność pacjenta 

jest ważną rzeczą. Jeżeli chodzi o odizolowanie od rodziny, są pacjenci, którzy nie posiadają rodziny , 



staramy się ich wspierać takim właśnie wolontariatem od szkół okolicznych, jak również różnych grup, 

które samozwańczo  jak gdyby , samozwańczo same sobie będą wspierać , będą przyjeżdżać, 

organizować jakieś zajęcia dla tych pacjentów , nie wiem Dzień Babci, Dzień Dziadka jakieś inne rzeczy, 

Tłusty Czwartek, gdzie przyjeżdżają pączki i mają jakieś zajęcie  

MK: Chciała bym dopytać, czy w takim razie rodziny mają możliwość spotykania się z osobami… 

B: Nie ograniczoną  

MK: Ok, a czy współpracujecie państwo z jakimiś innymi instytucjami właśnie ,choćby w zakresie tego 

wolontariatu, o którym Pani wspomniała? 

B: Są to tylko i wyłącznie okoliczne szkoły, jeżeli chodzi o jakąś instytucjonalność , to tylko i wyłącznie  

MK: A czy jacyś partnerzy zewnętrzni, czy ktoś jeszcze wspiera działalność, nie wiem, dzieci chętnie 

włączają się w taki wolontariat , przychodzą? 

B: Chętnie się włączają, jest problem z organizacją tego, bo za zwyczaj mała świadomość dzieci, dzieci 

są wychowywane bez pokazywania niedołężności, starości, choroby i nagle jest takie zderzenie, bo 

dzieci się bardzo chętnie we wszystko angażują, prawda?, i nagle się okazuje, że takie dziecko przejdzie 

przez budynek, no i jest problem, ale to już wynika z tego, że nie są przyzwyczajane, że tak życie 

wygląda  

MK: No jasne, a czy państwo prowadzicie jakieś działania, takie otwarte na społeczność lokalną w 

pobliżu jakiejś…? 

B: Niestety nie, dlatego, że jesteśmy placówką medyczną i mamy określone procedury i standardy, dla 

nas nawet ten wolontariat, który uważam, że jest dobry, bywa uciążliwy z racji procedur, które należy 

tutaj wykonać, jak również przestrzegania tajemnicy. Mieliśmy takie zdarzenie ostatnio, które mnie 

totalnie zbulwersowało, ponieważ nasi pacjenci zostali umieszczeni na stronach parafii. Zostały 

zrobione z wizyty wolontariatu, zostały zrobione zdjęcia bez pytania pacjentów, czy mogą być 

umieszczeni na tych stronach, jak również myśmy nie mieli żadnej świadomości jako zarząd, jako 

personel, że coś takiego będzie upublicznione  

MK: No dzisiaj też RODO, to myślę, że tu trochę jesteście państwo zabezpieczeni, to nie do końca 

legalne działanie    

B: Tak, ale, no właśnie przez takie różne sytuacje, teraz telefon komórkowy może zrobić naprawdę tyle, 

nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu , a sami tak naprawdę nie wiemy, kiedy my , personel lub 

pacjenci są nagrywani  

MK: Czy osoby, które są tutaj umieszczone , dopytam, bo Pani wspomniała o istocie na przykład 

kościoła, czy osoby , które są tutaj umieszczone mają możliwość wyjścia ? 

B: Mają możliwość wyjścia, są to przepustki. Jest to 10% czasu pobytu , gdzie pacjent może przebywać 

poza placówką , z tym, że jeżeli chodzi o mobilność tych pacjentów no to niestety jest żadna, więc za 

zwyczaj muszą to zorganizować rodziny. Najczęściej pacjenci są odbierani i rodzina się angażuje w 

okresie świąt bożego narodzenia i wielkanocnych i to są w większości jedne takie  przepustki wydawane 

MK: Jakie bariery napotykacie państwo, jako instytucja , jako ośrodek w swojej działalności ? 



B: No przede wszystkim największą barierą jest zlimitowanie tych świadczeń i wszyscy mają jak gdyby 

do nas pretensje, że my nie chcemy przyjąć pacjenta, a my nie mamy jak tego pacjenta przyjąć, 

dlaczego na pobyt komercyjny możemy przyjąć właściwie do 2-3 tygodni, a na refundowany dopiero 

za 7 miesięcy, a to nie od nas zależy, gdyby decydent tu NFZ, który kontraktuje świadczenia , on 

ogranicza ilość, dostępność tego 

MK: Czy osoby, które są umieszczone w placówce mają jakieś relacje, takie koleżeńskie, przyjacielskie, 

sąsiedzkie, że pojawia się ktoś, kto na przykład odwiedza takie osoby, np. sąsiad były, czy tam kolega 

dawny? 

B: Jeżeli są osoby, które mają duży deficyt nie wydolności to nie, samoobsługi fizycznej to tak, jeżeli są 

osoby które już są bez zachowania kontaktu słowo logicznego to zazwyczaj ten kontakt jest 

jednokrotny, ktoś przyjedzie, zobaczy , to już następnym razem nie przyjeżdża, w tedy tylko ta 

najbliższa rodzina która przyjeżdża bez względu na to, czy może porozmawiać, czy nie 

MK: Celem naszego projektu jest powstanie gospodarstw opiekuńczych , które były by umiejscowione 

w gospodarstwach rolnych na terenach wiejskich. Ktoś prowadzi gospodarstwo rolne i chcielibyśmy 

umożliwić tam prowadzenie opieki, albo też świadczeń medycznych, te sprawy nie są jeszcze 

rozwiązane, w jakiej formie miała by to być świadczona opieka, natomiast chciałabym Panią zapytać, 

co by należało uwzględnić tworząc takie nowe podmioty, które, no ogólnie mówiąc świadczyły by 

pomoc osobom starszym? 

B: Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale czy chodzi to mniej więcej o coś takiego jak domy, takie 

miejscowe domy pomocy społecznej, czy opiekuńcze? 

MK: I tak i nie, ponieważ w tym bardzo małe instytucje, tak jak miała by Pani dom na wsi, prowadziła 

swoje gospodarstwo i mogła by Pani przyjąć tylko kilka osób , które można by zaangażować w jakieś 

proste prace domowe, ogrodowe, no jakieś takie bardziej drobne i ewentualnie świadczyć też jakąś 

fachową pomoc pielęgniarki, czy kogoś, kogoś bardziej zaawansowanego niż ten rolnik , no bo tutaj też 

oczywiście będziemy się borykać z problemem, że nie każdy posiada takie umiejętności, żeby fachowo 

zająć się osobą starszą, no i oczywiście musiały by to być osoby bardziej sprawne, niż przypadki o 

których Pani mówi np. bez kontaktu  

B: Bardziej pacjenci, którzy wymagają mniejszego dozoru medycznego przede wszystkim tak, czyli , no 

nie da się połączyć medycznych działań z takimi samopomocowymi w miejscu zamieszkania na przykład 

, to są zupełnie różne rzeczy, więc jak gdyby wydaje mi się, że powstawanie takich domów ma jak 

najbardziej duży sens. Owszem jest to inna rola dla innego rodzaju pacjenta z inną, z innymi 

problemami , gdzie nie potrzeba aż tak dużej opieki medycznej  

MK: Co trzeba uwzględnić w ogóle w takim procesie tworzenia takich podmiotów? 

B: No przede wszystkim to, że musiały by być zachowane jakieś standardy , dlatego, że dobrze wiemy, 

że tych placówek różnych powstawało dużo w jakimś przedziale czasowym ostatnim i różnie to 

wyglądało, więc wydaje mi się że przede wszystkim ustalenie jakie wymogi to gospodarstwo powinno 

spełniać, co ten pacjent powinien mieć zapewnione i kwestia czy to byłby pacjent, czy pensjonariusz, 

myślę, że raczej pensjonariusz mieszkający jakby w takim wspólnym domu, nie wiem gdzie jest dozór 

pielęgniarski i powiedzmy  raz na dobę, nie wiem zagląda ta pielęgniarka i pyta czy wszystko jest w 

porządku i ewentualnie interweniuje, gdy coś się dzieje, jest jakiś lekarz, który współpracuje i w razie 



też jest dostępny , ale oczywiście to wszystko na zewnątrz , wewnątrz tylko i wyłącznie zaspokojenie 

podstawowych potrzeb   

MK: Czy w kontekście tych problemów osób starszych, o których Pani wspominała na początku naszej 

rozmowy jest coś, na co należało by zwrócić szczególną uwagę tworząc właśnie taki nowy podmiot? 

Pani bardziej wspominała o tych kwestiach, które są związane z tym, że jesteście jednak pastwo 

placówką medyczną , czyli rozumiem, że w takich domach raczej nie powinno być takiej opieki 

medycznej bardzo zaawansowanej? 

B: Bardzo zaawansowanej nie , dlatego, że już… nie da się tego podzielić, pogodzić jak gdyby nie?. 

Ewentualnie myślę, że mogła by być dość duża współpraca właśnie z rehabilitacją i taki rehabilitant 

byłby bardzo zasadny, terapeuta zajęciowy , ewentualnie jakaś współpraca z psychologiem, ale już nie 

typowe zabiegi pielęgnacyjne, czy lecznicze 

MK: A czym takie osoby mogły by się zajmować, będąc w takim gospodarstwie?  

B: W zależności od stanu pacjenta , czy pensjonariusza, nie wiem jak nazwać petenta, który miałby tam 

trafić, myślę, że bardzo często jest tak, że osoby wyręczane i obserwuję to w swojej placówce, jak 

przychodzą to jeszcze mają zachowaną jakąś sprawność, ale szybciej jest dla personelu wykonać 

czynności za pacjenta, wtedy jest zdecydowanie ten pacjent, jakby szybciej się przyzwyczaja, że on jest 

obsługiwany  tak i nie zachowuje swoich możliwości samoobsługi dłużej, więc tutaj myślę, że spokojnie 

można by było, jakby mało zorganizowane takie jakieś ośrodki i myślę, że można by było robić duży 

nacisk na utrzymanie w jak najdłuższej sprawności w samoobsłudze tego pacjenta, również też myślę, 

że mógłby się angażować w ogóle też w życie, mieć określone zadania, mieć określone jakieś.. swój 

przedział, nie wiem nawet porządkowych rzeczy własnego otoczenia 

MK: Zastanawiamy się też jak, jaka powinna być długość pobytu osoby tam, w sensie w ciągu dnia, czy 

to powinna być opieka całodobowa, czy np. 8 godzinna. Jak pani myśli, Pani zdaniem z Pani 

doświadczenia wynika? 

B: Uważam, że powinna być możliwość i taka i taka, dlatego że jeżeli jest osoba, która mieszka z rodziną 

to dla nich te 8 godzin będzie super bo oddają w momencie kiedy są w pracy i ten rodzic jest 

zaopiekowany , ale później mogą sobie zabrać do domu i jak ja to mówię, że dawno powinny powstać 

takie przedszkola dla starszych osób, gdzie w tedy kiedy cała rodzina jest zaangażowana w swoje życie 

zawodowe może tego pacjenta tam przekazać i wie, że jest zaopiekowany , ale część nie ma w ogóle 

możliwości , że ktoś prowadzą samotne gospodarstwa domowe no i w tedy nie ma do czego wrócić po 

tych 8 godzinach , więc wydaje mi się, że powinien być i taki i taki rodzaj 

MK: Ok. Jak Pani zdaniem można wykorzystywać potencjał osób starszych? 

B: Przede wszystkim usiłując angażować we wszystko w co tylko się da, we wszystko, tak naprawdę 

edukować i cały czas na przykład pomoc taka sąsiedzka zachowa sprawność, nie wiem wzięcia kociaka, 

psiaka będzie utrzymywał w dobrej kondycji. Telewizor i pilot nie załatwi sprawy  

MK: Czy w temacie pomocy osobą starszym, jest coś co chciała by Pani dodać, coś co nie zostało 

poruszone w czasie naszej rozmowy. Co było by istotne przy tworzeniu nowych podmiotów ? 



B: Generalnie uważam, że każdy podmiot który powstanie będzie … wypełni lukę, dużą lukę jaka jest w 

systemie opieki nad pacjentem i osobą starszą, związane z tym, że mamy ogromną, ogromnie 

starzejące się społeczeństwo i jak gdyby nie nadążamy z miejscami i ze zorganizowaniem tej opieki i  

uważam, że każde działania będą dobre. Pierwsze co powinno być zrobione, to powinno być 

stworzone, stworzony jakiś system ogólny współpracy pomiędzy tymi wszystkimi placówkami, bo w 

tym momencie to naprawdę bardzo kuleje. Pielęgniarka środowiskowa tak naprawdę, ona nie do końca 

jest zorientowana , czy ona pacjenta ma przysłać do DPSU, do ZOLU, do Środowiskowego Domu 

Dziennego Pobytu , nie ma kogoś kto dozoruje. Powinna być , nie wiem na powiat, na gminę jednostka, 

mogą to być miejskie czy gminne ośrodki pomocy społecznej, żeby wykorzystać te struktury które już 

są, które będą jak gdyby koordynować , czyli kierować tego pacjenta i społeczeństwo wie, gdzie może 

się zwrócić i kto udzieli mu fachowej informacji przede wszystkim, gdzie może tego pacjenta umieścić, 

w zależności od tego jaki jest stan  

MK: Jeszcze jedno pytanie przyszło mi na myśl. Czy państwo macie osoby tylko z danej gminy, powiatu, 

czy tak naprawdę z całego kraju mogą tu być osoby? 

B: Z całego kraju. Nie ma żadnej rejonizacji, nie jest to w żaden sposób warunkowane i mamy naprawdę 

z różnych stron 

MK: A czy taki system gminny powinien być jeszcze połączony w coś, żeby widzieć między różnymi 

gminami , z koro mogą być osoby z całej Polski? 

B: Tak oczywiście, ale to już komunikacja później pomiędzy tymi powiedzmy decydentami, gdzie tego 

pacjenta skierować tak?, więc różne względy, różne sytuacje przede wszystkim rodzinne decydują o 

tym , gdzie chcą umieścić danego pacjenta , jedni go chcą zachować go w swoim środowisku, po mimo, 

że on i tak nie wie, że jest w swoim środowisku, a inni chcą przenieść tam, żeby mieć bliżej przyjeżdżać 

w odwiedziny, więc umieszczają tam, gdzie rodzina mieszka, a nie tam, gdzie mieszkał i funkcjonował 

pacjent  

MK: Coś chciała by Pani dodać do naszej rozmowy? 

B: Wydaje mi się, że wszystkie informacje które były istotne zostały przekazane 

MK: Super, w takim razie bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę 

B: Dziękuję również 

Respondent 8 (senior mężczyzna) 

Wieś- śląskie M senior 

MK: Dzień dobry. Nazywam się Maria Kontkiewicz. Chciałabym dzisiaj z Panem porozmawiać na temat 

osób starszych, w rozumieniu  Senior 60+, na obszarach wiejskich, jak wygląda ich życie , jakie mają 

potrzeby, jak sobie radzą w takim codziennym swoim życiu. Pracując na UJ prowadzimy taki projekt, 

związany z wprowadzeniem gospodarstw opiekuńczych, jako miejsca, gdzie osoby starsze mogły by 

skorzystać z różnorakiej pomocy i chcielibyśmy pogłębić swoją wiedzę na temat życia codziennego osób 

starszych właśnie na wsi, dlatego interesują mnie wszystkie problemy, jakie napotykają osoby starsze, 

ale, także wszystkie dobre strony życia osób starszych na wsi. Czy Pana zdaniem w polskim 

społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 



B:Ja bym powiedział, tak średnio, nie zbyt, może państwo powinno tak trochę zwrócić uwagę na osoby 

starsze, w niektórych dziedzinach , jak służba zdrowia. Ostatnio byłem u lekarza, to widać, że, osób 

starszych coraz więcej przybywa, no i te kolejki do tych lekarzy, są jednak bardzo długie. Specjalistów 

takich, ja między innymi chodzę do urologa, to tam są bardzo duże kolejki 

MK: A spotkał się Pan z sytuacją, w której osoby starsze były by źle traktowane: przemoc, jakaś 

dyskryminacja np. ze względu na wiek? 

B: No raczej nie, takich jakiś drastycznych to tam momentów to nie było i … 

MK: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi, różni się od tych, którzy mieszkają w mieście? 

B: No na pewno się różni, no bo chodź by nawet ludzie, w tej chwili jest trochę inaczej na wsi, z tego 

względu, że bardzo dużo ludzi mają swoje samochody, jak nie dzieci , to nawet te osoby starsze, które 

nie są jeszcze w tak podeszłym wieku, że nie mogły by prowadzić samochodu, to łatwiej jest dojechać 

do lekarza, a w mieście to wiadomo, że jest ta komunikacja, że mogą łatwiej się dostać do jakiś lekarzy, 

czy do załatwienia jakiejś sprawy tam, urzędowej 

MK: A oprócz tego transportu , są jakieś  główne różnice, no w funkcjonowaniu osób starszych na wsi i 

w mieście? 

B: No to zależy, jak kto na to patrzy, bo na wsi to jest łatwiej może latem, ten wolny czas sobie 

zorganizować, jest gdzie wyjść, jest gdzie posiedzieć, a w mie…ja nie będę się wypowiadał na ten temat, 

bo nie mieszkam w mieście i tylko ze swoich obserwacji, że to na niektórych dzielnicach to nawet ławek 

nie ma, dla tych starszych ludzi, jak tam, nieraz idą przez osiedla 

MK: A na wsi osoby starsze mają jakieś problemy z takim co dziennym funkcjonowaniem? 

B: No różnie to bywa, no niektórzy są w takim stanie, to raczej rodzina pomaga, czy też , no ja nie 

korzystałem z żadnych ośrodków pomocy, ale wydaje mi się, że też funkcjonują, bo nieraz było słychać, 

że tam do jakiejś osoby starszej przyjeżdżają z opieki , i czy nawet zakupy robią, itd. 

MK: A w taki typowy dzień, co robią ludzie starsi na wsi 

B: A to jest taka praktycznie, to jest bez przerwy taka sama sytuacja: wstanie i tam zależy kto w jakim 

jeszcze jest wieku, no zawsze sobie coś znajdą, mają jakiś ogródek, czy tam coś w ogródku zrobią, 

mężczyzna drewna urąbać, bo wiadomo, że to jest i między innymi z tego tytułu mają ten czas więcej 

zajęty i nie nudzą się. 

MK: A w soboty, niedziele, dni świąteczne, różni się ten dzień? 

B: No różni się tym, że nie wszystkie rze…, prace można wykonywać, no i wtedy może więcej człowiek 

musi się tam zająć w domu, no bo wiadomo, że nie pójdzie do ogr… do ogrodu to może iść odpoczywać, 

a nigdy ,że tam pracować, bo to trochę nie pasuje, no 

MK: Są jakieś takie charakterystyczne cechy starości na wsi? 

B: Ja wiem, czy jakieś charakterystyczne? Mają ci ludzie więcej czasu , więcej się może spotkają i prędzej 

i to tak, jak to się mówi, wyjdą na drogę, wyjdzie drugi, pogadają, przejdą się gdzieś, porozmawiają o 

wszystkim i o niczym, jak to się mówi 



MK: A jakie Pana zdaniem, są najważniejsze cechy charakteru osób starszych? 

B: Nie wiem jakie cechy charakteru najważniejsze, no to przede wszystkim , to to, by być niezależnym 

w cechach charakteru takiej samo wystarczalności, to jest najbardziej chyba pożądana taka i 

pielęgnowana u osób starszych, żeby jak najdłużej nie korzystać z pomocy osób trzecich 

MK: A jaka cech charakteru najbardziej przeszkadza Panu u osób starszych? 

B: Mnie to właściwie to nie przeszkadzają żadne cechy 

MK: Czy Pan się czuje kochany i darzony zaufaniem? 

B: No raczej chyba tak, bo no, no wszystko wśród znajomych, to uważam, że, no nie kochany ale, ale, 

no uważają mnie za przyjaciela pomocnego, gdzieś w doradztwie, czy w jakiejś pomocy  

MK: A czuje się Pan osamotniony? 

B: No raczej nie 

MK: Czy jako osoba starsza, doświadczył Pan przemocy fizycznej, czy psychicznej? 

B: Nie 

MK: Jak często spotyka się Pan ze znajomymi, sąsiadami, przyjaciółmi, osobami z poza rodziny? 

B: No raczej dosyć często, no jak tylko mam czas i czas mi na to pozwala to mogę wyjść do znajomych, 

do sąsiada 

MK: Jak Pan ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? 

B: Średnie 

MK: Czy kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że np. nie było pieniędzy na zakup żywności, czy ubrania? 

B: Na razie takich sytuacji nie było 

MK: Albo nie starczyło pieniędzy na pokrycie wydatków związanych z leczeniem, albo z opieką 

lekarską? 

B: Na razie takich wydatków nie ma, nie było takiej sytuacji 

MK: A była taka sytuacja, że nie starczyło pieniędzy na prezenty dla najbliższych? 

B: No na razie, też jeszcze się nie zdarzyło 

MK: I czy była sytuacja, że nie starczyło pieniędzy na pokrycie świadczeń mieszkaniowych: czynsz, prąd, 

woda, albo jakieś inne opłaty? 

B: Na razie też jeszcze nie ma takiego problemu 

MK: No to trzeba się cieszyć. Osoby w starszym wieku, czasami maja trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych czynności np. załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, sprzątanie, 



przygotowywanie posiłków, czy nawet ubieranie się i higiena osobista. Czy zna Pan osobiście kogoś 

starszego, kto ma takie problemy? 

B: Nie, nie znam 

MK: Kto na ogół Pana zdaniem, pomaga osobom starszym w Pana środowisku, które mają trudności z 

wykonywaniem samodzielnie niektórych czynności? 

B: Rodzina, przeważnie rodzina 

MK: A jaki jest stopień pokrewieństwa, wtedy, jak to rodzina pomaga? 

B: No to dzieci, dzieci, stopień pokrewieństwa to dzieci, wnuki 

MK: Jak Pan uważa, kto powinien w pierwszej kolejności udzielać pomocy starszej osobie? 

B: W pierwszej kolejności to powinna udzielać rodzina, a jeżeli chodzi o jakieś tam poważniejsze 

sprawy, tak jak finansowe, jak braki finansowe i zapewnienie jakiś tam środków bytowych, no to 

również i tak samo, po to są urzędy gminy i ośrodki pomocy społecznej, jeżeli już do tego dochodzi, bo 

nie wszyscy starsi, też mają rodzinę na miejscu i bliską 

MK: Wspominał Pan już tam o odwiedzaniu sąsiadów, między innymi sąsiadów, można sprecyzować 

jak często Pan odwiedza ich, albo jak oni odwiedzają Pana? 

B: No sprecyzować no to tu… latem to jest częściej, no, bo to się wyjdzie na podwórko, to się z kimś 

spotka , czy na drogę, a zimą no to raczej rzadziej 

MK: A czy częściej Pan odwiedza sąsiadów, czy sąsiedzi Pana? 

B: A to tak można powiedzieć nawzajem 

MK: A czy sąsiedzi są Panu pomocni w załatwianiu codziennych spraw? 

B: Jak bym tylko poprosił, to na pewno tak 

MK: Czy między Panem, a Pana wnukami można mówić o tak zwanym konflikcie pokoleń, rozbieżności 

poglądów, między dorosłymi a dziećmi? 

B: Nie, nie można mówić takie coś 

MK: Jak ogólnie ocenia Pan, stan swojego zdrowia? 

B: No, w miarę dobry 

MK: Czy Pan cierpi na przewlekłe dolegliwości? 

B: Tak 

MK: I jak często z ich powodów musi Pan odwiedzać lekarza? 

B: Co najmniej cztery miesiące 

MK: Co cztery miesiące? 



B: Co cztery  

MK: Czy korzysta Pan z komputera i internetu? 

B: Rzadko, ale korzystam 

MK: A w jakim celu najczęściej? 

B: A zobaczyć tam pewne rzeczy i głównie…, tak pensje, bo mam taką opcję w telefonie, pensje, znaczy 

emeryturę i jakieś tam wiadomości zobaczyć 

MK: Czy w ciągu ostatnich dwóch lat, zdarzyło się, że angażował się Pan w działania na rzecz 

społeczności lokalnej gminy, osiedla, czy miejscowości w takim najbliższym sąsiedztwie chociaż 

B: Tak, no bo w tej chwili zapisaliśmy się do koła emerytów 

MK: To jest jako stowarzyszenie tak? 

B: Tak 

MK: Czyli można powiedzieć, że należą też państwo do stowarzyszenia, a czy uczestniczy Pan też w 

głosowaniu w wyborach samorządowych.. 

B: Tak, uczestniczę 

MK: Ok, jeszcze na koniec, zbliżając się do końca, przejdźmy na chwilę do Pana rodziców, rodzeństwa, 

dziadków i innych członków rodziny. Czy były w śród nich, lub są osoby, które wykonywały zawód 

rolnika? 

B: No, moja mama wykonywała zawód rolnika, bo nigdzie nie pracowała, tylko się zajmowała 

gospodarstwem domowym i trochę tam mieli ziemi 

MK: Mogę prosić, o kilka takich słów, na ten temat, o mamie, o pracy jej właśnie w tym zawodzie? 

B: No, w tamtych czasach, jeszcze jak mama żyła, no to jak ja pamiętam, byłem takim chłopakiem, no 

to mama nie pracowała, zawodowo pracował tata, a mama zajmowała się gospodarstwem domowym 

to znaczy u siebie w domu, no i takie, nie było tam chyba koło 3 hektarów ziemi było, no i tym 

zajmowała się, hodowała tam kury, kaczki i jakaś krówka była i także… i myśmy również pomagali przy 

tym, a nie mówiąc o tym, że tak samo jak tato przyszedł z pracy, to pomagał mamie 

MK: Jak wspomniałam na początku, w projekcie zakładamy tworzenie gospodarstw opiekuńczych dla 

seniorów na bazie gospodarstwa rolnego. Czy Pana zdaniem powinien funkcjonować w Polsce system 

gospodarstw rolnych, które świadczyły by pomoc osobom starszym? 

B: Wiadomo, że osoby starsze, które od swoich młodzieńczych lat pracują w gospodarstwie, żeby im 

tego nie ukrócić, no to raczej tak, no bo to jest dla nich ,to raczej by było wyrwanie ich z rzeczywistości 

MK: Czyli lepiej, żeby to było na wsi, niż by musieli dojeżdżać do jakiegoś ośrodka, tak? Dobrze 

rozumiem? 

B: Oczywiście, że tak, żeby to było na wsi 



MK: Ok, czy takie osoby, które prowadzą gospodarstwa rolne, będą w stanie poprowadzić taką, takie 

usługi związane ze świadczeniem pomocy? 

B: No myślę, że powinni, kto będzie się czuł na siłach , to zawsze chyba pomoże 

MK: Jakich ogólnych rad udzielił by Pan osobie, które właśnie pracują nad stworzeniem w Polsce 

takiego systemu gospodarstw rolnych, które będą świadczyć pomoc seniorom, czy na coś trzeba 

zwrócić szczególną uwagę, jakieś potrzeby?, jakieś  problemy które możemy napotkać przy tworzeniu 

tego typu gospodarstw 

B: No problemy, to by były na pewno takie, że jeżeli coś stworzymy i będzie to daleko od tej osoby 

starszej, to będzie miała na pewno trudności z dojazdem , trudności z jakimś tam zaaklimatyzowaniem 

się, ale takie jakieś uważam zajęcia, drobne jakieś, czy nawet spowodowanie jakiś, no można 

powiedzieć takich gospodarstw, gdzie by tam pracowały , to by ta praca nie była ciężka, a one by były, 

te osoby by były usatysfakcjonowane, to na pewno tak 

MK: Jakieś rady? 

B: Ale to każdy musi według swoich tam do uznania 

MK: Bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas i udzielenie wywiadu 

B: Dziękuję również 

Respondent 9 (Rolnik) 

EUGIENIUSZ 

A: Pierwsze pytanie do Pana , jako do rolnika. Gdyby takie gospodarstwa powstały, no to byłby Pan 

chętny , żeby u Pana powstało?. Jak Pan myśli i co by miało na to wpływ? 

B: Takie pytanie to jest do następcy, do syna i synowej, bo my sobie przekazujemy gospodarstwo, no 

chociaż szanse, no pomieszczenia, to by były, ale znowuż z drugiej strony, patrząc z perspektywy 

swojego gospodarstwa, gdzie jest duże gospodarstwo, gdzie jest duża obsada bydła, no to , to raczej 

jest nie możliwe, bo jest taki nawał pracy, że po prostu, nie jest w stanie dany rolnik…, no po prostu, 

trzeba by tych ludzi jakoś obsłużyć itd. Mnie się zdaje , że takie coś, to jest do jakiś drobnych 

gospodarstw, które po prostu, albo nie mają jakiejś tej hodowli, albo jakąś małą produkcję, że jakaś 

tam 1-2 sztuki bydła, jakieś tam kurki, nie kurki, lub coś inne, wtedy mogą po prostu, mają czas, 

poświęcić swój czas w tym kierunku. Ale, czy takie jest wydanie , z perspektywy swojego gospodarstwa 

i takie gospodarstwo jak nasze, no , nie widzę możliwości po prostu. I tak zdziwienie ludzi jest duże, jak 

się pytają ile ludzi zatrudniamy. Nikogo nie zatrudniamy, sami pracujemy. No to kto? No ja z żoną, syn 

, synowa, bo dzieci do szkoły chodzą, dzieci małe i jedno i drugie, także no to , to jest zdziwienie, że my 

po prostu, jakoś dajemy sobie radę. My się specjalizujemy w jednym  kierunku, nie siejemy zboża, nic, 

tylko używki zielone……………………………………………, bo jakbyśmy się rozdrabniali, na jakieś tam różne 

jeszcze uprawy, to nie ma szans, nie dało by rady, no , no może ta inicjatywa jest dobra, ale, ale 

przerobić to wszystko, nie jest w stanie. Nie wiem , jak to państwo widzicie, jak, jak to sobie 

wyobrażacie, no zjeżdżają się, czy tam schodzi się kilka starszych osób, no i co? Z nimi jakieś zajęcia 

prowadzić, czy tam jak, jak to ma wyglądać? 



A: No, to te formy mogą być różne, pewnie do przemyślenia właśnie, no z takiej wersji podstawowej, 

no to po prostu udostępnia się im miejsce i oni sami mogą, no np. nie wiem: oglądać telewizję, ale 

wspólnie, czy grać w karty, ale wspólnie, czy korzystać z tego gospodarstwa, chodzić po nim, no i samo 

to obcowanie z przyrodą, ze zwierzętami, ma też, jest też pozytywne. 

B: No bo ja, no na przykład, też dużo się mówi na wsi , na wsiach, że te kluby seniora nawet powstają, 

bo inaczej gminy , gdzieś tam, takie jakieś już.. nawet w sąsiedniej wiosce jest, no ale znowuż , mamy 

w każdej miejscowości, jest jakaś świetlica, czy mniejsza, czy większa, ale są, no i jeśli te kluby jeszcze, 

no to mają szansę też się spotkać, po prostu w takiej, domu wiejskim, czy , czy w tych… 

A: Czyli………………………raczej w gospodarstwach 

B: To w tedy raczej gospodarstwo nie potrzebne, bo jeśli w gospodarstwie, to trzeba by z tą obsługą 

coś tam, no nie wiem, bynajmniej zależy no gdzie, kto mieszka. Na przykład, tam , gdzie ja mieszkam, 

no to jest mała miejscowość, no, no mało nas jest, bo tam około 40 może domów zamieszkanych, także, 

że, że po prostu, jest mała liczba. W dużej miejscowości, to może być to, było bardziej zachętą, dla tych 

ludzi, żeby się ludzie spotykali. 

A: No właśnie, no ale w takiej małej miejscowości, jak Pan mówi, to co robią ludzie starsi, czy właśnie 

mają , gdzie co robić? 

B: No, no każdy jakoś tam u siebie, no nawet z tego co widzę, to się , to się mało nawet odwiedzają, jak 

to dawniej na wsi było. Wieczorami to się ludzie odwiedzali, teraz to, to raczej każdy gdzieś u siebie w 

domu siedzi, każdy jakiegoś tasiemca w telewizji ogląda i to przeważnie tak to jest. To by było, no tak 

jak mówię, no dobre by było, żeby się spotkać, no ale bynajmniej tak jak ja , jak w naszym przypadku, 

chociaż my jesteśmy już jako z żoną, już w wieku emerytalnym, ale dalej prowadzimy gospodarstwo, 

pomagamy dzieciom i póki siła będzie, to się będzie pomagało, i my jak to się mówi nieraz w telewizji, 

to mnie się śmiać chce, jak w telewizji mówią o aktywności, żeby tam ludzie, żeby tam ruch był, my 

ruch mamy dosyć, bo ciągle ta, ta praca jest. 

A: A Pan, jako rolnik ma czas, żeby właśnie się spotykać z innymi osobami, czy to jest właśnie tak, że… 

B: U mnie to jest wie Pan, problem jeden. Jestem sołtysem. Już 38 rok sołtysuję, wszystkie sprawy, no 

chociaż wioska mała, no właśnie , jak w wiosce dużej to jest więcej społeczników, a w wiosce małej, no 

to trzeba wszystkim się zająć. Jak żeśmy zaczęli gaz robić, albo komitet założyć, żeby go stworzyć, to 

trzeba było telefon, trzeba było komitet założyć, żeby to stworzyć cokolwiek , no to wszystko człowiek 

musi ciągnąć. Mamy taki kościółek dojazdowy tam na cerkiew, remonty , no to trzeba było się tym 

zająć. 

A: Czyli Pan generalnie, no spotyka się z funkcji też z ludźmi , też cały czas do nich wychodzi? 

B: Tak, no bo akurat w stanie wojennym zostałem wybrany sołtysem i do tego czasu jestem na tym 

stanowisku, dlatego, że mam jak teraz ostatnio, w ten zeszły to prawie dzień , w dzień, gdzieś jakieś 

zajęcia, wyjazdy , spotkania, bo tak: jestem w radzie banku 

spółdzielczego…………………………………………..,no także, no i tam w straży, no i to już tak śpiewająco w 

straży w OSP 

A: To Pan jest nie typowy…………………………….. 



B: No to takie , no nie chwaląc się, troszkę się tych funkcji nazbierało, tak , że zajęć jest bardzo dużo i 

osobiście nie narzekam, że nie mam kontaktów, bo, bo aż za dużo. 

A: A jak to jest z innymi właśnie z Pana miejscowości. Jak Pan chodzi i zna tych ludzi, to tym bardziej 

wie Pan, jak to jest, czy to są tacy, takie osoby, ci seniorzy zamknięci w domu, jakie są ich potrzeby 

obecne? 

B: To znaczy, ja wiem, no jest kilka osób, czy niewiast, czy mężczyzn, no to też, jako członkowie OSP 

wspierających ich tam, nawet jutro mamy zebranie, no to tam po prostu schodzą się. 

A: Myśli Pan, że to jest trochę inaczej na wsi z tymi seniorami, niż w mieście? 

B: No wie Pan, na pewno, według mnie na pewno, bo z tego co bynajmniej oglądam w telewizji, no, no 

, to jest tak: Albo ci seniorzy siedzą po prostu w domu zamknięci, nie mają co robić, nudzą się, no i 

dopiero jakiś tam klub mocno dla seniorów, no to idą tam, tańczą, rozmawiają, bawią się. Tutaj na wsi 

, jest inaczej, bo czy jest większym rolnikiem, czy mniejszym, ale każdy ma jakiś kawałek pola, ma 

ogródek, no i właśnie, chociażby grządkę sobie zrobią z warzywami, no to tym się właśnie zajmują 

starsi, bo idą sobie kopią…Taki mam właśnie przykład z Sosnowca. Zakupili u nas takie starszy budynek, 

dawną szkołę, no to już ze 20 lat temu. To są ludzie, no on Wiesiek po 70 już, jego żona troszkę młodsza 

od niego, ale ja się śmieję, że oni są bocianami, bo tak jak bociany przylatują na lato, oni do nas 

przyjeżdżają. Całe lato są, na jesieni odlatują bociany, oni odjeżdżają, no bo po prostu tam w blokach 

mieszkają, mają ogrzewanie, ciepło, wszystko, ale nie mogą się doczekać, kiedy tu przyjadą. Jak 

odjeżdżają, to 2 razy, 3 razy muszą samochodem objechać, bo tyle sobie naszykują wszystkiego. U nas 

grządki sobie zrobią, to wszystkie warzywa, nie warzywa, no wszystko, wszystko i są później, mówią 

nawet zdziwieni, jak patrzą u siebie w Sosnowcu, jak ludzie idą do sklepu, do warzywniaka i kupują coś 

tam. Im po co tam, oni mają wszystko u siebie, wszystko zrobione i zdrowe, tak , że wie Pan, jednak ci 

starsi ludzie, kto może zawsze ma zajęcie koło domu. Moja wujanka ma kurde 87 lat, jej drugi mąż 92, 

ale też mają swoje ogórki, swoje coś tam. Nawet ,żeby się nie schylali, to ma w wannie ziemi nasypane 

i tam powsadzane jakieś ogórki, czy coś, żeby sobie na stojąco to uprawiać, i dlatego, wie Pan: na wsi 

się nie nudzi, nie, nie chyba że… 

A: No właśnie, mówiąc stereotypowo, taki pogląd, że osoba starsza, no to, że niepełnosprawna. 

B: Nie, nie, nie nudzi się, chyba że ktoś jest obłożnie chory, niesprawny, leży w łóżku, no , no to taka 

osoba jest nie sprawna, bo to leży, no to nie da rady no, ale kto jest po prostu w stanie wyjść na 

podwórko, czy coś, to ma zajęcie, to, to to tak, że jest troszkę inaczej na wsi , niż w mieście. Jest co 

robić, jakieś kwiatki, nie kwiatki, cokolwiek co sobie tam robi, no to jest trochę inaczej, a przy okazji 

właśnie mówię o tych Ślązakach, bo oni zawsze się obrażają, bo mówią, że są Zagórniaki, ja mówię 

Ślązaki  

A: Bo  oni są z Sosnowca? 

B: Tak, oni Ślązaków trochę nie lubią, mają taką opinię o nich troszkę negatywną, no ale to też , no tak 

się z nimi zaprzyjaźniliśmy , to, to , że prawie nie ma dnia, żeby nie przyszli, to już się chwali, a ja mam 

to posadzone, a mam to, a to już coś tam zrobione, a kwiatki a takie , a takie. Oni mieszkają tam, gdzie 

szkoła była, za remizą, ta dróżka asfaltowa, to w lewo koło rzeki, ten dom taki drewniany, i tam różne 

kwiatki, gdzieś tego, jak na wystawę jedziemy, bo tam do…………………………………………….,  to zawsze 



sobie coś tam kupują. Mają to borówkę amerykańską, to, to , to trochę malin i tak sobie cały dzień coś 

robią. Widzi Pan: Jest zajęcie- jest, jak się chce. 

A: No, no właśnie, czyli właściwie jest problem, żeby wyciągnąć ludzi starszych z tą aktywnością, czy 

nie?, żeby wyciągnąć z domu właśnie, żeby no… 

B: No to, to raczej jest problem, jeśli byśmy myśleli o takiej aktywności, żeby gdzieś tam , no wyjechać 

jak to mówią do teatru, gdzieś tam, no to w tedy tak, ale nawet z drugiej strony , jak coś jest 

organizowane, nawet jak był w parafii u nas ksiądz, jak te pielgrzymki organizuje, no to, no to , też 

chętni byli nawet. Ta co teraz nie doszła do skutku, ta pielgrzymka, no to też z naszej miejscowości, 

właśnie starsi się zapisali i chcieli jechać. No nawet nie powiem, bo tak jak w zeszłym roku, nasz syn z 

synową, bo my ich co roku wysyłamy nad nasze morze, żeby dzieci, bo dzieci miały problem z gardłem, 

w ogóle z chorobami, no i to odpukać, jak tam jadą, to im się poprawiło. Teraz zresztą jak wracali, w 

Między zdrojach mają tam nocleg, któryś rok z kolei , no i tam właśnie fajny jest ten dom, który 

wynajmują. Telefonują, synowa dzwoni, no i kiedy mają termin wolny, bez znaczenia, musimy jechać, 

no to, to ja sobie myślę: Be zemnie, to się nie obejdzie gospodarstwo. No to tak, to oni sobie pojadą, 

jeszcze z tymi znajomymi, i tak żeśmy we czwórkę byli, a się znowu sąsiedzi dowiedzieli, no oni ,żeby 

byli wiedzieli, to też by chętnie pojechali, żeby razem, no to jednak, tak, że troszkę, no nie jest taki 

problem, żeby ,żeby jakby się tam gdzieś pojechać, czy tam co. 

A: A jak Pan myśli, jak to jest z relacjami, między seniorami, a innymi pokoleniami. Jak jest u Pana? 

B: No wie Pan co? Jak patrzę w swojej miejscowości, większych problemów nie widzę, bo tak po 

sąsiadach jak patrzę, to domy mają większe, czy coś, no to większość raczej, ktoś z rodzicami zostaje, a 

po sąsiedzku mam tego, no to nawet było trzy pokoleniowe. Bo taka starsza babcia była, później rodzice 

w moim wieku, i później jeszcze ci młodzi. Później ta babcia zmarła i teraz są dwa pokolenia, no i jakoś 

się zgadzają. Właśnie, Pan pyta w moim przypadku? W moim przypadku to taka sytuacja również, 

jeszcześmy tam remonty zrobili, żeby więcej pomieszczeń było, no ale to jest taka u nas sytuacja, że 

my mamy konto w banku wspólne. Nie ma, bo jak my z rolnictwa żyjemy, to nie ma : to jest moje, to 

jest twoje, no to jak to? Czy ja mam synowi płacić za robotę, czy on mnie ma płacić? Nie. Jest , wspólne 

konta mamy, tam było takie na mnie, później na syna, ale wszyscy są upoważnieni i kto chce, bo jak są 

pieniądze, bo jak nie ma , to nie ma, ale jak są pieniądze to idzie i bierze, tylko, że to jakoś trzeba, żeby 

mądrze to wydawać, no bo jak się wyda, no , to nie będzie, tak, że wiadomo, no nie może być inaczej. 

No nie może być inaczej, bo wszyscy pracują i to by były jakieś antagonizmy, bo cię rozliczam, czy jeden 

drugiego, no to to nie. 

A: Czyli, jeżeli jest jakaś potrzeba pomocy, to, to osoby starsze mogą liczyć na swoją rodzinę, znajomych 

, sąsiadów, czy właśnie na instytucję takie formalne. Jak to wygląda? 

B: Wie Pan co? Ja bym powiedział, że może liczyć na rodzinę, chociaż są sytuacje takie, bynajmniej co 

zauważyłem, że po prostu wykorzystuje się instytucje , bo np. córka nie pracuje nigdzie, ale jest 

możliwość w tej opiece społecznej uzyskać jakieś pieniążki na opiekę, nad mamą , no czy nad tatą, no 

to korzysta z tych funduszy i opiekuje się, no ale to jest zgodne z prawem, no tak, ale choćby tych 

pieniążków nie było, no to i tak, by się opiekowała matką. 

A: No tak, ale to nie jest właśnie tak, że to jest obowiązek, albo ciężar odpowiedzialności opieki, nie 

jest przerzucany właśnie na system, zrzucany. 



B: Nie, nie ja bynajmniej o takich przypadkach nie słyszałem, żeby po prostu , gdzieś tam matka, czy 

ojciec, czy tego, gdzieś tam, nie ma się nimi po prostu kto opiekować, bo gdzieś tam dzieci w tym domu 

mieszkają, czy z boku , to się nimi zajmują. 

A: No bo tu właśnie, to co wcześniej rozmawialiśmy, że jednak obszary się wyludniają, więc wyobrażam 

sobie, że ci młodzi wyjeżdżają, no i zostają ci seniorzy w domach. 

B: No ktoś tam jest no, ktoś tam zostaje, no nie wiem, nawet starsi ludzie, to ktoś tam pomoże, czy tam 

jak, oczywiście, że no, w tej takiej sytuacji, że no ktoś tam przychodzi z opieki społecznej, że ktoś zakupy 

zrobi , czy coś, no to, no to, ale najwięcej to według mnie żeby zrobić, to trzeba liczyć na rodzinę 

A: Na rodzinę 

B: I tak powinno być, bo to, cośmy mówili tam na sali, że jednak prawa wychowania dzieci i od małego, 

to nie tylko żłobek, przedszkole i później dziecko ojca, matki wiele nie zna, albo bynajmniej wiele do 

nich nie czuje, to później skutki, będą za jakiś czas opłakane. 

A: No tak, no tak czyli można powiedzieć, że ci seniorzy uczestniczą w życiu tych wnuków? 

B: Na pewno. W naszym przypadku, to z żoną, to już, że żonie matematyka, gdzieś tam w młodości szła 

dobrze, no to ona bez przerwy, no jest dwójka dzieci, to ciągle ich z tej matematyki ciągnie, synowa tak 

jak może, bo to nie wychodzi za bardzo, to, to te inne sprawy no to tak jak może to ciągnie, to już bez 

przerwy siedzi i tylko babciu, babciu, bo babcia musi mi tam jakoś tą matematykę wytłumaczyć, a nieraz 

się później przy tym kłócą obydwoje, bo jak wróżka to każda ma swoje zdanie, obydwie uparte, ale to 

tylko w żartach mówię, tak, no ale to jest to, że się pomaga. 

A: A w drugą stronę? 

B: A znowu jak trzeba cos z polskiego, cos tam piszą wypracowania, no , żeby im to wytłumaczyć , no 

stylistycznie, czy coś, no to znowu do mnie, no synowa, żebym coś tym dzieciom poprawił, no to muszę, 

no bo razem się żyje pod jednym dachem, tak, no u nas to nie ma, że przykładowo, my mamy swoją 

kuchnię, synowa swoją kuchnię, no nie ma, my się…, no jest takie troszkę podzielone, no my z żoną 

doimy krowy, bo tam tego, syn jak musi to udoi, ale tak to ucieka raczej, bo woli tam ciągnikami raczej 

w polu coś robić, bo wiadomo , w lecie, jak my we dwóch robimy tylko w polu, to tam zona z synową 

cały dom muszą , czy coś. Synowa, to jest sprawa jej znowu ugotować w domu, to jest i to wszystko jej 

sprawa, no i jak trzeba to iść cielęta napoić, czy coś. No to tak, wie Pan, tak, że troszkę no podzielone 

obowiązki. 

A: A jak to jest w drugą stronę?. Czy właśnie seniorzy, ten kontakt, czy Pan korzysta z tego kontaktu i 

np. nauczył się obsługi komputera od dzieci, albo od wnuków? 

B: Nie nauczyłem się, bo nie nauczę się i wcale mnie to nie interesuje, to jest ten problem. 

A: A dlaczego tak Pan ma radykalne podejście? 

B: Mnie to nie interesuje, a zresztą nie ma czasu na to, a z drugiej strony, choćby czas był, mnie to nie 

interesuje. Wie Pan, nawet to śmieszne było, jeszcze jak wnuk był mały i nie umiał czytać, no to 

komputer, no to żeby mu tam jakieś gry, wiadomo jak to było, no to żeby mu pomóc. No to ja mówię, 



że nie umiem, no to on wszystko włącza, on nie umie czytać, to ja mu wklikałem wszystko co on chciał 

i jechał dalej. Tak, że współpraca była, współpraca była. 

A: To fajnie , ale sam Pan teraz nie korzysta? 

B: Nie, nie , nie jak mi coś trzeba, to wtedy już, oni muszą mi włączyć i coś poszukać. Ja mówię, to już 

oni szukają, to, czy coś, to ja nie wiem, nieraz mi w domu mówią, po co się tak przyznajesz, że nawet, 

że tak nic nie umiesz. Nie lubię telefonów komórkowych , bo miałem tą sytuację, że jadąc do Poznania 

i zaraz za Wrocławiem zadzwonił mi telefon, że był wypadek o 5 rano i chcieli wiedzieć , czy wszystko 

jest w porządku, gdzie jestem, tego. Ja telefon szukam i tego, a się okazuje, że ja jestem już na drugiej 

stronie jezdni, a tam z naprzeciwka auta jadą, to się okazało ,że w tej niebieskiej zabudowie, w tej 

wąskiej: nie, nie chcę. To mnie wreszcie przymusili do telefonu, z tym, że najpierw mnie nauczyli jak 

odbierać telefon, później , jak zadzwonić do kogoś, ale mejli, nie mejli i nie ma tego. Jest w saszetce 

telefon i nieraz się rozładuje, jak gdzieś jadę to on jest, dopiero jak chcę zadzwonić, no to tak. Ale tak 

to nie, nie noszę. Znaczy jak ktoś mówi, żeby się skontaktować, ja mówię : dzwonić na telefon domowy, 

bo ktoś tam w domu jest i ktoś odbierze i to, ale żebym ja z telefonem, żebym ja był więźniem telefonu, 

to nie, nie. To też może taka specyfika, bo wszyscy idą w innym kierunku, a ja się zatrzymałem w tym i 

mówię nie. Tak , jak z tymi komputerami, ja wiem , że to mi jest źle, bo coś mi trzeba, ale no to ja nie 

wiem tego, mnie to nie interesuje, no nie interesuje mnie to. 

A: No , ale też w takim modelu, jak Pan prowadzi to gospodarstwo, że ma pomoc, to syn zajmuje się 

obsługą  internetu i komputera, nie? 

B: No to już jak trzeba, no to on, no teraz jak trzeba jak najwięcej, to do niego , no tych spraw to się 

zleca, że trzeba jakieś no coś poszukać, czy jakieś części, czy coś, no to już jest na jego głowie, no czy 

trzeba jakieś, no w ogóle jak trzeba no jakieś kupić do gospodarstwa, czy coś, no to już on musi 

dopilnować. A ja znowu muszę pilnować wszystkie faktury, bo jak nie przypilnuję, to nie popłacone, nie 

interesuje ich. Teraz się właśnie śmieję, bo telefon mi odpadł płacenie, bo przepisałem na syna i on 

podał ten swój numerek i teraz przychodzi ta informacja na telefon, no przychodzi faktura. Tylko się po 

pieniądze wychyla, bo nie zapłacone, nie zapłacone. Wcześniej, jak była faktura, ja mówię: w trzeciej 

szufladzie, mi wszystkie faktury składać, ja tylko patrzałem, wyjmowałem i fakturowałem. A teraz 

mówię, odpadł mi ten temat, bo nie wiem co zapłacone, co nie zapłacone, chyba, że się upomną, a oni 

często, młodzi zapominają o tym. 

A: No tak, no tak, wiele spraw na głowie pewnie w gospodarstwie, no a czy wśród znajomych w Pana 

wieku, czy dużo jest takich osób, które wymagają jakiejś pomocy np. w takich codziennych 

czynnościach, przy sprzątaniu, praniu, nie wiem myciu, zadbaniu o siebie i o swoje…  

B: W mojej miejscowości, tak jak Panu mówiłem, że jest mała, nie ma takich osób. Jest jedna osoba, 

rok czy dwa lata starsza, ale już chyba z 5 lat jest w domu pomocy społecznej w Gorlicach, ale on po 

prostu stracił wzrok, niewidomy i tam, i tam, miał taką nie , drugą żonę, nazwijmy to opiekunkę, 

młodszą i ona się nim opiekowała i trach, tak się stało, ze niespodziewanie, że ona szybko zmarła i on 

został sam w domu, bo jedna córka we Włoszech, druga córka tam w powiecie jasielskim mieszka, i w 

tedy , to już trzeba było opieki nad nim, no to mu załatwili właśnie ten dom opieki społecznej, właśnie 

w Gorlicach, i tam już któryś rok z kolei mieszka. Tak, to nie ma tych ludzi. Tam jest jedna babcia, która, 

gdzieś pod 90 i tam tak jakoś, że nogi ma obcięte, no ale to akurat jest tak, ona mieszka , gdzieś tam w 



swoim domu, a zaraz 20-30 metrów dalej córka mieszka i z boku zaraz wnuczka, w następnym domu, 

tak, że ta córka się opiekuje, chodzi i tam jej tak, że jak do lekarza , czy coś, no to jedzie. 

N: U nas, w naszych okolicach, to tak sporadycznie się zdarza, żeby oddawać rodziców do domu opieki 

społecznej, tylko w sytuacjach takich, w których ewidentnie,  już z takich najbliższych nikt nie został, 

albo wyjechali za granicę, albo nie mają nikogo bliskiego krewnego. W sytuacji, gdy są dzieci, czy ktoś 

tam z dalszej lub bliższej rodziny, to raczej nie ma takiego trendu, żeby dla wygody, albo dla komfortu 

oddawać tych starszych, chorych ludzi do… 

B: U nas tego nie ma, ja dam dla przykładu moją mamę. Ona chorowała przez jakiś czas, przez ileś tam 

miesięcy, że normalnie miała ajdzhalmera, to już później się nie ruszyła, trzeba było karmić, trzeba było 

wszystko koło niej zrobić i jak głowa na bok, to by się udusiła na poduszce, czy coś, później dostała 

odleżyny, normalnie cyrk, no i co? I w tedy proponowali lekarze: do szpitala. A ja się pytam, czy to 

pomoże: nic nie pomoże. No jak nic nie pomoże, no to po co ją do szpitala dawać, to ja się nią zajmę. 

Trzeba było wstawać, chodzić no, ale do końca trzeba było obsłużyć, i dlatego to co mówiłem, te 

przedszkola, te różne rzeczy, to jest i dobre, ale i na krótką metę, a nie tak wszystkie dzieci dać, bo to 

się może okazać, dużym błędem później w przyszłości. 

N: Dla mnie np. rozwiązaniem było by, żeby matka dzieci do 15-go roku życia, nie wiem, mogła 

pracować na ¾ etatu, a zarabiać jak na cały etat i mnie już więcej nic nie potrzeba. Dla mnie 2 godz., 

które mogła bym być wcześniej niż inni, niż mężczyźni, było by to rozwiązanie wręcz idealne, bo tak: 

pracuję i odkładam do budżetu, a jak to dziecko , które idzie na ten czas do szkoły, czy nawet później 

na godzinę na świetlicę, ale wracamy , możemy zjeść wspólnie obiad, możemy pobyć chwilę razem, 

odrobić lekcje. Każdy, jakby każdy ma satysfakcję i poczucie zadowolenia, bo i dziecko jest zadowolone, 

bo jednak ma trochę więcej tej mamy, mama jest zadowolona, bo godzi to w miarę normalnie, bo teraz 

jak jesteśmy 8 godz. w pracy, a czasami trzeba 10 zostać, to jest dużo, jest dużo. 

A: Pani tutaj mówi o relacji do dziecka, a teraz tak samo, gdyby to było ¾ w relacji, dla, w przypadku , 

gdyby Pani zajmowała się osobą starszą? 

A: A z tego co Pan mówi, a co Pani podpowiada tu swoim zdaniem, to raczej osoby starsze, ciesza się 

szacunkiem? 

B: No na pewno, wiadomo, że się może się trafić różnie, ale to… 

N: Są jednostki, ale to zazwyczaj o tym nie wiemy, to są ukryte kwestie, miedzy już relacjami, gdzieś 

tam w rodzinach. Na zewnątrz tego nie widać, ale generalnie raczej szacunek do starszych osób, 

przynajmniej w naszym społeczeństwie, w naszym małym świadku, w którym żyjemy, do seniorów jest. 

A: A czy w obecnej sytuacji jak Pan teraz jest, gdyby u Pana we wsi takie gospodarstwo powstało, to 

czy Pan byłby zainteresowany z niego korzystać, żeby tam chodzić , czy nie bardzo? 

B: Raczej nie, raczej nie, bo tak jak mówię, bynajmniej u mnie przy nawale tej pracy, tych zajęć, po 

prostu i tak, że mam kolegów i tego, no i po prostu no nie ma czasu, nie ma czasu. Jeszcze jakoś tak, 

ileś lat temu, jak to było wyborcze, to jeszcze żeśmy się spotykali, czy przy jakimś kielichu, czy przy 

jakimś ognisku, no teraz no, no tego czasu gdzieś brakuje. Czy człowiek jest powolniejszy, czy coś, jakoś 

to , no sam się dziwię, bo czy do znajomych, gdzieś pojechać, czy coś. A przyjdzie niedziela, to pojadę 

do znajomych, no ale po kościele się przyjdzie, to kawę się wypije, gazetę, no to w niedzielę przeglądnę 



popatrzyć co się dzieje, a to obiad, a to już tam o czwartej trzeba iść do krów, to już się nie chce, i tak 

z tygodnia na tydzień nieraz się schodzi, także… 

N: No, ale generalnie ludzie się mniej odwiedzają 

B: Mniej, mniej, ale to tak dużo, to każdy tak, to tak, ale jakby się popytał choćby ze starszych ludzi, jak 

gdzieś te tasiemce były, każdy ma swój, jakiś ulubiony, co cały czas ogląda. I tu jest też pies pogrzebany, 

bo to człowiek, zamiast dawniej opowiadali, zeszli się, opowiadali tam jakieś bajki, nie bajki, historie, 

tego , a teraz no, każdy no, nie ma czasu na spotkanie się, bo każdy to, bo to. 

A: Jakiego Pan, ma tasiemca? 

B: Ja, to no ostatnio mam bzika na polityce, wiadomości, to. No i tu nie możemy się pogodzić, bo znowu 

synowa M jak Miłość i Barwy Szczęścia, no to już nieraz idziemy tak, że wiadomości oglądam, ja bym 

chciał już tam programy Po 21, czy to , bo minęła 20, to już nie, bo już trzeba Barwy Szczęścia oglądać. 

Są trzy telewizory, każdy w innym pomieszczeniu, ale żeby iść oglądać, nie. Tu w tym jednym wszyscy 

się schodzą, nie, wszyscy razem, no i trzeba tak to jakoś pogodzić. 

A: Ale to jest ciekawe, że nie pójdzie każdy do swojego , żeby oglądać. 

B: Nie, nie 

A: Jak już oglądać to wspólnie 

B: Nie, nie ,jak są wiadomości, o tak jak wczoraj, jak są wiadomości, jak coś tam nowego dzieje się i ja 

chcę to wiedzieć, a tu tak: wnuk do żony, babciu wytłumacz mi to, co jest co, jakieś tam zajęcia i jeszcze 

to. Ja mówię, że przy tym jazgocie nie słyszę, bo w pracy sobie słuch uszkodziłem, bo tam ciągle głośno 

ta piła ryczała, jakieś tam jedno czy coś mi brakuje, nie, jak jest taki ruch w rozmowie, to ja nie wyłapuję 

nieraz wyraźnie, co tam mówią. To się później dopytuję, to mówię cicho bądźcie , cicho, to idźcie do 

drugiego pokoju, tam macie stół, nie to wszyscy na kupie, i wtedy wszyscy mówią. A ja znowu 

nadsłuchuję, jak podgłośnię telewizor, to że za głośno, no ale i tak trzeba się z tym pogodzić, no takie, 

takie jest życie. 

A: To wesoło i gwarno w domu? 

N: Ale, to są najpiękniejsze chwile, takie jak np. w niedzielę, gdzie jesteśmy wszyscy w domu, jest to 

tak naprawdę jeden dzień, gdzie możemy wszyscy siąść razem i zjeść obiad. 

B: To już jest obowiązkowo 

N: I następnie mamy taką zasadę, że zaraz po obiedzie w niedzielę, nie myjemy naczyń, nie sprzątamy, 

tylko siedzimy pijemy kawę, jak jakiś placek jest, to tego placka jemy. Po prostu odstawiamy talerze i 

pijemy kawę. Spędzamy przy tej kawie godzinę czasu i to mamy tylko dla siebie. Nikomu nie 

przeszkadza, że w kuchni jest bałagan. 

A: Ale, kto uczestniczy w tym rytuale? 

N: Cała rodzina, moje dzieci, moja mama i moja siostra. 

B: No widzi Pan, to nie jest takie tylko, my dwoje i koniec, my dwoje i komplet już jest. 



N: Każdy przychodzi w innym czasie, no wiadomo ,babcia jest w domu, ale siostra, czy ja, czy mąż, to 

każdy w innym terminie je obiad, no wiadomo. 

B: No to u nas też w niedzielę jest tak: my mamy o 9 mszę w kościele, no to tak, już po dojeniu, koło 8 

, to synowa sobie już szykuje na obiad, tam nastawić, no to kawę robi, bo my we dwójkę kawę pijemy, 

bo syn to nie, żona nie, bo żona to herbatę, a później właśnie jest po kościele, jak obiad to wszyscy już 

do stołu siadamy, bo kiedyś to dzieci były tak nauczone, że z boku przed telewizorem, siadały sobie. 

Nie, tu wszyscy do stołu razem siadamy. I tak się teraz nauczyli wszyscy. 

N: W niedzielę jemy wszyscy w pokoju, nie jemy w kuchni w ogóle, tylko w pokoju, i ta kawa właśnie, 

ten placek, i to ,że możemy być pół godziny, czy tam półtorej godziny razem, to jest naprawdę bardzo 

ważne. Teraz to już kilka lat tak to trwa……………………………………………………………………………………………… 

B: No śniadanie, no to już tam różnie, no w jednym czasie, żeby razem zjeść, to też się staramy, no ale 

to już jest tam, jest tak czasami, na dole tam się zje, no ale to już tak… , a właśnie w niedzielę, dlatego 

teraz też no wielki myśliwy, to znowu, teraz jest ten okres polowań, to mało kiedy jest, to zawsze tak 

te polowania, ale to już się chyba kończy, nie wiem, czy jutro ostatnie, raczej w niedzielę ostatnie chyba 

polowanie, bo jeszcze ma ten, ten, znowu tam tak mają wyliczone pole, że na każdym polowaniu inny 

prowadzi i to jest trudne, bo obiady nie obiady gotować, już tak doszło do tego, że nie wystarczy im 

tam jakaś kiełbasa w ognisku na patyku, tylko trzeba extra obiady gotować. Dzisiaj, tego  już mam 

polecenie mięsa gulaszowego nakupić w Gorlicach w tej masarni, tam koło dyskoteki, no i żona jutro 

będzie znowuż siedziała tam w tej kuchni, żeby nagotować ten obiad, żeby miał na niedzielę na to 

polowanie. 

A: Acha, czyli to nie koniecznie dziczyzna? 

B: Nie, nie 

N: Oni mają już dość dziczyzny. 

A: No właśnie.           

   Tak podsumowując, to gdyby, tak jak mówiłem na początku, jak te gospodarstwa mogły by mniej 

więcej wyglądać, to co by Pan polecił, co by Państwo właściwie polecili, na co , zwrócić szczególną 

uwagę, przy tworzeniu takiego gospodarstwa. Co jest ważne, o czym pamiętać, o co zadbać w tym 

gospodarstwie? 

N: Czy , które miało by wspierać? 

A: Które miało by być, takim miejscem spotkań 

B: Miejscem integracji dla osób starszych 

N: Dla rodziny, czy dla…? 

B: Nie, nie dla osób starszych 

A: Dla osób starszych, czyli np. tak jak Pani miała by pod opieką ojca, no ale musiała by chodzić do 

pracy, no więc 



Respondent 10 (instytucja zarządzająca) 

 DYREKTOR U.M.BIAŁYSTOK 

PN: Jak stworzyć różne systemy opieki nad osobami starszymi i czy ten przypadek nie, czy on się jakoś 

wpisuje ? 

R: To jest przypadek bardzo skrajny, bardzo specjalistyczny tak ,bo to hospicjum domowe jest 

kierowane do tych osób, które nie są już w stanie same funkcjonować ze względów chorobowych, nie 

dotyczy tak naprawdę wieku tylko choroby.  

PN: Choroby tak ,bo ja też tak myślałem, wyczytuję, ale jak rozmawiałem z nim, to on też podkreśla ,że 

on się opiekuje osobami starszymi i rodzinami chorymi i to jest właśnie tak, że większość z nich to są 

osoby chore najczęściej na nowotwór ,ale też takie które najczęściej po operacji dochodzą do siebie 

.On wspominał o takich sytuacjach i to jest troszkę tak jakby rozbudowane i montowanie nowej 

instytucji, której nie było na wsi. 

R: Tak ,natomiast nie ma takiej opieki nad osobami ,które są samodzielne ,ale którym  tak naprawdę 

najbardziej doskwiera samotność  i brak możliwości ,no nie wiem ,y dotarcia do takich podstawowych 

rzeczy, no nie wiem, jak sklep, lekarz , poczta ,nie wiem co tam jeszcze jest potrzebne tak 

PN: Myślę o tym systemie i o Podlaskim ,czy to jest jakieś? 

R: Znaczy my chcieliśmy w ogóle wdrożyć  taki system ,mam nadzieję ,że nam się uda ,bo to w ogóle w 

ramach Gospostrategu poszedł projekt ,y, na monitorowanie właśnie tych osób  starszych ,tak żebyśmy 

mieli ich w systemie elektronicznym ,internetowym i na podstawie ,tego no i nie wiem właśnie czy na 

podstawie opasek ,czy jakiegoś innego systemu komunikacji moglibyśmy sprawdzać parametry 

życiowe po pierwsze tych ludzi, tak no bo to jest taka najbardziej potrzebna rzecz ,tak czyli ta opieka 

,zdalna opieka medyczna ,ale bardzo w podstawowym zakresie , tak,  i do tego tez  chcieliśmy 

włączyć taką opiekę społeczną typu np. nie wiem zapotrzebowanie na jakieś drobne usługi na y ,zrób 

zakupy czy cieknący kran ,czy wynieś śmieci bo nie dam rady  , tak ,także na ile nam się to uda 

wdrożyć jako taki projekt pilotażowy ,bo my najnormalniej w świecie nie mamy na to pieniędzy ,a druga 

rzecz ,y, żaden z samorządów chyba nie jest w tej chwili przygotowany finansowo na to żeby ,y, 

zrealizować projekt ,co do którego nie ma tak naprawdę przekonania ,że on wypali ,że będą chętni ,że 

on wypali ,bo tu też jest taki problem ,że starsi ludzie nie koniecznie się poruszają w elektronice , tak 

,że oni sobie poradzą z tym ,że na początku być może nie będą z tego w ogóle korzystać ,że będą jakieś 

nadużycia ,takie że będziemy musieli no nie wiem non stop musieli się zająć jedną osobą ,bo ona będzie 

nam włączała jakieś alarmy , więc, y ,pomysł województwa był taki ,żeby zrobić to pilotażowo i jeśli się 

uda rozszerzyć to tak i wtedy znaleźć pieniądze 

PN; Czy to była kooperacja z medyczną uczelnią ,czy nie ?Czy to był taki wasz autorski pomysł bo jakby 

szukam otoczenia w ogóle. 

R; YYY,  na razie to jest autorski pomysł naszego marszałka Drychajły tak naprawdę, robił to 

departament informatyki, ten wniosek pisał ,ja nie znam szczegółów tego wniosku tylko ogólny zarys 

bo też ze mną konsultowano ,y, co, gdzie i jak można by było to zrobić ,y, natomiast to jest takie 

rozszerzenie naszego projektu E-Zdrowie, gdzie miały być usługi dla ludności 



PN: I to już nie obszary wiejskie tylko 

R:tak obszary wiejskie ,to są obszary wiejskie, typowo mówimy o obszarach wiejskich ponieważ tak 

naprawdę najbardziej nam zależy na obszarach wiejskich ,bo opieka społeczna w obszarach miejskich 

jakoś działa, ci ludzie jakoś docierają do tych osób, natomiast opieka społeczna na wsi nie zawsze jest 

skuteczna , bo nie zawsze wiemy , że ktoś potrzebuje pomocy , a bardzo często jest tak , że ludzie na 

wsi nie chcą absorbować innej osoby, bo uważają , że ich potrzeby nie są tam takie  jeszcze 

najważniejsze i po co tam jakiegoś tam urzędnika zaprzątać ,czy tam kogoś ,on sobie tam da radę , 

lepiej ,gorzej będzie miał zimno najwyżej cieplej się ubierze , więc to jest taka mentalność, z którą też 

troszeczkę jeszcze musimy się zderzyć, natomiast zdalne jakieś to znaczy , y, paradoksalnie tak ludzie 

cierpią na brak towarzystwa , ale nie chcą pomocy ,oni chcą towarzystwa , ale nie chcą ,aby ta osoba, 

która przyszła pomagała , natomiast jak mamy ,y, taką usługę zdalną ,gdzie nie widać tego człowieka , 

to być może ludzie skorzystają z pomocy i powiedzą co tak naprawdę jest im potrzebne.  

             

PN: o właśnie , bo ten system pomocy społecznej na obszarach wiejskich generalnie ostro bym 

powiedział jest bardzo zróżnicowany . Obszary wiejskie wokół miasta , wokół jakiś centrum są dość 

dobrze prowadzone , za opiekowani są ludzie na obszarach wiejskich ,w tym wymiarze pomocy 

społecznej ,bo z reguły to są bogatsze też gminy , bo oczywiście pomoc  społeczna w efekcie tak 

naprawdę  w gminnych ośrodkach pomocy społecznej na barkach samorządu spoczywa , no ale jest to 

duży problem w  peryferyjnych, małych gminach , w dość dużych dysproporcjach ,już nie mówię o tym, 

że ta polityka senioralna w mieście to chyba renesans przeżywa, jak patrzę na programy ,jak się to 

dzieje ,jak się to rozwija Uniwersytet Trzeciego Wieku i inne rzeczy się dzieją , a na wsi właśnie jakby 

to upadło nie?  

R:Znaczy myśmy te, dlatego między innymi zdecydowaliśmy się na ten reolkaes wielofunduszowy ,bo 

tutaj można dużo mówić o tym liderze ,ale ,y , y, mimo wszystko ten lider tak te nasze LGD ,są jakoś tak 

bliżej tego terenu .one wiedzą jakie są potrzeby , z tym że też bez gmin lider nie będzie istniał , to od 

razu mówię ,to co próbuje ministerstwo w tej chwili ,żeby odsunąć całkowicie ,y, samorządy od tej 

inicjatywy to jest jeden wielki błąd , naprawdę  ,bo nikt nie ma takiej wiedzy co się dzieje w terenie jak 

gmina i y, to co obserwowaliśmy w Europejskim Funduszu Społecznym, który był właśnie do takich 

celów stworzony .Jak ogłaszaliśmy konkursy na poziomie województwa ,to projekty siedziały w Łomży, 

Suwałkach, w Bielsku ,Siemiatyczach ,Hajnówce tak, bo, tam łatwo było pozyskać grupę docelową tak 

, bo wiadomo ,że jak miasto ma sto tysięcy mieszkańców ,czy trzysta tysięcy jak Białystok, no to 

zbierzemy trzydzieści osób, grupę takiej defaworyzowanej, na której nam zależy  .Nikt się nie zajmował 

wsią ,ponieważ w jakiejś gminie , gdzie jest jakieś dwa tysiące mieszkańców i ta gmina jeszcze na 

dodatek jest bardzo taka rozległa ,tak no to znaleźć 30 osób uczestników  w projekcie naprawdę było 

bardzo trudno .Jeszcze trudniej był ponieważ my odgórnie decydowaliśmy ,że grupa docelowa to są 

np. długo trwale  bezrobotni ,albo byli więźniowie ,tak no w małej gminie trudno znaleźć 30 byłych  

więźniów ,to już naprawdę by była bardzo zdegenerowana gmina ,tak, więc ELG-iedy, po pierwsze 

ustalały kto u nich jest tą grupą defaworyzowaną ,bo czasami są to po prostu nie wiem kobiety, które 

są na wsi i y nie są zarejestrowane jako bezrobotne ,ale pracują w gospodarstwie tak i one tak 

praktycznie poza gospodarstwem nie wychodzą nigdzie ,a gospodarstwo jest na tyle nie efektywne , że 

nie może korzystać z jakiś usług zewnętrznych ,albo nie wiem to są osoby starsze , albo to są osoby do 

dwudziestego piątego roku życia  ,bo różne miejscowości są tak ,także same definiowały jaka jest grupa 

docelowa i same decydowały o tym w jaki sposób będą te grupy wspierać za pomocą jakich 



mechanizmów  tak, czy to będą jakieś centra integracji społecznej ,czy to będą  jakieś inne nie wiem 

projekty typu np. promowanie dobrych praktyk ,wywożenie tych ludzi ,organizacja  jakiś zajęć 

pozalekcyjnych ,czy na przykład nie wiem ,y, jakąś zumbę czy coś innego ,w zależności od grupy 

docelowej było określone działanie ,więc ogólna idea była dobra .        

              

PN: Bo, bo tak faktycznie z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego  system ELGIEDÓW  w danym 

województwie jest poręcznym narzędziem ,którym można posługiwać się ,wykorzystywać  

współpracując oczywiście do efektywnego działania .Drugim takim kierunkiem moim zdaniem jest 

doradztwo rolnicze .Co pani dyrektor sądzi  właśnie o takiej instytucji doradztwa. Kiedyś przynależało 

do Urzędu Marszałkowskiego nie ,teraz wzięli to ten system doradztwa z powrotem pod kuratelę 

Ministerstwa ,zcentralizowali można powiedzieć .Ci doradcy też znają  dość dobrze środowisko i można 

powiedzieć      

 R:Znaczy tak ,żeby doradztwo było efektywne ono musi przejść  totalną reformę ,ponieważ w tej 

chwili doradcy nie doradzają. To nie jest to doradztwo ,do którego ,y do którego było powołane tak.  

      

 PN: Bo jest ten dział techniczny nie ,w doradztwie technologicznym i jest doradztwo obszarów 

wiejskich nie ,są departamenty obszarów  wiejskich i oni już lepiej znają , agroturystyką w praktyce się 

zajmują ,nie, czy tam jest jedna osoba gdzieś ,która się zajmuje      

 

R:Może tak, doradztwo było powołane do tego ,żeby wprowadzać nowoczesne technologie ,w tedy 

było dofinansowane, wtedy współpracowało z jakimiś uczelniami wyższymi tak i faktycznie nowinki 

wprowadzało na wieś .W tej chwili tym doradztwem technicznym i technologicznym zajmują się 

profesjonalne firmy ,bo nie ma co ukrywać, żadnego wdrożenia nie zrobi ODR, y ,tak dobrego, 

efektywnego jak np. Delawalt ,który będzie nie wiem ,zawiezie tych rolników i pokaże im nowoczesną 

jakąś linię, udowodni im coś innego .              

PN: Ale jest pewne niebezpieczeństwo bo państwo  

R: Ja wiem ,ja wiem ,tylko tak naprawdę    

PN :Pozbyło się kontroli nad tym    

 R: Ale gospodarka wolnorynkowa wymusza taki ,a nie inny sposób znaczy moim zdaniem  

PN: Monopole działają ,jak patrzy pani na dystrybutorów niektórych sprzętów to w niektórych 

branżach widać nie, dlaczego tak działa ,bo rynek nie jest doskonały w tym   

R: Ja wiem ,że nie, ale ODR nie może być w tym, bo tak ODR nie skupi wokół siebie wszystkich, żeby za 

promować ich jednakowo ,więc moim zdaniem     

PN: Ja o ODRACH  nie chcę wspominać w ogóle ,bo to jest złożony temat ,tylko jak tak się zastanawiam 

jako narzędzie polityki społecznej      

R: Tak, tylko oni nie mają tych kompetencji w ustawie wpisanych                                                                                       



PN: Wiem ,wiem 

R: I to jest ich największy problem 

PN: Wiem, wiem, wiem 

R: Nie mają na to środków, tak naprawdę, więc doradztwo ODR-U związane właśnie czy z rozwojem 

obszarów wiejskich, czy ,y , nie wiem, z jakąś taką polityką społeczną rozbija się o przepisy. 

PN: Ale ok, gdybyśmy abstrahowali od przepisów ,bo oczywiście są one ważne z takiej urzędniczej 

perspektywy, ale przepisy też można zamieniać, nie... 

R: No trzeba  

PN: Trzeba, czy to było by dobre narzędzie, taka jest moja intencja pytania i problem i nad tym się 

poważnie zastanawiam .W doświadczeniu Pani dyrektor i w tym rozwiązywaniu problemów 

społecznych między innymi osób starszych właśnie na wsi , nie , bo też się zastanawiamy nad tym w 

tym projekcie , czy wykorzystać doradztwo czy da się zmieniając…. 

R: Na pewno da się wykorzystać to doradztwo , no bo tak ODR ma świetne struktury , tak, oni działają 

w każdym powiecie  

PN: W każdym powiecie , dokładnie  

R: Oni mają swoich doradców w każdej gminie, tak, ci doradcy mają tak naprawdę bezpośredni kontakt 

, tak, z tym że oni mają kontakt z rolnikami ,nie wchodzą w ten kontakt poza rolniczy . 

PN: Tak, tak 

R. Tak więc, y, należało by im umożliwić właśnie wejście w ten pozostały obszar. 

PN: A jaka jest Pani dyrektor opinia z doświadczenia i współpracy , czy to jest jakaś szansa powodzenia 

na realizację polityk społecznych powiedzmy na obszarach wiejskich , również przez doradztwo 

koordynowanych przez instytucje wojewódzkie, nie przesądzając czy to Urząd Marszałkowski , czy jakaś 

nowa wyodrębniona , przy kim ona będzie ,ale, czy to jest ten sposób dotarcia do mieszkańców wsi? 

R: Znaczy na pewno , no bo ,może tak , nie wszyscy doradcy mają bardzo dobrą pozycję wśród rolników 

, bo to też jest doradca i doradca, ale większość jest spostrzegana jako naprawdę bardzo dobrzy 

specjaliści ,y, z ogromnym zasobem wiedzy , natomiast wypaczyły nas troszeczkę środki europejskie , 

bo to doradztwo się sprowadziło do pisania wniosków dla rolników, tak więc tutaj troszeczkę nam to 

zmieniło właściwie yy, rolę tego doradcy. 

PN: Można by wykorzystać… 

R: Natomiast jak najbardziej, można by było ich wykorzystać to, to ja nie przesądzam, z tym że… 

PN: Do kierowania polityki , nie bo jest LGD , czy idea lider ,lider nie, który ma w praktyce LGD, no to 

jest wiadomy sposób transferu oddziaływania , nie, de fakto mu się buduje kapitał społeczny , czy jakieś 

główne społeczne efekty przynosi największe nie tyle ekonomiczne .Teraz szukam innych instytucji i 

doradców , albo czegoś innego , bo jeszcze szukam innych dróg i czy Pani dyrektor ze swoim 

doświadczeniem nie chciała by pójść inną instytucją. 



R: Tu jest problem taki ,jak tak patrzę już praktycznie zupełnie , tak pracowałam w instytucjach, które 

były instytucjami centralnymi , a teraz w samorządzie to powiem szczerze , że jeżeli jakakolwiek 

instytucja jest w terenie , ale jest zarządzana centralnie ,efektywności tej instytucji nie będzie widać na 

polu społecznym na pewno , bo to jest instytucja , która ogranicza się do przepisów , do swoich 

głównych celów i ma wytyczne centralne ,które bardzo często rozjeżdżają się z potrzebami tutaj y, w 

danym województwie, bo one są robione tak naprawdę pod Mazowsze, albo pod województwo z 

którego pochodzi aktualny minister. To jest naturalne tak, bo znaczy się każdy minister najbardziej zna 

swoje podwórko ,tak, więc uważa , że cała reszta jest porównywalna tak, co jest absolutnie błędne. 

Natomiast samorząd inaczej to postrzega i też znowu wchodzimy w taki konflikt ,że jeżeli to będzie 

samorząd wojewódzki z poziomu województwa  tak, no to też mamy Białystok czy Łomżę, czy nie wiem 

Suwałki te największe ośrodki ,które dają nam wskazówki jak powinno być  tak, bo to jest największy 

jakiś tam problem, największy odbiorca naszej usługi ,naszego wsparcia , a te zmarginalizowane takie 

obszary one dalej się marginalizują ,dalej pogłębia się ta różnica pomiędzy tymi głównymi ośrodkami 

,więc tu nie ma jakiegoś takiego złotego środka jakby to mogło być. 

PN: Jakiego realizmu instytucji wypróbować przez różne instytucje, też się zastanawiam nad tym 

projektem tego dozoru zdrowotnego ,czy jakiejś opieki zdrowotnej elektronicznej, no bo ok przyjdzie 

informacja ,że tam podwyższone ciśnienie i teraz jaka reakcja, kto zareaguje nie, bo poza informacją 

,która jest bardzo cenna  nie, czy to przez NFZ, służbę zdrowia do ośrodków zdrowia informacja 

pójdzie? 

R: Znaczy ,to pierwotnie znaczy nie wiem ostatecznie jak zostało zapisane w projekcie ,ale to miało być 

na zasadzie  y, utrzymania jednego lekarza – konsultanta ,który by odczytywał informację czy jest to 

jakaś istotna , czy nie istotna i kierowanie tej informacji do lekarza podstawowej opieki. 

PN: W każdej gminie… 

R: Nie koniecznie w gminie ,bo lekarze są różni, no ale tak generalnie , każdy pacjent miał być 

przypisany do konkretnego lekarza i informację miał otrzymywać ten lekarz. 

PN: Do ośrodka zdrowia? 

R: Nie do konkretnego lekarza , nie do ośrodka. 

PN: Czyli osoba spersonalizowana jest z lekarzem ,znaczy połączona z lekarzem i ta informacja idzie do 

lekarza. 

R: Tak 

PN: Czyli defakto przybyło by obowiązków lekarzowi ?.Przybywa tak?. Czy on ma za to ekstra 

wynagrodzenie, czy… 

R: Znaczy nie, no ,lekarz mając pacjenta pod opieką i tak dostaje za to pieniądze. 

PN. No wie pani , to jest teoria. 

R: Ja wiem, to jest taki lekarz im więcej yy, znaczy im mniej pracuje tym więcej zarabia , im więcej 

pracuje tym mniej zarabia ,ale tak naprawdę jak pracuje to ma koszty ,a jak nie pracuje to ma tylko zły 



dochód, tak ,ale tak naprawdę to on ma taki obowiązek i dlatego tutaj wcale lekarze nie koniecznie są 

chętni do takiego projektu. 

PN: Właśnie tak ,to jest kolejny jakby obszar współpracy władz samorządowych na poziomie 

województwa ze służbą zdrowia  tak, wcześniej LGD, a teraz nie wiem jak nazwać ten twór raczej jest 

to stowarzyszenie trzeci sektor. 

R: Tak to stowarzyszenie  

PN: Mogą to być stowarzyszenia ewentualnie fundacje mogą to być nie? 

R: Nie stowarzyszenia tylko. Fundacje w poprzedniej perspektywie. 

PN: Tak ,ale stowarzyszenie może być częścią fundacji bo grupa w Elblągu jest takim przykładem… 

R: Już nie  

PN: Już nie?, już nie ma tego? 

R: Już nie. Na pewno. 

PN: Ok, czyli jest stowarzyszenie i  myślałem o tym doradztwie nie, i teraz służba zdrowia i szukam 

takiego obszaru jeszcze , gdzie mogła by współpracować .A może opinią Pani dyrektor jest to , żeby 

stworzyć nową instytucję , która by tylko zajęła się osobami starszymi nie? 

R: Moim zdaniem kompetencje i pieniądze dla opieki społecznej w zupełności by załatwiły to wszystko 

na poziomie gminy. 

PN: Pomoc społeczna. 

R: Tak, być może stworzenie czegoś takiego jak jest np. w Austrii , czy w Niemczech, w niektórych yy, 

landach y, takiej opiekunki y, domowej tak, która by nie tylko przychodziła i pomagała gotować, czy 

podawać leki, ale również nie wiem, jak jest to okresowe y, okresowo, wymaga okresowej pomocy , 

nie wiem przebywania w domu , zajęcia się dziećmi , to ona też by się zajmowała tymi dziećmi , więc 

być może taki model jest nam potrzebny. 

PN: A jak z pani doświadczenia wynika współpraca z pomocą społeczną , czy na poziomie powiatu czy 

PCPRU .Czy współpracujecie jako samorząd czy jako departament rozwoju obszarów wiejskich z tymi 

instytucjami? 

R: My nie , natomiast nasze regionalne ośrodki pomocy społecznej jak najbardziej tak , ze wszystkimi. 

PN: Ale oni mają jakieś procedury ekstra na wiejskie obszary? 

R: Nie 

PN: Bo tak jak tu mówiliśmy, nie, jest pewna specyfikacja właśnie … 

R: Procedur nie ma , natomiast y, nie jest tak , że wszyscy są , że tak powiem traktowani jednakowo , 

bo ten ośrodek nasz też widzi potrzeby  tak? 



PN: Czy ja dobrze rozumiem, że Pani dyrektor raczej by widziała taki system pomocy osobą starszym 

przy pomocy społecznej jak w innych departamentach obszarów wiejskich? 

R: Wydaje mi się ,że jest to najprostrze , w tej chwili najprostrze do zrobienia i najszybsze , z tym , że 

nie z tymi środkami , którymi dysponują gminy. 

PN: No tak, tak 

R: W ogóle nie ma o czym mówić. 

PN: Ostatnia rzecz. To chciałem opinię o tych gospodarstwach opiekuńczych. Idea jest taka , że 

gospodarstwo rolne mogło by mieć wpisane dodatkowe świadczenie pomoc społeczna nie ?.Czy jak 

jest tam teraz produkcja żywności plus jest agroturystyka zrobiona wyjątkowo dla pięciu łóżek , to 

można by świadczyć np. usługi pomocowe dla osób starszych .Czy to jest myśli Pani dyrektor możliwe 

do zastosowania i czy tam odpowiednio przeszkolona osoba na terenie takiego gospodarstwa 

świadczyła by takie usługi? 

R: Jak najbardziej, bo czasami ludzie starsi potrzebują po prostu wyjścia na spacer , pobycia, tak nawet 

posiedzenia, popatrzenia ,nie wiem starsze kobiety popielenia gdzieś ,ale w towarzystwie tak, bo 

wymagają takiego minimalnego zainteresowania ,albo pokazania ,że one jeszcze są pomocne. 

PN: Spotkać się po prostu. 

R: Więc jak najbardziej zdecydowanie tak jest to możliwe. 

PN: Oczywiście to nie zastąpi systemu pomocy społecznej to są warunki , oczywiście diabeł tkwi w 

szczegółach, czyli w jakim zakresie komu pomagać ? 

R: To znaczy , my w województwie mieliśmy takie przypadki może to wtedy nie było jakieś 

gospodarstwo opiekuńcze i do innej zupełnie grupy były kierowane ale, y, nasz szpital psychiatryczny 

w Choroszczy prowadził właśnie takie  y, no nie wiem właśnie proces integracji z osobami 

niepełnosprawnymi , które były kierowane do pomocy w gospodarstwie . Do wykonywania lekkich prac 

pod opieką y, znaczy się … Każde chętne gospodarstwo domowe brało taką osobę do siebie , czasami 

nawet ta osoba mieszkała , tak, z tym ,że pod stałym nadzorem specjalisty ze szpitala i była 

obserwowana jak się sprawuje ,bo też nie każdą pracę mogła wykonywać. Nie można też było 

wykorzystywać tych ludzi nadmiernie tak. To było bardzo powszechne tutaj w obszarze właśnie 

działalności naszego szpitala w Choroszczy .W tej chwili mamy taki ośrodek w Krzyżewie  yy, to jest co 

prawda ZAZ ,ale oni oprócz opieki nad osobami niepełnosprawnymi prowadzą również właśnie y, także 

zajęcia dla osób które… dla rodzin tych osób niepełnosprawnych ,bo zderzyli się z czymś takim że 

szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w tym wielu w wieku podeszłym tak, że 

jedynymi ich opiekunami są osoby jeszcze starsze czyli rodzice. Tak i y, tak naprawdę 

niepełnosprawność tego dziecka powodowała takie uwstecznienie tego rodzica i y, jak dziecko w końcu 

w wieku 50 lat trafiło do ZAZU to ten 70 latek zostawał sam i tak naprawdę wymagał również opieki 

.Więc wprowadzono taką, taki y, nie wiem proces opieki nad tymi rodzicami ,nad tymi starszymi 

opiekunami y, że umożliwia się im właśnie przebywanie na terenie tego ośrodka ,prowadzenie jakiś 

tam…, uczestnictwo w zajęciach , czy y, wykonywanie jakiś drobnych prac. 



PN: A te bariery społeczne ,a one mogły by przeciw działać właśnie takiej polityce proaktywizującej  

osoby starsze ,czy nie, czy to jest mit, bo często mówi się , że ta wieś taka tradycyjna to nie będzie 

chciała,  to co mówiliśmy, że ci starsi nie będą chcieli  korzystać z takiej pomocy szczególnie sąsiedzkiej 

bo to jest dość istotne , a te krewniaczo sąsiedzkie relacje bardzo mocno wpływają na zachowania osób 

.Ci którzy są na wsi doskonale wiedzą co to znaczy ;że do tego pójdą , a do tego nie pójdą, z tym się 

mogą spotkać , z tym nie mogą. 

R: Znaczy tak , różne są oczywiście sytuacje i takie sytuacje też się zdarzają, natomiast mentalność osób 

starszych na wsi to jest taka . Albo postawa bardzo roszczeniowa i te osoby tak naprawdę nie wymagają 

jakiejś szczególnej troski i opieki , bo one sobie doskonale poradzą .Natomiast większą troską 

powinniśmy otoczyć te osoby , które ukrywają swoje właściwe potrzeby .I to są właśnie te takie 

staruszki ,na takiej wsi , która jest już zapomniana bo na przykład nie wiem została… bo na przykład 

mamy takie miejscowości ,gdzie zostały cztery wdowy i jeden kawaler , który ma tam prawie 90 lat i 

oni muszą jakoś tam sobie poradzić, więc tam po pierwsze ,że nie ma kogo poprosić o pomoc y, a po 

drugie to oni uważają ,że ich potrzeby nie są istotne , bo ktoś ma gorzej .Oglądają jeszcze tam telewizję 

, a tam jest cały czas bombardowanie ,są nieszczęścia ,więc oni będą siedzieć cicho i tak naprawdę 

zamykać się jeszcze bardziej w sobie. 

PN: Dziękuję bardzo.                                                                  

                    

 R: Podchodzenie dzieci do tych starszych osób, naprawdę to bardzo jest takie… 

PN: A jak właśnie to jest , dzieci tych osób starszych, czy oni jakby szukają dla nich pomocy , no jeżeli 

są tam  a, te starsze osoby, dla przykładu który Pani powiedziała  nie, to prawdopodobnie mają jakieś 

rodziny , a czy jest takie działanie , poszukiwanie ,że chcą taką instytucję stworzyć, chce pomocy, chce 

organizować, czy raczej nie , czy to jest ta apatia taka? 

R: Nie, nie ja tu mówiłam o dzieciach , o takich małych dzieciach i nauczycielach w szkole, które bardzo 

często z własnej inicjatywy y, organizują zajęcia z takimi samotnymi babciami, żeby te babcie zobaczyły, 

że jednak ktoś chce słuchać ,bo małe dziecko zupełnie inaczej reaguje niż człowiek dorosły  tak ,więc , 

że jak się zaprosi na takie spotkanie babcię i dziecko to , to dziecko nie ma bariery  

PN: Tak 

R: Tak, nie boi się tego starszego człowieka i pyta o wszystko ,więc i babcia i dziadek chętnie się wtedy 

otwiera i uważa, że jednak , no może że jednak trzeba by było co jakiś czas…. 

PN: W opolskim, w jednym z nielicznych domów pomocy społecznej, czy raczej w takim 

środowiskowym domu osoby starsze pomagają odrabiać lekcje uczniom ,nie i to wypaliło świetnie. 

R: To już świetna terapia naprawdę. 

PN: Tam właśnie nauczycielki były emerytowane, plus ludzie , którzy mają odpowiednią wiedzę i to o 

dziwo dla właśnie dla władz  samorządowych okazało się że to było świetne połączenie . Te dzieci 

przychodzą po szkole często , albo coś zjeść , na herbatkę i właśnie z tymi , te korepetytorki starsze 

emerytki ,panie czy panowie znakomicie się nadają jako , znaczy się te zajęcia jako terapia socjalna dla 

obu stron , można powiedzieć. 



R: Tak, tak 

PN: Następuje taki transfer, to jest właśnie dobry sposób połączenia.   

Respondent 11 (senior kobieta) 

Pani Maria 

MK: Jeździmy po Polsce, i pytamy seniorów jakiej pomocy potrzebują, jak wyobrażają sobie ten czas, 

który właśnie tutaj państwo spędzają, i chciałabym zapytać, czy nie będzie Pani miała nic przeciwko , 

jak bym tą naszą rozmowę nagrała?, bo później po prostu będę nad nią sobie jeszcze pracować i będę 

po prostu spisywać. 

M: Co ja mam odpowiedzieć? 

MK: No czy Pani się zgadza? 

M: Ja nie wiem, w którym miesiącu tu przyszłam, no ale syn mnie tu wciągnęł, no bo ja byłam sama w 

domu , no i ja może zawdzięczać jemu , bo wiedział, że może bym się była załamała, ale jakoś sobie 

dawałam radę. Nie można było powiedzieć, jakoś wychodziłam dużo, to co mogłam to robiłam, a to co 

nie mogłam, to nie robiłam, no i tu przyszłam i ja bym , polecam wszystkim starszym osobom… 

MK: Czyli jest Pani zadowolona? 

M: Bolączki można powiedzieć, co mnie boli, co mnie gnębi, coś się wkurza, ja mam taki charakter, że 

nie jestem tak nerwowa, jestem dość spokojna, no i nie mogę nic powiedzieć, że tu jest źle dla mnie, 

bo jest bardzo dobre. Przywożą mnie, odwożą mnie, mamy obiady, obiady takie w miarę możności. Ja 

nie narzekam, mnie jest wszędzie dobrze, ja pojadę czy do sanatorium, czy gdzie, ja się bardzo dobrze, 

a po drugie ja kocham ludzi  

MK: Czuje Pani, ludzie są dobrzy prawda? 

M: Może są palce, ale trzeba jemu z taką miłością podejść, takie, może się w ten czas lepiej otwierają, 

może są w takim otoczeniu, może problemy mają, bo w starszych ludziach i zło i dobro panuje 

MK: Bardzo piękne i  wartościowe rzeczy Pani mówi. Dziękuję za te słowa, naprawdę to jest… 

M: Bo i dobro panuje, że są dobrzy ludzie starsi, a są bardzo obrzydliwe, bo to tak jak i po sąsiedzku, 

jak się mieszka z 20-50 lat i można się nie kłócić i uśmiechać i zawsze widać , to jest bardzo dobre, to 

jest takie miłe  

MK: Dokładnie i to jest takie naturalne, nie 

M: A jak, takie miłe, tak jak się przejdzie, czy się wodę wystawi na podwórko i już przechodzi druga 

osoba, a ja lubię z każdym rozmawiać i mnie jest z tym bardzo dobrze 

MK: A czy tutaj udało się Pani, z jakąś koleżanką też akurat wybrać się i zdecydować na przyjeżdżanie 

tutaj do domu senior? 

M: Nie, sama 



MK: Pięknie, piękna decyzja 

M: Sama, ja byłam na rehabilitacji, bo ja troszkę nie pamiętam i zawsze uwagę zwracam, że mogę coś 

pomylić, coś mogę, no bo ja miałam udar, ja mam zastawkę, ja mam udar , ja… 

MK: Naprawione serduszko 

M: Pomocnika mam, nogę miałam połamana i rękę miałam i ja to rozumiem, tyle bólu u jednego i 

drugiego  

MK: A tyle radości i takiego… 

M: Ale zawsze się ciągłam w górę, nigdy , tak lekarz mówił mnie, że, nigdy głowy w piasek nie wolno 

chować, tylko głowę górą trzymać i zawsze jest lepiej , no i, dla mnie to pomaga. Różne załamania są 

w życiu, bo różne. Nie ma człowieka , który by coś nie przeszedł, bo każdy przeszedł i dzieci wychować, 

mam trójkę, i męża był bardzo chory, z półtora roku robiłam koło niego , nie oddałam go , bo szkoda 

mi było, może i tam by było dobrze , broń boże ja nie powiem że, gdzieś jest nie dobrze 

MK: Ale ta bliskość drugiej osoby jest bezcenna  

M: Ale tak sobie myślę, że jak się żyje 40 czy 50 lat , nawet nie mogę określić, to kogoś oddać, przecież 

ja bym kotka nie oddała, ja bym pieska nie oddała, bo ja, ja przyzwyczajona jestem jak do swoich 

wnuków 

MK: Pani wrażliwość, jest naprawdę cudowna 

M: Ja mam w sobie takie coś, że ja bym, ja bym nie przeszła ulicą, jakby ktoś tu leżał, ja bym musiała 

wiedzieć czy on chory, czy go podnieść, czy wzywać, czy coś, coś organizować, żeby on, bo on leży na 

ziemi . Ja bym nie mogła tego spać później, bo mnie , ja bym miała wyrzuty sumienia, że ja przeszłam 

tego człowieka , bo on nie wiadomo, może być chory, może być pijany, może samotny, może 

bezdomny, bo to ludzie są już teraz w różnym otoczeniu i czasem nie z jego winny to jest 

MK: Dokładnie, jest Pani wspaniała, że Pani takie rzeczy rozumie i chciała to powiedzieć, dziękuję 

M: Ja bym musiała podejść, no bo ja mieszkam na wiosce, no ale że i ptaszki lubię i wszystko lubię, całe 

otoczenie, które są 

MK: A jak na przykład myśli Pani, gdyby taki dzień jak tutaj jest organizowany od rana do tej 14, tak 

jakoś do 14 są tu państwo, jak Pani sobie wyobraża, bo właśnie mówiąc o zwierzętach , gdyby taką 

opiekę, taki dom seniora zorganizować przy gospodarstwie, gdzie są zwierzęta, gdzie jest taki kontakt 

z naturą. Zastanawiamy się właśnie, jak i co, i Pani i seniorzy co by o tym myśleli, tak żeby był właśnie 

kontakt, nie wiem, no i kury po prostu , tak żeby można było pójść nie wiem do ogródka, żeby jakby ta 

przestrzeń wokół domu, mogła też być tą przestrzenią, z której korzystali by po prostu seniorzy na co 

dzień . Jak Pani myśli czy, czy, jakby Pani to widziała? 

M: Ja bym myślała, że zależy jaka osoba jest , bo ona musi to lubieć, musi zwierzęta, musi rośliny lubieć, 

musi ziemię lubieć, musi tego, bo to jest, ja po sobie wiem, że to trzeba lubieć, żeby iść 

MK: Żeby to robić, nie 



M: Żeby to robić, bo są starsze osoby, które mają już po 90 lat i jeszcze po wioskach, gdzieś w głębi, tu 

u nas na terenie Strzegomia, tu u nas to jeszcze nie, ale tak głębiej, głębiej , tam w rzeszowskim to 

jeszcze se krówkę trzymają, bo ich ta krówka, trzyma przy życiu 

MK: Ta regularność też, że trzeba krowy doić , zaopiekować ,też nie? 

M: Że się opiekuje, drudzy się opiekują wnukami, bo mają obowiązek, trzeci mają pieski, no też się musi 

przecież opiekować, bo trzeba mu przecież rano jeść dać, no a tym bardziej ta miłość  związana jest, bo 

tu trzeba zwierzęta, bo ten co zwierzę nie lubi to on, nie będzie pracował koło tego. Ja tak uważam, nie 

wiem, może ja źle mówię, ale 

MK: Nie, nie, jestem wręcz poruszona tym co Pani mówi, że tak głęboko Pani rozumie i ma tą 

wrażliwość, że faktycznie w relacji , można by to tak no nazwać z tym zwierzęciem, którym trzeba się 

opiekować, trzeba po prostu mieć do niego szacunek i miłość, bo w tedy to jakby działa w dwie strony. 

Jak się wyprowadza pieska, czy ma kota , to w tedy myślę, że to bezcenne 

M: Ja przypominam sobie takie od siebie: mąż, wnuczka była malutka , półtora roku miała, może miała 

dwa lata i sąsiad mu dał takiego pieska malutkiego, ten piesek był, że on do kieszeni … 

MK: Taki szczeniaczek, prawda? 

M: Ja nie wiem, że on bez zastanowienia, on to brał i przyniósł do domu tego pieska, o jezu, ten piesek 

malutki , ja mówię, że on może potrzebuje jeszcze ssać od matki, sąsiad mówi, że on mleczko pije, że 

on ten, ale mnie to taka malizna, no sobie myślę, matko święta, niech zostanie zobaczę co jutro będzie, 

może będzie jutro bardzo, ale tak se myślę, on będzie oznaki życia dawał w nocy , bo on był z mamą, 

będzie tęsknił, ale jego ta wnuczka, jak go zobaczyła , jaka była radość 

MK: No, malutki szczeniaczek… 

M: Dziadziu kochany , tyś mi najlepszy prezent, nikt mi takiego prezentu nie dał , no bo to gdzieś było 

Bożena , ten piesek był taki , no i później córka mówi, że co z tym psem zrobić, a ja mówię, że wiesz 

co? Teraz jest problem, ale to jest piesek, to nie jest zabawka pluszowa, że tam można ją odstawić, czy 

można ją wyprać, można ją odkurzyć, to jest żywe, ja mówię żywe sreberko moje , no jak, a ta się nie 

dała dotknąć, bo już miała odjeżdżać za granicę i ten pies, no i ona chciała zostać, bo to były dwie 

strony, nie wiadomo czyją zostawić, czy tego psa zabrać, a ja mówię, że ja bym tak powiedziała, żeby 

wziąć. On owszem może zostać ze mną, ja się będę opiekować nim , i psem i nią, ale wy nie będziecie 

spokojnie spać, bo to nie jest tak. Ja bym twierdziła, że lepiej obydwoje wziąć ze sobą, i tak zrobili 

MK: I tak Pani poradziła, wspaniale 

M: Bo ja byłam gotowa obydwoje ich zostawić, ona już zajęta tym pieskiem , ona już tego psa miała 

cały świat 

MK: Jak cudownie, że Pani posłuchali 

M: No i tak, posłuchali , bo widzieli jak ona już była, ten dziadek do ostatka … 

MK: Jakie to było mocne uczucie, nie? 

M: Tak, ona później, no i zabrali jej tego psa 



MK: Taka historia przez pieska, nie 

M: Tak, ale ten pies był taki mieszaniec, więc on był tak, z myśliwym coś było tak, taka mieszanka, on 

potrzebował biegać 

MK: Tak wybiegać się? 

M: Tak, nie taki misiu leżący 

MK: Nie kanapowy 

M: Tak, no i tak że ja później przyjechałam i widziałam, że ten pies on się męczy tam, ale jak go było 

zabrać, on nie miał papierów, on nie miał nic, bo jak ona go w pudełeczku zabrała jak zabawkę, a ten 

pies już urósł od pół roku , był taki, że on nie lubił jak coś leżało, bo on gryzł wszystko , i ja tam byłam i 

ja mówię nie, ja go zabiorę do domu. Wam tu szkody nie będzie robił , a ona jest w szkole, ja odjeżdżam, 

nie będzie mnie widzieć, nie będzie psa, może coś tego i później przyjedziecie i kupicie pieska . Nie 

mogła spać, gdzie ten pies się , oni tam jakąś wersję.. 

MK: Rodzice tam na pewno powiedzieli 

M: Coś tam, nie tego, nie wiem czy ona była w ten czas w przedszkolu czy..  

MK: Ale to jeszcze malutka była 

M: Małą była, ale ona miała tego psa w sobie , że później ona zrobiła sobie zdjęcie , to sobie kazała nad 

łóżkiem, bo to jest jej przyjaciel zawiesić i miała i później miała w maju urodziny, to wszystkie te 

pieniążki co nazbierała, tam ktoś jej dawał, te koleżanki, czy tam jak robili jej tam urodziny, ona 

wszystkie pieniążki składała, że jak przyjedzie to, że se kupi takiego pieska i musi se z Polski przywieść 

MK: I zostało to tak mocno w dziecięcym sercu, taka wrażliwość na zwierzęta też 

M: I kupili tego psa, jak ona przyjechała to ona mi mówi ; babciu ja już mam nowego pieska , ale tamten 

ten, ten pies był u mnie, ona go tak kochała , że ona całe pół dnia przesiedziała tam, jak on był, miał 

taką budkę i pieluszki mu tam zmieniała, chodź ten pies wszystko darł, wszystko zniszczył. On jak się 

spuścił, a ja miałam taki ładny ogródek to on mi tak… 

MK: Przekopał wszystko, co? Aparat 

M: Ale ja go też lubiałam , to się go uwiązało, nie puszczało się go tak 

MK: To się dało z nim dogadać 

M: No i tego, ale że był taki mądry pies, no i że, on jak mnie tam gdzieś zobaczył, że ja jadę do 

Strzegomia to on cały czas czekał, w tamtą stronę i tak się kręcił, a ja go nauczyłam jak dziecko  

MK: Wiedział kiedy Pani wyjeżdża, kiedy Pani wraca? 

M: On wiedział , on taki był kochany , że chyba 16 lat ja miałam.. 

MK: Łoł, to kawał życia 



M: I chorował i nosiłam na ręce i do weterynarza i tego , jak już ze starości , już widać było tą starość, 

ale ja pojechałam w ten czas do sanatorium , no i on już nie mógł , ale jak złamałam nogę, i nie widział 

mnie chyba ze cztery tygodnie , on nie mógł jeść, a jak ja wyszłam o kuli , to tak stał 

MK: Na łapkach  

M: Że mnie, ja mówię boże, nikt mnie tak nie witał jak ty, no i jak ja pojechałam do sanatorium , już 

widziałam, że była choroba , już lekarz ze dwa razy mi mówił , niech Pani uśpi , bo ona się męczy , ona 

jest chora: nie jej to przejdzie, ale ona taka była, że czym ja ją tak więcej przytulałam, to ona ozdrawiała 

MK: 100% miłości, nie  

M: No i później już była taka, że ona już bardzo nogami nie mogła już taka 

MK: Powłóczyła 

M: Ze starości, bo już później przyjechali, ale mnie nie było i nie chciałam tego widzieć, jak przyjechali 

i lekarka dawała jej zastrzyk, żeby ją , żeby ona się nie męczyła i powiedziałam tylko bez telefon, żeby 

ją od domu nie oddawali, żeby była blisko domu . W ten czas jeszcze były takie możliwości , a po drugie, 

ludzie mniej reagowali i ona mnie koło domu ją pochowali, to ta już miała chyba z 18 lat i jeszcze tam 

kwiatki sadziła na nim 

MK: Ta wnuczka? 

M: Tak, tak, też kochała ją 

MK: Niesamowite 

M: Taka była miłość do tego, ja mówię ani, na drodze, bo to przeważnie mówią, że się na drodze 

znajdzie taką znajdę, że tego, że ona to oddaje, ale to nie była, że , bo to sąsiad dał i tego, a wiedział, 

że przyjadą i że może będzie się cieszyć, może takie wnuki miał, ale później jak przyjechali i kupili, ale 

już kupili z hodowli i już miał taki, książeczkę miał, to ten pies znowuż taki kochany był, że jak on 

wiedział, że już się wjeżdża w tą uliczkę, z półtora kilometra , był za granicą to stał cały czas , ale jak już 

wiedział że przyjeżdża on do mnie , to już wstawał, już tak… 

MK: Już się kręcił, już chciał widzieć gdzie jest  

M: Taki był za mną, a jak wpadł w mieszkanie , drzwi otwarte były, a ona wpadła, bo to też dziewczynka 

była, to tego, tak ona skakała, całowała mnie tu tego  

MK: Pełna radość i harmider 

M: I później pech trafił, że ona się rozchorowała i jak tam byłam i ona właśnie w ten czas zdechła. 

Weterynarz przed weterynarzem, bo już byli u weterynarza rano , a ona przed wejściem im zdechła , 

nie wiem, i tak zawsze mówiłam, że nie wiem , może są takie rodziny , jak oni wszyscy płakali nad, a ja 

jeszcze najgorzej . Już obiadu nikomu nie chciało się jeść, ani gotować, ani nic, a jak ona przyjechała w, 

bo to już chyba ze 22 lata miała jak ona zobaczyła, bo to ten jej piesek był, no go nie mogła wziąć, bo 

to daleko mieszkała, nie miała warunków na niego, tylko został w domu ten pies . Ona musiała, ja już 

bym tego nie załatwiła, bo ona miała, a drugi raz, ja nawet nie myślałam w ogóle , czy to takie rzeczy 

można , to ona zaraz do tej firmy , tak jak u nas do tego pogrzebowego , zawsze tam , gdzie zwierzątka 



chowają, ona przyjechała , tak delikatnie ta pani brała na kocyku, taki mały kocyk  jeszcze i to później 

palili, tam gdzieś w tym zakładzie, no i przywiozła już takie piękne urny , żeby wybrać, to my wybrały 

tą urnę dla , taka była na czarnym , takie łateczki miała białe , taka oo, jak doniczka była i teraz no , ona 

wszędzie jeździ , choć są prochy, bo nie są wrzucone nigdzie, bo one są zawsze , w takim ma, miejscu, 

tam mają kominek to na kominku , ja jeszcze taka durna, jak tam byłam to jeszcze dwie różyczki z jednej 

strony zrobiłam jej taki bukiecik  

MK: Niesamowita  jest Pani wrażliwość 

M: I tego i tak ją lubię i teraz jak przyjechała córka , to ja mówię że, no a gdzie ta jest w tej urnie , bo 

oni stawiają domy no mówi mamo: Żaklinka ją zabrała do siebie , i ona tak wszędzie jeździ . Mówi , jak 

przyjadę do Polski muszę ją przywieść, a ja mówię: przywieź ją, położymy ją tam gdzieś w wysłużone 

miejsce i będzie stać, ale tak ja mówię, że, że się dziwie przecież tego , mogli ją gdzieś zakopać, bo 

mogli, ale później , raz że było tak mróz, że nie można było nawet ziemie w tego, drugi raz tego, ale i 

tak drogo zapłacili , że ja później przeliczyłam i ja mówię: O Jezu , to w Polsce nie trzeba by było tyle 

płacić, bo tam, a Żaklinka  mówi, ale ona sobie zasłużyła  

MK: To jest ta taka, to takie uczucie, które tak blisko po prostu trzyma, nie? 

M: Ale jak ktoś lubi zwierzęta , to… 

MK: Czyli myśli Pani, że jednak dobrym pomysłem było by jednak to , żeby osoby starsze miały kontakt 

ze zwierzętami  tak? 

M: Powinni, tylko, że zależy jakie osoby  

MK: No i też zależy jakie zwierzęta, to wszystko musiało by być jakoś bardzo dobrze zorganizowane  

bardzo dobrze pomyślane i przygotowane, nie? 

M: Dopasowane, bo tak jak ja, mnie to obojętne czy ona będzie świnia, czy będzie krowa, czy będzie 

koza, czy będzie pies, czy kot, czy jakieś zwierzątko takie żeby nie rzucało się na ciebie , żeby … 

MK: Oswojone takie 

M: Tak , to ja wszystkie lubię 

MK: Rozumiem, rozumiem 

M: Bo raz, że ja byłam nauczona od tych , od maleńka ze zwierzętami i mnie to… 

MK: Były w gospodarstwie, tak? 

M: I mnie to wszystkie, mam do nich takie , że lubię ich , jak mi którego, nawet takiego psa , jak bym 

bezdomnego, to bym mu tam, choćby nie pozwolili … 

MK: Tej wrażliwości powinna Pani uczyć młodych ludzi, naprawdę 

M: Ale, ale powinni mieć takie , powinni mieć to serce otwarte dla ludzi, dla zwierząt , dla ogółu  

MK: Niesamowite, mogła by Pani do szkół jeździć i opowiadać o tym, jak trzeba się po prostu obchodzić 

ze zwierzętami, to jest naprawdę bezcenne co Pani mówi. Ludzie tego potrzebują, bo ludzie nie wiedzą 



jak ta relacja ze zwierzętami może być pomocna , wartościowa i  jak dzięki niej też człowiek , po prostu 

potrafi być bardziej wrażliwy 

M: Ja tu kiedyś taką, nie wiem jaka to gazeta była i czytałam i mruczałam strasznie , bo mąż się 

wypowiadał to widocznie ktoś musiał to pisać i słyszeć , że tego, że wcale nie lubi tego kota. Ja mówię, 

ty chyba nie dobry człowiek jesteś, bo mówię: dobry człowiek powinien wszystkie zwierzęta lubić i ludzi 

i wszystko tak i dlatego , a on mówił, że nie lubi , tak wypowiadał się, bo ktoś pytał dlaczego: a on mówi, 

że żona zamiast jemu ugotować zupkę to kotkowi  

MK: Ale to takie ludzkie i takie po prostu, to taka zazdrość, nie zazdrość 

M: A ja mówię: o ty baranie, mówię, a jakby ty też tej zupki zjadł, to co by ci się stało? Na pewno nie 

gotuje takiej jak kotkowi smakuje to i tobie by posmakowało , bo on no kotek sierść puszcza , on tam 

na spodniach ma często , do pracy szedł, no to ja se myślę, masz na spodniach a co strasznego, jakbyś 

tak wziął szczotki, troszkę strzepał, czy na polu i odkurzył nawet dobrze, bo teraz jest taka możliwość  i 

też byś nie powinien  był tego gadać, ale mówi jednego razu taki był gdzieś zmęczony i zawdzięcza tylko 

temu kotu , no i tak go później pokochał , że był zmęczony , no i usiadł sobie w fotelu i papierosa sobie 

zapalił , to se myślę może chciał na złość żonie naśmierdzieć w pokoju, no ale po mimo to, że mu się 

przysnęło, no i ten kot widział, bo musiał być gdzieś blisko , że firanka się tego, może ten zapach go, 

może ten ogień z dymem i on go strasznie drapał po kolanach . Z początku tam      gdzieś go tam zrzucił, 

ale ten nie ustąpił , jak on się otrzeźwiał , że już z tego spania i widział, że te firanki już się palą, to mówił 

tak tego kota pokochał, że to był jakiś instynkt , że on wiedział, że go trzeba obudzić, że trzeba temu… 

MK: Że się dzieje coś niedobrego i kot potrafił zareagować 

M: Albo psy przecież, jak się patrzy na coś, to naprawdę te psy, gdzie niektóre ludzie ocalają i że oni tak 

lubią, ja też , ja bardzo lubię zwierzyny, ja choćby było tak gdzieś w pobliżu , a widzę że tego , to bym 

im i tej trawki poszła naskubać , gdzie by się dało , tam kupić mu coś i zanieść , bo ja lubię zwierzyny, 

ja lubię 

MK: I myślę, że pod tym względem różni się też życie ludzi starszych mieszkających na wsi od tych w 

mieście  

M: Ja lubie, że lubie ludzi i lubie zwierzynę 

MK: Że dla Pani to jest takie po prostu od siebie, prawdziwe 

M: I mnie też ludzie lubią 

MK: To tak po prostu działa, nie 

M: Bo jedna Pani mi mówi tutaj jak przyszła, że tego, że ze mną lubi rozmawiać, bo jak one się tam coś, 

nie wiem nie pasuje , no to co to ? można se powiedzieć nie rusz tego, nie bierz tego  tak spokojnie, a 

nie zaraz z tą buzią 

MK: Dokładnie, dokładnie, bo to jest taka wrażliwość niesamowita, którą ma Pani, którą jest Pani w 

stanie się dzielić, to jest niesamowita umiejętność 

M: Ja byle kiedy , ja jej zapytała się , czy ona nie jest chora  



MK: O na przykład, czy coś nie dolega, czy nie boli, czy nie ma jakiegoś cierpienia ? 

M: Może, może ma takie coś, że jest chora, może dobrze nie dosłyszy, a ty się zaraz drzesz 

MK: Zaraz się tam bulwersuje ktoś, czy nie wie  

M: No i tutaj też, no wiadomo że nie wszyscy są razem ,że jesteśmy razem , ja mówię że jesteśmy razem 

i cieszmy się tym życiem, że jesteśmy wszyscy razem , uśmiechnięci, zadowoleni. Jedna drugą nie 

zrozumie , bo jedna może nie pamięta, drugiej jest.. 

MK: Nie zawsze też da się, trzeba po prostu to… 

M: Ale to między ludźmi zawsze tak jest 

MK: Można być serdecznym mimo wszystko, nie? Nawet jak jest jakaś trudność, no da się , nie jedną 

trudność no da się pokonać 

M: Współczuć komuś, trzeba współczuć, czasem ktoś ma taki żal, że chce się wygadać , proszę bardzo 

wygadaj się, może akurat jakiś wniosek wyciągnę z tego , może troszeczkę coś to rozluźnimy te 

gumeczkę, tak, tak, że ona nie będzie tak gryźć 

MK: To myślę, że tutaj, osoby które mają na co dzień z Panią kontakt , mają niesamowity skarb 

M: No ale mnie, już niektórzy mówią, o idzie ta śmieszna, bo ja faktycznie , ja nie umiem się kłócić, tak 

byłam nauczona, ja każdemu szacunek daję, wiem co to znaczy starszy, jak do dziecka i , i mnie wszyscy 

lubią 

MK: Wspaniałe, tak się da?                        

        A jak Pani ogólnie ocenia , jakby tą taką pomoc na co dzień, tutaj jak jest Pani od około od 9do 14 

tak? Jeżeli chodzi o taką codzienność, o wizyty z lekarzem, nie ma Pani problemu, czy o robienie 

zakupów , może Pani liczyć na rodzinę?, jeżeli chodzi o takie , no bo tutaj, koło 14 wracają państwo do 

domu tak? Jest autobusik 

M: Jak byłam sama , więc tutaj zaraz był sklepik  

MK: To Pani tutaj gdzieś mieszka , niedaleko? 

M: Nie na wiosce, na wiosce, no i bo u nas nie ma sklepu, to szłam sobie do sklepiku, kupiłam chlebek, 

ogórki to co trzeba według mnie , co mi dziś trzeba , w następny tydzień też se poszłam , jak sama 

mieszkałam , no i też mi było bardzo.. to kierowca mnie podwiózł pod bramkę, otworzyłam se , to dom 

otworzyłam i miałam wszystko. Pomimo to mam taką sąsiadkę młodą, ona też zawsze kiedy jechała na 

Strzegom po swoje zakupy, więc ona też pytała 

MK: Przy okazji Pani też robiła zakupy? 

M: Bo na przykład czy z chemii coś, czy coś jest cięższe, że tego , czy z owoców , to też mi kupowała i ja 

jakoś mi to…a teraz syn u mnie mieszka , ale chwilowo , tylko chwilowo , no to nie pozwolił żeby ja 

jakieś zakupy robiła , tylko oni robią. Ja też się na to zgadzam , przyjdę jak trzeba to widzę, że w piecu 

się nie pali to bierę , widzę węgiel, drzewo , przebieram się, rękawice ubieram , rozpalam 



MK: To widzę, że zdrowie musi Pani chyba dopisywać na co dzień, bo to ciężka praca jest przecież, 

napalić, węgla przynieść, drewna 

M: Nie, nie, oj nie , tego to już nie dam rady  

MK: To już wszystko przyszykowane jest, tak? 

M: Jest przyszykowane  

MK: A jak zdrowie, dopisuje Pani na co dzień? 

M: Trochę tak, trochę nie . Nie mogę powiedzieć, że jestem super , bo do tego dużo brakuje , ale 

dziękuję bogu, że tak chodzę, że mogę iść do ubikacji , wiem co trzeba za sobą zrobić, nigdzie brudu nie 

za sobą, nie tego, wiem, że trzeba się codziennie wymyć, czy wykąpać i uczesać, że trzeba o siebie dbać, 

no i, no jak bym taka …. 

MK: Nie, nie pytam czy jakieś bóle Pani ma, czy czasami coś tak czasem?  

M: Czasem nie mogę i jeść i spać, ale ja ten, bo tak musi być 

MK: Trudne momenty też są w życiu, nie? 

M: W każdym bądź razie nie mogę się liczyć do tej pani co ma 60 lat , a ja mam już 83 no to nie mogę 

przecież i równać się 

MK: Tylko 23 lata różnicy , dobry kawał życia, nie? 

M: No nie mogę się równać, ale to co mogę to zawsze koło siebie, nie liczę, że muszę to zostawić, bo , 

no może jak już pościelam to usiadnę, no to troszkę sobie odpocznę jak usiądę, ale to pościelam 

MK: Cieszę się, że Pani z takim szacunkiem też podchodzi do tego swojego zdrowia , to bardzo ważna i 

też ucząca postawa 

M: No nie mogę się czasami wyprostować 

MK: Pięknie, że Pani o siebie dba 

M: No to nie mogę, to troszkę sobie poćwiczę , porozkrącam się  

MK: Ale troszkę delikatnie tak, no żeby nie… 

M: A no tak, żeby nie , nerwowo nic nie można zrobić. Tylko wszystko ze spokojem , i ze spokojem życie 

brać, ja mówię daje, dziś dał tak, jutro da inaczej , no i bardzo dobrze, i tak trzeba odbierać. Starość jest 

też piękna, ludzie może ze starością też inaczej podchodzą 

MK: Przychodzi czas na refleksje, przychodzi czas na…. 

M: Na wszystko przyjdzie czas, tak samo jak na jakąś roślinkę, czy na kwiatka, na wszystko przyjdzie , 

na zwierzątka, na wszystko czas , lata mijają robi się starszy, słabszy, niedołężny, no i tak trzeba 

odbierać 



MK: Ta możliwość kontaktu choćby opieki  właśnie dalej nad doniczkowymi roślinami , czy chociażby 

kawałkiem jakiegoś małego warzywniaka może być taką jeszcze , taką jeszcze radością, która cały czas 

jeszcze fajnie mobilizuje , rośliny rosną, kwitną , zawsze coś się dzieje 

M: Ja rośliny lubię 

MK: Ja jestem ogrodnikiem z wykształcenia, więc jest mi to bliskie  

M: Trawka lubię jak rośnie, ja to lubię, ja się, tylko ja zawsze mówię, na co jest pole 

MK: A jakich takich , jakby ogólnych rad udzieliła by Pani osobom pracującym właśnie nad stworzeniem 

tych gospodarstw opiekuńczych. Jak, co by Pani radziła, jak to zorganizować, żeby właśnie był ten 

kontakt z roślinami , i ze zwierzętami . Co Pani zdaniem, na co Pani zdaniem warto zwrócić uwagę 

najbardziej  

M: Ja, chcąc takie coś, gdzieś organizować, to musi mieć miejsce na to. Musi ktoś być zaufany  

MK: Ta osoba prowadząca, tak ? 

M: Tak, musi mieć na to pieniążki , bo bez pieniędzy nie ma się co wybierać i musi to solidnie 

utrzymywać to wszystko, żeby to nie szło, gdzieś tam na boki, na jakieś coś, bo to się mnie nie podoba 

czy w Hospicjum czy tego, ja te się opiekują, jak idziesz i wiesz, że to są ciężkie ludzie z chorobami , więc 

daj im szacunek , to co możesz . Może nie jesteś w stanie, ale to choć dobrym słowem ich, to oni już 

będą zadowoleni , a nie takie jak ja widzę w telewizji, o Jezu, to ja później chora jestem z tego  

MK: No nie dziwię się Pani, czasem są tak straszne rzeczy  

M: Ja bym nie mogła tego  

MK: Powiem Pani szczerze, że ja nie mogę oglądać za bardzo telewizji. Ja staram się, jakby szukać 

informacji, staram się być oczywiście na bieżąco, ale, na przykład ja osobiście ograniczam oglądanie 

telewizji z uwagi na to, że przekaz jest za negatywny, a za mało jest dobrego w mediach  

M: Tak drastyczny ,tak 

MK: Dlatego specjalnie ograniczam, żeby po prostu móc… 

M: Mnie też syn mówi: ty nie możesz takich rzeczy oglądać, ty później nie śpisz , ty robisz się zaraz , ty 

odbierasz to , no to są takie historie, ty nie możesz tak , no ale ja mówię, no dlaczego te ludzie takie 

są?, no bo takie są i nic nie poradzisz i świata jedna nie postawisz tak jak jest  

MK: A szkoda, bo tak tą miłością i wrażliwością jaką Pani ma dużo by się dało… 

M: A nie lubię też tych nierobów , ma być ustawione, ma rano wstawać, ma iść do pracy, ma coś 

tworzyć, ma coś dawać od siebie , masz być zadowolona, a na siłę to to nic nie idzie  

MK: Dokładnie, dokładnie i właśnie dlatego my myśląc o tej opiece w gospodarstwie, chcielibyśmy , 

żeby te gospodarstwa, w których właśnie ta dzienna opieka tak jak tutaj jest zorganizowana, była 

świadczona przez tak jakby rodzinnie, jakby te osoby które prowadzą to gospodarstwo jednocześnie 

opiekowały się seniorami, organizowały czas dla nich i żeby, raczej żeby to były takie małe, kameralne 

domy, żeby to, żeby się dało opiekować i tymi seniorami i żeby dało się po prostu tworzyć relacje 



pomiędzy tymi ludźmi. Taki jest zamysł tego gospodarstwa opiekuńczego, żeby faktycznie, czy był czas 

na tą opiekę i taką po prostu zabawę z tymi zwierzętami, żeby był czas, nie wiem na pospacerowanie 

po sadzie, jeżeli będzie jakiś warzywniak, no to fajnie jakby też dało się coś tam czasem do kuchni na 

zupę przynieść, no tak sobie to wyobrażamy. Takie miejsca chcemy tworzyć, taki model też chcemy 

przygotować, dlatego rozmawiamy z seniorami, dlatego ja rozmawiam z Panią, żeby właśnie od Pani 

dowiedzieć się, co jest ważne. Pani mówi o tych ważnych relacjach ze zwierzętami, o tym ważnym 

nastawieniu do ludzi, żeby faktycznie być z siebie, czuć tą, tą dobroć i to że można to po prostu dalej 

przekazywać, i to jest bardzo uczące, co Pani mówi, bo tutaj przy zakładaniu tych gospodarstw 

opiekuńczych ta intencja , ta chęć dzielenia się dobrem z tymi seniorami, no to jest najważniejsze. Teraz 

właśnie z tej rozmowy tak też czuję, że, no po raz kolejny słyszę, od, od osoby właśnie zaangażowanej 

w relacji, czyli od Pani , bo widzę jak Pani docenia bardzo relacje, jak Pani bardzo docenia ludzi, to jest 

po prostu niesamowite i dla mnie niesamowitym doświadczeniem jest słyszeć to, dlatego że, utwierdza 

mnie to w przekonaniu, że takie rzeczy da się tworzyć, takie rzeczy da się robić i takie rzeczy trzeba 

właśnie robić tak, w oparciu o wzajemny szacunek , w oparciu o wzajemną relację i tą po prostu chęć 

dobrze życia z ludźmi , a reszta jakby trudności, które się spotyka i jakiś przeszkód, dzięki temu da się 

to… 

M: Zaradzić temu 

MK: Da się temu zaradzić i da się też stworzyć jakby taką przestrzeń: to dobro , które jest w stanie 

pomóc nie, w tych trudnych, w tych trudnych różnych sytuacjach, w tych cierpieniach  

M: Tak, bo starość to jest najtrudniejsza rzecz, najtrudniejsza rzecz, bo tak: nerwy czasem ktoś ma ze 

szarpane 

MK: Całym życiem trudnym 

M: Nie pomogą nic ja mówię, nie pomoże to, nie pomoże, ale trzeba ze siebie też coś dawać, nie 

oczekiwać od kogoś, żeby wszystko, ale od siebie też trzeba coś, a jak się od siebie coś da , to ten ktoś 

już zauważy , że jest doceniany , że coś od siebie dali 

MK: I też tworzyć takie warunki, w których właśnie można coś od siebie dać, np. można też pomóc, 

jakby też tak… 

M: No można, no wiadomo… 

MK: Czasem ktoś nie wie, jak też pomóc  

M: Niektórzy pomagają słowami, drugi czynnością, trzeci pieniążkami , jak ich stać na to, no ale zawsze 

cos od siebie , ale ja mówię, nic nie zastąpi jak dobre słowo  

MK: Które podniesie czasem na duchu , z najbardziej patowej sytuacji, nie? 

M: Taka jedna tam jest, to ona tak do mnie, teraz już nie , ale jak przychodziła to ja ją zawsze tak 

nastawiałam, jak ona mnie dziękowała, że mówi taka całkiem inna wraca do domu. Ja mówię, wytrząś 

się, wyrzuć to wszystko u mnie, a nie w domu , napij się herbaty, pogadaj, po ten , to coś dziś nie zrobiła 

zrobi jutro , a co się to przejmujesz , i ona tak się wyluzowała , bo to trzeba  

MK: Jestem pod ogromnym wrażeniem, tego co Pani mówi 



M: Tu jedna mi tak mówi, że do ciebie idą jak do psychologa. Ja mówię, że psychologiem ja nie jestem, 

ale rozumie życie, no to jest ważne , bo mówię, rozumiem co jest dobre, co jest złe. Można to ocenić, 

można to… mam czas na przemyślenie , bo trzeba też mieć czas na to , przemyśleć, no i mówi, a ty byś 

mogła iść do psychologa mówi , gdzieś tam jakieś założyć sobie w Strzegomiu psycholog, ja mówię, ja 

nie jestem w tej dziedzinie, ja z tym nie miałam do czynienia , ale sama od siebie tak, rozumie się 

człowiek  

MK: Wspaniała taka wrażliwość 

M: No ale trzeba, trzeba mieć też i coś od siebie , ja mówię nie tylko, żeby ktoś, bo od siebie, bo coś 

dobre, to później gdzieś wraca tym dobrym , bo wraca, dobre zawsze wraca , złe też może wraca, ale 

lepiej, żeby złe nie wracało 

MK: Ale można pracować nawet nad tym, żeby generować dobro i żeby wracało dobro, nie 

M: Tak, żeby wracało 

MK: Dokładnie, dokładnie jak się człowiek nad tym w życiu skupi to też jest.. 

M: Ale ja nie wiem, czy są jakieś takie otoczenia , że, bo powinny być tak jak na przykład robią tą 

agrobiznes taki jest , co oni takie robią, no nie wiem , co się w takich , no nie umiem powiedzieć  

MK: Agroturystyki takie? 

M: Takie co jadą tam z miasta 

MK: No, no takie agroturystyki, no dobrze Pani mówi agrobiznes dokładnie  

M: Bo nie wiem, czy ja czasem dobrze coś mówię, ale tak se myślę, jak ty jedziesz już tam i tego , to ty 

już musisz umieć z tymi ludźmi , bo z ludźmi takie, to trzeba też umieć rozmawiać 

MK: Trzeba umieć gościć ludzi , wyjść do ludzi, zaprosić 

M: Umieć zaprosić, bo ten ja mówię, to też tak nie tego bo nie wszystkie takie miłe podejście, miłe 

witanie , miłe żegnanie, miłe jedzenie , miłe tego, czystość, to ja mówię, powinna to być w takim 

czymś… 

MK: Tak jak właśnie Pani mówi właśnie dokładnie tak myślimy, bo jeżeli chodzi o te właśnie 

agroturystyki, te agrobiznesy , gdzie ludzie z miasta przyjeżdżają na wieś to właśnie myślimy o tego 

typu gospodarstwach, gdzie już ludzie są nauczeni przyjmować gości , są nauczeni przyjmować ludzi , 

mają też takie predyspozycje po prostu w sobie i dokładnie , dokładnie o tym co Pani  mówiła , widzę, 

że rozumiemy się doskonale, bo dokładnie o to chodzi , żeby stworzyć taką przestrzeń i żeby to byli 

tacy ludzie, którzy by takie miejsca prowadzili , na co dzień po prostu jeżeli już są otwartymi ludźmi, bo 

to trzeba być po prostu otwartym człowiekiem na drugiego i żeby właśnie tacy ludzie prowadzący takie 

agroturystyki, agrobiznesy , właśnie do takich ludzi trafić z tym naszym pomysłem , świadczenia tej 

właśnie pomocy seniorom , żeby no w śród takich ludzi szukać tych, którzy by to prowadzili , nie, żeby 

faktycznie trafiać do tych ludzi, którzy wiedzą już o co chodzi  

M: Jeszcze dodam do takich , bo takie coś robić to w pobliżu jeszcze powinna być taka czy rehabilitacja 

, czy coś takiego, żeby ten starszy mógł 



MK: Może rehabilitant mógłby przychodzić też po prostu 

M: Żeby, albo tam gdzieś mieć jakieś z nimi umowy żeby nawet i te dwa razy w tygodniu tam tych ludzi 

zawieść, żeby oni przeszli bez lekarza, żeby oni trochę pogimnastykowali się 

MK: Żeby ta opieka też taka pielęgniarska, lekarska była w tygodniu nie? 

    Właśnie myślimy o tym, żeby właśnie mieć też umowę taką… 

M: W tym jeszcze powinna być dla starszych ludzi, bo to jest potrzebne  

MK: Taka fizjoterapia też, tak? 

M: Tak, w między czasie jeszcze ten dużo jest ze zwierzętami , bo zwierzęta też swoje robią, ale dużo 

jest z ludźmi , ale jeszcze , jeszcze  

MK: Żeby od zdrowia był też profesjonalista, nie żeby faktycznie myślimy tak, żeby na przykład  

pielęgniarka przychodziła mierzyć ciśnienie, o takich rzeczach też myślimy, żeby to było tak, że w ciągu 

dnia seniorzy sami sobie będą mierzyć ciśnienie, prowadzić dzienniczki tak żeby po prostu, ale  też żeby, 

raz czy dwa razy w tygodniu ta pielęgniarka żeby przychodziła  też nie pomierzyć każdemu 

indywidualnie ciśnienie, zapytać jak się czuje , czy leki są dobrze dobrane, czyli też mówi Pani, że tutaj 

też na to zwrócić uwagę tak? 

M: Powinni mieć, ale ja nie wiem czy nasze państwo jest tak bogate , czy oni będą na takie coś dawać 

pieniążki bo , bo ja nie wiem czy oni tak , tak to z chęcią dają 

MK: Znaczy się no tutaj , możemy rozmawiać o tym jak powinien wyglądać, funkcjonować w Polsce 

system świadczenia takiej pomocy seniorom i dlatego też z Panią się spotykam , właśnie żeby o tym 

rozmawiać, żeby podkreślać to co jest właśnie istotne . Indywidualne podejście , ta dostępność właśnie 

do opieki lekarskiej i też , właśnie ja sobie to wyobrażam w tych takich rodzinnych relacjach , żeby no 

możemy czasem oceniać system że źle działa , ale też możemy po prostu zaproponować coś, co może 

jakby no być odpowiedzią na te błędy w systemie jakie obserwujemy. Taką intencją jest jakby 

pracowanie nad tym modelem gospodarstwa opiekuńczego , żeby jakby w systemie opieki państwowej 

dla seniorów zaproponować alternatywę, tak, zaproponować takie miejsce, no gdzie właśnie seniorzy 

mogą odnaleźć siebie,  odnaleźć swój spokój i czuć się po prostu bardziej  wspieranym w takiej 

rodzinnej, no w takich bardziej rodzinnych relacjach i takiej…. Ale ma pani rację: czy i jak to będzie 

finansowane, to, to też jest ważna sprawa , żeby faktycznie były na to pieniądze , żeby ci gospodarze 

mieli po prostu pieniądze żeby to prowadzić i żeby ci seniorzy ewentualnie mieli pieniądze żeby to 

częściowo opłacić. Myślimy, że dało by się to tak ekonomicznie rozwiązać, w momencie gdyby było 

wsparcie też z pomocy po prostu socjalnej. Połączyć różne źródła finansowania , żeby na przykład 

maksymalnie seniora kosztowało to jakieś 150- 200 zł na miesiąc, tak chcemy jakby zaproponować 

alternatywę dla tego systemu opieki nie 

M: No można by tak, ja tak se myślę, że tak jakby to na przykład organizować, to już mówimy to tak na 

około, to mówię jeszcze te seniorzy powinni sobie coś od siebie dopłacać, gdy tym właśnie organizacji 

nie jest to wystarczające , więc jak jest 10 osób tam na przykład bardzo chętnych, bo chęć to na pewno 

by mieli może, no i tego żeby oni sobie jeszcze troszkę dofinansowali. Tak tylko minimalnie 

MK: Symbolicznie, ale żeby dało się te koszty jakoś spinać, nie?  



M: Żeby tak w te pule tak było 

MK: A, jakie Pani myśli, że tak 200 zł to by było , było by stać seniorów ? 

M: Na pewno 

MK: Myśli Pani, że to by było , taka kwota którą…. 

M: Zależy, bo są tacy, że im może było by i za drogo 200zł , to by powinni trochę brać , z tego ile kto 

dostaje 

MK: Z pomocy społecznej pozwolić to sobie jakoś tak wykalkulować, żeby faktycznie , żeby ta pomoc 

trafiała do tych, którzy tej pomocy potrzebują, nie 

M: Jak państwo daje 200 zł na ten dom, no to oni jakby dali te 100 zł, to już by było 300 i może jakby 

było parę osób może z tego wszystkiego by było, taka pulę zrobić i może by z tego udało się to 

doprowadzić  

MK: Dokładnie, dokładnie takich rozwiązań szukamy , takie rozwiązania, które będziemy proponować 

już, jakby cały projekt dotyczy tego, jak to zorganizować i jaka ta pomoc ma być i w momencie gdy już 

wypracujemy te wszystkie detale, złożymy propozycje właśnie do Ministerstwa Rolnictwa, bo my, ja w 

centrum doradztwa rolniczego jakby pod Ministerstwem Rolnictwa pracuję i z tych wszystkich 

szczegółów, właśnie chcemy zaproponować taki model, który jak najbardziej , który no najlepiej 

odpowiada realnym warunkom, tak żeby się dało te gospodarstwa opiekuńcze prowadzić nie. Taka jest 

nasza intencja jakby w tym, w tym wszystkim  

M: To jest, to wcale nie jest złe, tak dobrze pomyśleć to jest bardzo dobra, bo to tak: musieli by dać na 

wyżywienie, na spanie i tego, a tak to tylko nie musieli by byli , może by zrobili tak jak tu u nas, że tylko 

na dzień 

MK: Tak, tak dokładnie, początkowo myślimy, że tak jest właśnie najfajniej. Jednak jak senior może być 

też u siebie , ale że może być też u siebie w domu , może sobie wrócić do swojego mieszkania, do swojej 

tej strefy komfortu , do swojego łóżka , no też po prostu czuje się, jest dalej u siebie w domu, a jakby 

dzień wypełnia sobie takim towarzyskim… 

M: I to naprawdę by było , jeszcze by było, jakby były zwierzęta, to by było interesujące nawet dla 

starszych, bo każdy by se coś, jakiegoś wybranka, jakiegoś pupilka by sobie, żeby był , tak się zdaje 

może nawet żeby był dla dwóch, może dla trzech, ale byłby wpatrzony w niego , tą miłość 

MK: Dokładnie, dokładnie, Pani by mogła tłumaczyć, na czym to wszystko ma polegać i ja mówię 

zupełnie serio, bo czasem brakuje właśnie takiego głosu jak Pani, że no faktycznie Pani mogła by po 

prostu tłumaczyć, jak to ma działać, bo Pani tak wszystko z tych detali, z tych szczegółów rozumie , jest 

Pani no po prostu w sposób logiczny i też wrażliwy opowiedzieć o tym, jak to ma działać. Naprawdę 

jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo się cieszę, że Panią spotkałam , jest to takie dla mnie, no 

naprawdę, znowu, znowu taka dobra myśl czasem w tym zwariowanym świecie , bardzo Pani dziękuję 

M: Nie ma za co, tak żeśmy sobie porozmawiały, tak mile , ja lubie tak, nawet czasem obce ludzie 

przychodzą, to tak ciekawie odchodzą, zadowoleni są no. Moja sąsiadka to mówi, że ty tak jak nawet 

obojętne kogo , nawet nie znasz, ale dopuszczasz, a ja mówię, to są ludzie, wszystkich się szanuje , a 



nie , bo to czasem oszuści, ja mówię no słuchaj , mogą być oszuści, ale jak mnie nie przeszkadzają to 

dla mnie są mili ludzie  

MK: Nie każdy jest nauczony takich dobrych zasad nie i może gdzieś tak 

M: Ja nigdy nikogo nie oceniam, że on jest taki, czy jaki , bo on dla mnie jest, wszyscy są dobrzy  

MK: Wszyscy mają swoje problemy , wszyscy starają się w życiu odnaleźć 

M: Problemy to każdy ma  

MK: Bardzo Pani dziękuję za całą energię, jaką Pani włożyła w tą rozmowę, to jest dla mnie 

niesamowite, ja nie wiem czy widać, ale aż mam wypieki 

M: Może za dużo mówiłam?, nie zanudziłam ? 

MK: Nie, absolutnie nie, absolutnie nie 

M: No to bardzo się cieszę, że nie zanudziłam, bo ja czasem… 

MK: Ogromna pomoc, po prostu, naprawdę w zrozumieniu tego jak, jak to o czym myślimy może 

właśnie wyglądać tak jak Pani mówi , to jest po prostu dla mnie niesamowite  

M: Ja jestem zaskoczona, że, ale nie wszyscy, nie wszyscy inaczej jednak odbierają, ale ten pomysł jest 

bardzo dobry , ja nawet nie czułam u nas z całej wioski jest tyle pań, niektóra nie chce jechać  tu , a ja 

im mówię, że oni są dziwne. Mówię dlaczego? Rano się wstaje, w wieczór i tak się idzie , rano się wstaje 

MK: I tak się wchodzi w taki trybik, nie? 

M: Ale się wstaje, że się nie leniuchuje na tym łóżku , tylko się wstaje, czasem boli, bo boli bo się nie 

wstaje, kiedyś jak chory to się nie idzie, ale jest jakiś obowiązek  

MK: To jest taka możliwość wyjścia nie, do ludzi  

M: Widzi się z kimś, z kimś się porozmawia gdzieś tego, a tak się zaszyć? To co on później tylko 

psychicznie wbija się w głowę, bo człowiek patrzy tylko w okno, a tym bardziej, bo jeszcze ja to jestem 

na wiosce . ja jeszcze idę w pola , ja jeszcze idę w lasek, bo tam taki mały lasek jest , jeszcze drzewa 

podziwiam , jeszcze poprzytulam ich wszystkich, idę to jeszcze taki stawek jest to jeszcze  na rybki 

popatrzę, to jest bardzo ciekawe takie, kiedy mogę to idę, a kiedy nie mogę to nie idę, ale, ale mnie coś 

ciągnie tak, żeby coś widzieć, żeby coś słyszeć, coś tego , a jak już kogoś spotkam, to lubię rozmawiać, 

lubię, no i co zrobić? Jak ja lubię rozmawiać, obojętne z każdym , nawet takie o malutkie dzieci, to już 

mnie znają, przed bramkę przylatują , jak mam cukierka w kieszeni to im tego, jak nie to ich 

poprzytulam , przy tego , no i już wiedzą jak się nazywam  

MK: Pani Maria 

M: Taka jedna mówi: a ja wiem kto tu mieszka, taka Zosia, no kto tu mieszka ?, bo idzie czasem z ciocią, 

czasem z babcią, czasem.. Pani Potocka . A co ty chcesz iść?, no pewno, że idę i prosto do bramki, no 

idzie tak . Taka druga sąsiadka to znowu że, to też tak mała się nauczyła, że mówi : moja babcia. Ja 

mówię Jezu kochany tyle mam wnuków , ale dobrze, ja później mówię już zostałam taką babcią Kiepską 

to już , teraz to już koniec . No jedna od drugiej słyszała, że idzie do babci , to i ona idzie do babci. 



Czasem ze trzy przyszły razem , no bo jak do babci to jak mają nie przyjść, to ich tam cukierkami czy 

ciastkami co tam miałam w domu pod ręką i tak się dobrze czuły. Wszędzie mogły biegać, butów nie 

kazali ściągać 

MK: Pełna swoboda i radość dzieci, nie. Radość dzieci jest super 

M: No, ale takie swobodne w ten czas , tu przyjeżdża takie bliźniaczki , mojej wnuczki dzieci , i kiedyś 

mi tak mówią: babciu, ale u ciebie tak wszystko można ?, a ja mówię, tak, u mnie wszystko można, 

nawet i butów nie trzeba ściągać. Nie?, no to ja już zostaję z tobą, a ja mówię: dlaczego ty tak mówisz  

bo moja babcia Terenia to nie pozwala nam tak na wszystko tak jak ty , a ja mówię : powiedz tej babci 

Tereni , że ona jest , no widocznie nie wiem , co jej powiedzieć, ale powiedz, że u babci Marysi wszystko 

wolno  

MK: Fajnie, właśnie myślimy, żeby w tym gospodarstwie , też były dzieci, dzieci gospodarzy, żeby też 

właśnie to międzypokoleniowe też mogło działać 

M: Ale, że u ciebie tak wszystko można. Można, nawet na wersalkę podskakiwać można , no babcia 

Terenia nie daje nam tak, ja mówię: no może wy za dużo podskakujecie , co miałam powiedzieć złego? 

Nic nie powiem , bo przecież to ich własna babcia, a ja już prababcia , ale oni już się tak wszyscy nauczyli 

babcia i babcia  

MK: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę       

Respondent 12 

CDR-19111906 

CR: Jakie są obecnie najważniejsze problemy , z którymi borykaj się osoby starsze mieszkające na wsi? 

B: To jest to,  co chciałam powiedzieć wcześniej, czyli, w naszym rejonie też to jest bardzo ,że osoby 

starsze…ludzie z naszych regionów migrują , uciekają stąd , no wiadomo jak to jest, tam , gdzie praca 

Kraków, Katowice to są ludzie , którzy po prostu potrzebują pracy zarabiają i wyjeżdżają stąd, więc te 

osoby starsze są całymi dniami same. I problem jest właśnie w tym , po pierwsze , w mentalności tych 

ludzi. Jak zakładaliśmy dzienny Dom Seniora ludzie y, nie mieliśmy chętnych, nie mieliśmy chętnych, 

bo ludzie się bali po prostu, nie wiedzieli do czego przychodzą, nie wiedzieli jak przyjść, co zrobić , jak 

w ogóle wśród społeczności innej się zachować. Z tym mieli problem, żeby przekonać się jednak i żeby 

do nas , żeby do nas przyjść. Potem , jak już złożyli wnioski, jak się rozkręciliśmy to teraz zamykamy 

rekrutację, bo nie mogę przyjąć więcej ludzi , bo mamy na 20 osób zgodnie z projektem napisane, 

natomiast ludzie do nas lgną .Przychodzą , wie Pani , oni siedzą razem i to jest też najważniejszy punkt 

programu, czyli to , że wie Pani oni siedzą przy kawie, herbacie i to jest dla nich rarytas .Na przykład 

mówię; dziewczyny ,chcę żebyście zrobiły z nimi to, chcę, żebyście zrobili z nimi np. choinki, chcę 

,żebyście szli na 8 spacerów i chcę , żebyście pojechali na wycieczkę afrykanistyczną, a seniorzy mówią 

do mnie tak; Nie p. Marto my chcemy usiąść przy kawie, pogadać, zjeść ciacho, chcemy zrobić razem 

pierogi, my chcemy po prostu być. Nawet , jak chce się drzemnąć ktoś na tym krześle, to on chce to 

zrobić w towarzystwie. Rozumie Pani? 

CR: Tak , rozumiem. 



B: Założenie tego programu miałam takie, że normalnie takie wydatki, że robimy to, tamto, przecież 

żeby ich rozkręcić i tak dalej, a oni mówią; p. Marto my nie chcemy tego, niech nas Pani nie wypycha 

na siłę, my nie chcemy jechać do Krakowa do teatru, my chcemy po prostu pobyć razem. Oni czytają 

gazety, my codziennie kupujemy te gazety, roztwierają tą gazetę… Mamy lidera, takiego p. Stasia, który 

zasiada i czyta gazetę po prostu dla wszystkich. Czyta informacje ze świata. Mogą sobie wspólnie 

komentować, jakie tam są wojny, wie Pani , tam są dyskusje , oni sią kłócą , oni mają inne poglądy 

polityczne , ale no to jest dla nich sens właśnie. To jest punkt pierwszy, czyli , że bardzo chcą przebywać 

po prostu ze sobą. Zwykła rozmowa, nie ma ich co namawiać do Bóg wie czego, do robienia… 

CR: Tego im najbardziej brakuje? 

B: Tak. 

CR: To jest ich największym problemem w codzienności , że odkrywają, że to jest…. 

B: Taka samotność po prostu. Dla nich najważniejsze , żeby usiąść, siąść, pogadać , pobyć  i po prostu 

być no. Natomiast , ja i tak mam taki zamiar w tym projekcie , żeby wie Pani ich wyciągać. Więc ja 

jestem troszkę z uporem maniaka powtarzam to , rzeczywiście zeszłam z tonu i nie wymagam już, 

żebyśmy raz na miesiąc jeździli gdzieś. Zeszłam z tonu , ale i tak uważam , że trzeba ich aktywować np. 

we wrześniu mniej więcej 2 miesiące temu wymyśliłam, że pojadę nad morze. Spotkało się to też na 

początku z ogromnym buntem itd. i itd., oni nie bo , gdzie to, jak to, oni byli wie Pani pierwszy raz nad 

morzem .Wrócili tacy zachwyceni. Dostałam od nich magnez ze zdjęciem .Pierwszy raz w swoim życiu 

nad morzem ,niektórzy byli , rozumie Pani? .Byli zachwyceni, naprawdę byli zachwyceni, dla nich to był 

wyjazd życia .Oni sobie tam kupili wiśnióweczkę, wlali sobie po kielonku , no po prostu rewelacja. Więc 

tak jak mówię, po prostu żyli. Zobaczyli , też coś więcej świata ,wie Pani no to jest dla nich naprawdę 

bardzo ważne. 

CR: A jak długi był ten wyjazd? 

B: 11 dni –z dojazdem, przy takich osobach starszych dojazd zajął bardzo długo, szczególnie … 

CR: No ,ale w komfortowych warunkach? 

B: Tak jest, szczególnie że mamy dwóch panów na wózku, którzy też pojechali, więc ta podróż była 

mozolna i ciężka. 

CR: To wspaniałe , włożyć taki wysiłek w zorganizowaniu takiego wyjazdu i opiekę. 

B: Tak, tak, tak jest wspaniale. 

CR: Ilu musiało opiekunów jechać? 

B: Od nas jechało dwóch opiekunów, ale jeszcze do tego, poprosiłam osoby ,które są na wózkach i 

pojechali , pojechały żony. Inaczej nie dalibyśmy rady. Wie Pani , to jest za duża odpowiedzialność 

jednak. 

CR: Tak, dlatego pytam. 

B: Do tych osób na wózku, była bezpośrednio jedna osoba . 



CR: Jeden do jednego. 

B: Tak, a mam tam genialną dziewczynę, w tym dziennym Domu Seniora, którą Pani pozna , bo ja , 

generalnie wie Pani, ja to wszystko prowadzę papierkowo, ja tu wymyślam, ja to opracowuję, 

natomiast fizycznie tam, prowadzi to Karolina, którą tak jak mówię Pani pozna .To jest dziewczyna 

dusza, która ma do tego smykałkę. Ona do nich mówi na Ty, z czym ja się po prostu… Ja się bardzo 

dziwię, że oni na to pozwalają. Natomiast oni tam funkcjonują po prostu jak dzieci. 

CR: Ja sądzę…. 

B: Dokładnie tak, na równym poziomie. Więc ona pojechała. Ona to wszystko koordynowała , ona 

zajmowała się tym, więc wyszło naprawdę super, no ale jeszcze żeby skończyć tan wątek to nie robimy 

tak, żeby robić bardzo często te wyjścia , wyjazdy, natomiast i tak uważam, że chociaż raz na pół roku , 

potrzebne jest jakieś takie coś, co ich wyciągnie , bo oni się ciężko do tego przekonują. Tak jak Pani 

mówię do tego morza, jak to, no gdzie tam, po co. Na początku 20 osób było chętnych, pojechało 

siedmioro w końcu, no tak to funkcjonuje niestety. Byli zachwyceni. Tydzień temu zorganizowaliśmy 

wyjazd na basen .Nie, bo oni nie, bo oni są starzy, już mają ciała nie takie, nie bo to , nie bo tamto. Byli 

zachwyceni .Weszło do wody nam , wie Pani75%  uczestników. Byli zachwyceni. Byłam ostatnio u nich 

na spotkaniu, a oni mnie pytają, kiedy jedziemy na basen? Więc te impulsy są dla nich potrzebne, 

natomiast bardzo, bardzo trzeba wyważać czas ,trzeba z nimi dużo rozmów przeprowadzać i raz na 

jakiś czas rzeczywiście taki wyjazd, takie nowe jakieś doświadczenie jest potrzebne. 

CR: A u osób starszych, które da się praktycznie podtrzymać i wyciągnąć to naprawdę jest niesamowicie 

celne. 

B: Tak, niesamowicie celne. 

CR: Bo faktycznie , jeżeli już zacznie się to generować to jest w porządku tak , to już jesteśmy na tym 

etapie , że możemy z czymś pracować, ale początkowo… 

B: Tak, te początki są…. 

CR: To człowiek nie wie , czy nie szkodzi, człowiek nie wie, czy nie robi źle, czy jakiegoś fo-pa nie popełni, 

czy w ogóle jest na miejscu. 

B: Dokładnie, dokładnie tak. Współpraca z osobami starszymi jest naprawdę bardzo trudna. Trzeba 

mieć do tego specyficzne.., to jest taka grupa , ja uważam, że łatwiej się pracuje z dziećmi niż z osobami 

starszymi, wie Pani bo to jest naprawdę… dzieci można szybciej przekonać, dzieci nie mają jakiejś 

naleciałości, a osoby starsze już mają swoje doświadczenia. 

CR: To są doświadczeni ludzie. 

B: Wszystko ma na to wpływ i z nimi się naprawdę ciężko współpracuje. Natomiast nasza ekipa w 

dziennym Domu Seniora , jest fantastyczna, to są bardzo zróżnicowani ludzie , ale to są, to są nasi 

ludzie. 

CR: Jak długo mogą oni być tu u państwa? 

B: Funkcjonują średnio 7-8 godz. Dziennie, ale powiem Pani ,że nie są tyle , nie chcą być tyle. 



CR: O , to jest bardzo ważna informacja. 

B: Nasz ośrodek zgodnie z projektem jest czynny od 8do 16, taki był wymógł programu i my im to 

zapewnimy .Opiekunowie są od do, natomiast dostępność to jest za długo, to jest za długo, oni już tak 

po … Powiedziałabym, że dla nich takie 6-6.5 godz. To dla nich taki ful, bo później  się już męczą. Ja 

widzę , że już po obiedzie potrzebują też chwilę odpoczynku, wyciszenia. Każdy by najlepiej położył się 

we własnym łóżku. To , że mamy zapewnione miejsca do odpoczynku , nie jest dl nich… , Ale ja jeszcze 

myślę, jakby to zmodyfikować, żeby to stało się dla nich miejscem komfortu, bo oni potrzebują 

odpocząć. Natomiast widzę ,że u nas nie jest dla nich komfortem się dzemnąć na tych łózkach. 

CR: Te łóżka stoją w pojedynczych y, salach ? 

B: No właśnie, może te sale są…że tak powiem mamy część domu , gdzie oni przebywają taką 

wykończoną na fula, a tą drugą część, gdzie  jest część odpoczynku  no jest bardzo surowa. Jest mało 

przytulnie, mało przyjemnie , może też to, wie Pani. Mamy dwa łóżka obok siebie, może lepiej by było 

gdyby te łóżka rozdzielić? Muszę jeszcze obmyśleć plan właśnie jak by to było , żeby oni… 

CR: Może troszkę technicznie wystarczy coś zmienić i gdzieś ta przestrzeń zagra bardziej z poczuciem 

takiego bezpieczeństwa i ciepła. 

B: Dokładnie, tak dokładnie. 

CR: Będą chcieli się nawet zdrzemnąć , tak jak myślę, no , no to nie są małe dzieci, które idą na dżemkę. 

B: Właśnie. 

CR: Zdrzemną się , bo są zmęczone 

B. Tak to prawda. 

CR: Jednak trochę tych rzeczy innych biorą pod uwagę nie… 

B: I tak by się wydawało. Dzieciaki leżakują obok siebie, prawda , a tu mam łóżko obok siebie i tak sobie 

pomyślałam , że może to jest właśnie problem, że te łóżka są obok siebie, bo to są dwa łóżka w małym 

pomieszczeniu , no takie mamy warunki. 

CR: No nie wiem, może ktoś, nie wiem chce inaczej odpocząć, potrzebuje takiej trochę intymnej 

przestrzeni. 

B: No tak ,tak dokładnie. Myślę, że już się na tyle zaaklimatyzowali, że to już powinien być punkt taki 

wpisany, czyli p. Karolino idę na drzemkę. Ja bym oczekiwała takich słów i takich komunikatów. 

CR: Tak po prostu taki komunikat. 

B: Tak, idę sobie. Widać naprawdę, że oni siedzą wie Pani… 

CR: Tak jakbym odcięła kreską krzyżówkę i .. 

B: Tak, tak jest i lipią. Chociaż jedna pani mi powiedziała, że dla nich to jest bardzo wygodne, dla niej 

to jest komfort, że ona dżemie , dalej słyszy ich wszystkich ,że oni gadają. Ona czuje się bezpieczna. Tak 

mi kiedyś powiedziała Pani, że jej to w ogóle , że ona by na tą górę nie szła, bo to jest na górze i ona 



tak nie chce. Ona by tam nie szła, bo tam by się czuła samotna , a tutaj nie. Tu jest jej ciepło, oni tam 

wszyscy są, a ona sobie urywa film na 15 min. 

CR: A kanapy tam są na tej przestrzeni? 

B: Na dole u nas tak, żeby się położyć nie ma .Mamy tylko leżankę fizjoterapii, ale to nie jest leżanka, 

którą mogła by wykorzystać do leżenia. Mamy fotele bardzo wygodne, no to to można by było 

zakwalifikować. Im naprawdę powiem Pani to rozłożenie się dla nich nie jest jakimś takim.., rozłożenie 

się w formie…np. jak siedzą wszyscy razem, my to mamy dwa pomieszczenia , gdybyśmy rozłożyli 

leżankę  w tym pomieszczeniu, uważam , że to też jest bez sensu, bo też nie będzie komfortowo dla 

kogoś się wyłożyć. 

CR: W tym wszystkim, jakby tak….? 

B: Tak, właśnie w obliczu, że tu wszyscy siedzą i na to patrzą. To jeszcze jest do dopracowania 

CR: Dokładnie , takie zdrzemnięcie się na fotelu to jeszcze prędzej 

B: Tak, tak, tak. Rozważałam nawet tą zasłonkę i to jest kwestia do dopracowania, bo nie wszystko się 

rodzi od razu prawda?. My funkcjonujemy od stycznia , więc to i tak jest.. 

CR: To jest króciutko , a przede wszystkim tak jak Pani mówi to za tą potrzebą żeby to faktycznie było i 

nie ma co tutaj wyprzedzać czasu. 

B: Tak ,tak dokładnie . No więc to jest to, że oni potrzebują być razem, potrzebują się bardzo przekonać 

do wyjścia. Ja mam wrażenie, że u nas w rejonie, wie Pani , w Krakowie to się odbywa inaczej. Ja 

mieszkałam w Krakowie, więc wiem jak to funkcjonuje. Tutaj ludzie wstydzą się, nie wiedzą co inni 

powiedzą… 

CR: A to są te małe społeczności, to są społeczności ,na które potrzeby też mają docelowo te 

gospodarstwa odpowiadać, tak to są trudne mentalności i ludzie mnie otwarci. 

B: Tak, właśnie to są trudniejsze mentalności. Ludzie wolą się zamknąć w domu i oglądać M-jak miłość, 

niż wyjść wieczorem i cokolwiek zrobić, a gmina naprawdę daje tutaj możliwości seniorom , bo to jest 

gmina wie Pani, tu jest wszystko dostępne, tu jest wszystko blisko na miejscu i gmina wychodzi 

naprzeciw różnym grupą wiekowym, seniorom również. Natomiast  łatwiej im jest po prostu zamknąć 

się w domu i nie wyjść bo po co?, bo co ludzie powiedzą, bo to w ogóle jest bez sensu. 

CR: Tylko ta jedna bariera istnieje? 

B: Jest, jest i to jest do przepracowania tutaj jeszcze. 

CR: Ale myślę, że takim impulsem w gminie szczególnie w tym najbliższym rejonie tego domu o którym 

Pani opowiada, jest to i to automatycznie dzięki temu , że to się wydarza, to pracuje ,to się dzieje tak? 

B: Tak i to zaraża, bo powiem Pani, że przyszło do nas 10 osób…. 

CR: Inaczej się nie da chyba czasem? 

B: Proszę? 



CR: Inaczej się po prostu chyba czasem nie da, bo już jak ludzie widzą? 

B: Tak i taką metodą się to zaczęło , mieliśmy na początku 10 osób, potem koleżanka powiedziała 

koleżance, koleżanka jeszcze koleżance , my mamy wie Pani , miejscowość, w której się to znajduje to 

jest CHECHŁO i my teraz mamy klucz , bo mamy ludzi z KWAŚNIOWA, czy z ościeżnych  miejscowości i 

przyjeżdżają , codziennie przyjeżdżają .Ubierają się rano, robią makijaż bo to jest podstawa również i 

przyjeżdżają do nas. Więc o czymś to świadczy, prawda? I koleżanka powiedziała koleżance, no 

niestety, już zamknęliśmy miejsca , bo też nie możemy przyjmować nadmiernie . Natomiast 

przyszłościowo , dlaczego nie? 

CR: A na jaki okres czasu projekt jakby…. Ile miesięcy obejmuje ? 

B: Projekt obejmuje ,wymaga od nas jeszcze 3 lata trwałości , po zakończeniu tego roku. 

CR: I każda osoba może być na utrzymaniu 3 lata? 

B: Nie, nie my to układamy wie Pani inaczej, w ogóle teraz PRO chce wprowadzić jeszcze inne zmiany, 

dlatego , że wie Pani zamysłem tego domu jest y, starsza osoba aktywna, czyli to jest tak, że ostatnio 

mamy taką , no taką przygodę, że przyjęliśmy Panią, daliśmy jej decyzję administracyjną, ponieważ to 

jest ośrodek wsparcia i musieliśmy dać decyzję administracyjną, a okazało się , że Pani nie jest osobą 

samodzielną, wręcz przeciwnie tam są duże problemy i nie powinna być do nas przyjęta tak naprawdę. 

Więc teraz chcę wprowadzić taki 3 miesięczny okres próbny. Coś takiego , a potem z przedłużeniem 

decyzji. Już będziemy widzieli po tych 3 miesiącach , zrobimy diagnozę, zobaczymy jak między sobą i 

na tej podstawie będziemy wydawali dłuższe po prostu decyzje. 

CR: Tak, żeby ta grupa ludzi była dograna, tak pod względem opieki też? 

B: Tak, dograna jak dograna natomiast wie Pani, jeżeli mamy jedną osobę, która całkowicie odstaje, 

okazuje się , że ta osoba ma pampersa.. nie taki jest zamysł ośrodka i okazuje się , że wyjeżdżając na 

basen, ja muszę zapewnić tej jednej Pani osobną opiekę, żeby została w Seniorze , no to nie może tak 

być. 

CR: To organizacyjnie by było fatalnie. 

B: Organizacyjnie fatalnie. Na basen też jej nie weźmiemy, bo byłby strach, żeby tam się coś nie 

wydarzyło. Nie może też osoba z pampersem wejść do wody. 

CR: Oczywiście nie można tej osoby ,jak i opieki stawiać w trudnej sytuacji prawda? 

B: Tak, tak dokładnie. 

CR: I osoby opiekującej się tą osobą i samej osoby, no faktycznie tutaj ta opieka zupełnie inaczej 

wygląda. 

B: Myślę, że jeżeli realizujecie państwo taki projekt, to trzeba też zwracać uwagę, też na to, żeby grupa 

organizowana była naprawdę na podobnym poziomie, bo np. ta Pani nam totalnie odstaje, wie Pani 

ona siedzi z boku , ona… ciężko przeorganizować całą grupę, calusieńką grupę 19 osób pod jedną osobę. 

To jest tak ,jak dzieci w przedszkolu, jeśli się da do grupy 5-latków , trzy latka, to wie Pani , to tak 

funkcjonuje. Więc jak już się organizuje taki dom , z zamysłem jak nasz dom, bo ja rozumiem, że jak 

jest placówka opieki całodobowej, dal osób przewlekle i psychicznie chorych, to organizujemy sobie 



taką grupę ludzi i specjalistów i razem się opiekujemy. Jeżeli jest to dom pomocy społecznej, dla osób 

no nie wiem, już abstrahując, np. dla osób z ajtzhajmerem , no to również prawda. Z kolei ,jeżeli ja 

mówię, że mamy dzienny dom opieki dla osób starszych powyżej 60 roku życia , ale są aktywne i chcę 

dla nich zorganizować wyjście na pustynię na spacer, to cała ekipa ma w tym uczestniczyć. 

CR: Żeby też dało się utrzymać organizacyjnie wszystko. 

B: Tak, tak oczywiście. 

CR: I też impet w grupie, no bo jeżeli…. 

B: O to mi też bardziej chodzi 

CR: Bo ta jedna osoba, po prostu czuje się gorzej tak, cierpi z jakiegoś powodu nie jest w kontakcie z 

grupą. 

B: Tak, tak jest 

CR: To na grupę , też to oddziałowywuje , ludzie nie są tacy empatyczni ,i co z tą Panią?, gubi się ta 

energia, no niestety , a ta osoba , tez nie czuje się komfortowo. 

B: Myślę, że tak 

CR: Bo jednak czuje ,że odstaje. 

B: Więc siła w grupie, w grupie siła i jeśli te osoby są na podobnym jakimś tam poziomie, a odrobinkę 

oczywiście każdy ma inne…U mnie niektóre panie powiedziały ,że one nie będą robiły żadnych choinek 

.Koniec kropka, ale to jest ich widzimisię i ja to też szanuję, bo nie każdy musi lubić ..ja też ,jak mam 

dziecku pomagać w plastyce, to po prostu mnie do szału to doprowadza, wolę mu w j. polskim pomóc, 

a ta moja Pani , też nie musi robić żadnych choinek.  Natomiast wiem ,że ona jest na podobnym 

poziomie i jak pójdziemy na kijki to ona jest wiodąca. 

CR: Ok 

B: I oto chodzi i tego się trzeba trzymać 

CR: Bo jednak aktywności w konkretnej osobie odnajdywać i .. 

B: Tak, tak 

CR: Rozkręcać w odpowiednim momencie 

B: Dokładnie, dokładnie i ta grupa ma się uzupełniać. 

CR: Znaczy się, na pewno taka grupa, o której teraz rozmawiamy początkowo będzie grupą, która na 

pewno pozwoli się tym osobą prowadzącym takie gospodarstwo oswoić się ze świadczeniem opieki 

zdrowotnej ,zagospodarowania czasu osoba starszym, bo jednak Ci seniorzy aktywni, no myślę, że będą 

pierwsza grupą, po której będziemy , bo jednak tak , to zupełnie będzie w innej strukturze , no i jeżeli 

w o ogóle chodzi o całą grupę świadczenia opieki , to jednak ta grupa jest tą po prostu najłatwiejszą 

grupą. 



B: Tak, najłatwiejszą 

CR: Bo docelowo jeszcze myśli się o osobach raz wymagających bardziej specjalistycznej opieki , ale też 

nie myśli się już o takiej zupełnej opiece paliatywnej .To też nie, ale myśli się też o osobach z 

zaburzeniami psychicznymi, z chorobami psychicznymi, myśli się też o osobach wykluczonych ,gdzieś 

po prostu no po nałogach, osobach też no dzieciach trudnych, młodzieży trudnej, o takich grupach też 

się myśli. 

B: To super ooo 

CR: Bardziej w stronę tych problemów, ale nie takiej opieki paliatywnej, takiej opieki.., to też są trudne 

grupy ludzi wykluczonych społecznie i tutaj też ta praca będzie bardzo trudna. Z doświadczeń w 

zachodniopomorskim , gdzie był prowadzony projekt przez kilka miesięcy i teraz jest kolejny, pokazują 

że da się to , że np. w modelu ekonomii społecznej np. gdy dwóch panów z ciężkimi zaburzeniami 

psychicznymi, chorobą i do tego nałożyły się takie ciężkie stany depresyjne, przez jeden projekt, ta 

osoba oswoiła się z miejscem. W kolejnym etapie została już przez tę fundację zatrudniona. 

B: No proszę. 

CR: Więc to jest ogromna, gdzieś tam praca i ogromny taki sukces, tylko , że to tutaj przede wszystkim 

nasz autorytet osób prowadzących .Bo tak jak np. myślę o różnego typu terapiach, jeżeli chcemy do 

swojego domu, do swoich gospodarstw, które są po części miejscem zamieszkania zaprosić ludzi , 

którzy wymagają szczególnej uwagi, atencji i takiej… to jednak tutaj ta empatia musi grać pierwszą rolę 

B: Tak, tak 

CR: No to musimy jednak mieć świadomość tego, że to są potrzebne do prowadzenia tych gospodarstw, 

takie osoby, że jeżeli nie zaistnieje ta korzystna sytuacja społeczna , to nie przeprowadzimy żadnych 

zajęć terapeutycznych , nie będziemy pracować w ogrodzie, czy przy jakiś tam lekkich pracach rolnych 

z ludźmi ,których trzeba , gdzieś tam do tej pracy przekonywać. 

B: Tak oczywiście. Krok po kroku , tak jest. 

CR: To nie jest praca wykonywana od A do Z , tylko cała ta praca jest procesem terapeutycznym. 

B: Tak to prawda, prawda to jest ogromnie trudna praca. 

CR; Tak , myślę że tak 

B: Właśnie, a ludzi wie Pani do tej pracy , którzy czują ten klimat , specjalistów.. nie, nawet nie mówię 

o specjalistach, bo powiem Pani, że nie trzeba być wykształconym, nie trzeba mieć tytułu magistra, 

doktora, żeby naprawdę czuć ten klimat. Ja się przekonałam przy tym dziennym domu z bardzo 

negatywnym efektem powiem Pani, ze naprawdę, że no tytuł naukowy nic nie daje .Trzeba mieć w 

sobie cechy do współpracy z tymi ludźmi. Koniec kropka , skończyłam zdanie. Naprawdę , osoba która 

o ta p .Karolina, która powiem Pani , ja będę ją wychwalać na bardzo długo, bo wie Pani , ja bym tego 

nie utrzymała zdalnie. Ja pracuję , piszę ten projekt i prowadzę to wszystko, natomiast jestem 

pracownikiem Ośrodka Pomocy mam koordynację też innych zadań, ja jestem fizycznie tutaj i ja bym 

tego nie uciągnęła. Ona jest tam co dziennie, nie ma wykształceni dziewczyna , że tak powiem, ale po 

prostu, powiem Pani ,że ona trzyma to w ryzach i to hulo, powiem Pani po naszemu to hulo. To hulo. 



Dzięki niej  właśnie, dzięki temu jaki stworzyła tam klimat, jaka jest otwarta dla tych seniorów, bo 

przerobiliśmy tam już pracowników czterech… 

CR: O , to dużo, to pokazuje skalę problemu. 

B: I ona jako jedyna została. Ja będę się przy niej upierać jeszcze bardzo długo, naprawdę .Bo , bo to 

jest tak ciężka praca z tymi ludźmi .Mam jedną Panią , która twierdzi ,że ona musi się tymi dziadkami 

zajmować, a ona ma magistra, więc jak ja to słyszę, to wie Pani , mnie to do szału doprowadza. 

CR: Czyli, ja mam takie ciapki na twarzy i takie nie…? 

B: No dokładnie, no dokładnie. Nie na to robiłam magistra ,żeby się nimi zajmować. No z takim 

podejściem, nie stworzymy nic. 

CR: W ogóle nic się nie da stworzyć z takim podejściem do życia. 

B: W ogóle tak, tak, więc jak będziecie państwo tworzyć taką bazę specjalistów.. to jest tak, zresztą w 

Krakowie  jest łatwiej z takimi rzeczami, bo domyślam się , że to gospodarstwo powstanie gdzie? No 

nie w Krakowie? 

CR Nie, nie 

B: To i tak z zamysłem na … 

CR: Na obszary wiejskie, powiaty , gminy 

B: A, no to tym trudniej, bo tu w naszych rejonach z takimi…. 

CR: Teraz też jesteśmy po jakiś kilku kolejnych wywiadach na terenie w województwach, tych od strony 

zachodniej, to z różnymi doświadczeniami ta dziewczyna przyjechała z różnych Gminnych ośrodków 

pomocy społecznej i jesteśmy w trakcie jakoś z tego wyciągnięcia wniosków, ale faktycznie tam jest 

sporo trudności i potwierdza się znowu to , o czym Pani mówi .Pani Natalia opowiadała ,że wszystko 

jest super, jeżeli jest osoba, która to wszystko kręci, a to wychodzi po prostu z bycia osób 

zaangażowanych, z bycia osobą sympatyczną, to nawet jeżeli są trudności finansowe w takim ośrodku 

i jest ciężko, to to działa. A , jeżeli tej osoby nie ma , no to ledwo , gdzieś ta opieka jest doświadczana 

na takim poziomie. No wiadomo, odwiedzamy nasz teren, żeby zrobić zakupy, rozpalić w piecu i 

jedziemy dalej. 

B: Tak, tak jest dokładnie, odbębnione, odhaczykowane i jedziemy dalej. My chwilowo mieliśmy 

problemy finansowe z projektem, bo mieliśmy bardzo duże wydatki tam na media itd. itd .Chwilowo 

powiedziałam STOP, nie możecie nic kupować po prostu. Karolina zorganizowała to po prostu w taki 

sposób, wie Pani , że z chusteczek robili jakieś kwiatuszki, jakieś cokolwiek. No da się, da się. Przyniosła 

swojego pendrajwa z domu , którego w tedy nie mieliśmy, puściła im film, zrobiła, kazała im przynieść 

zdjęcia na następny dzień, bo będziemy wspominali lata młodzieńcze. Wie Pani , dla nich to było 

wydarzenie rzędu po prostu… Da się bez środków finansowych wykombinować zadania, tylko trzeba 

mieć do tego podejście i trzeba chcieć. I to się da po prostu. 

CR: I tutaj jednak, to jest jedna chyba z tych takich najważniejszych cech w tej pracy i w ogóle z drugim 

człowiekiem, tak naprawdę z trudnością, bo jednak starość jest trudna, też tak jakby … 



B: To jest trudna praca. Papier jest łatwiejszy do współpracy, prawda. Na papierze się pracuje i na 

komputerze i łatwiej to wszystko, a tak jak bezpośrednio się z drugim człowiekiem współpracuje , to 

już trzeba sięgnąć po swoje inne pokłady tam w głowie. Szczególnie, że jest to grupa bardzo 

roszczeniowa powiem Pani, im nie pasuje bardzo wiele rzeczy. To jest tak, że oni się naprawdę, no też 

na czym mogą skupiać, nie mają problemów pod tytułem : no w pracy mam jakiś ded-lajnd, tylko mają 

problemy pod tytułem, że p. Marto chciałem zgłosić, że nadleśnictwo wykopało nam dwie dziury 12 m 

obok. Specjalnie po to mnie wezwali. Proszę podjąć inicjatywę , aby te dwie dziury zostały tam 

skwitowane. Zupełnie nie mają styczności z tymi dziurami, zupełnie…, no ale takie mają problemy. No 

,ale czemu nie. Im trzeba wyjść naprzeciw. Mówię p. Stanisławie rzeczywiście też mi się nie podobają 

te dziury, ale ja zadzwonię. No i rzeczywiście zadzwoniłam i oni mi powiedzieli , to jest nasz teren, no 

hello , możemy kopać, możemy robić co chcemy, natomiast to są ich problemy i trzeba ich zrozumieć, 

a nie powiedzieć im: no wiesz co p. Stasiu , po co Ci…. 

CR: Ale najważniejsza jest ta pierwsza reakcja. Ten pierwszy styk, ten pierwszy moment , tak, bo albo 

okazujemy w tym momencie szacunek, albo reszta nie będzie później miała sensu. Nawet , jeżeli 

później podejmiemy działania  to ta osoba i tak odczuje , tak, że nie ma tej potrzeby szanowania jej. No 

to jest szereg takich drobnostek. 

B: Tak, tak, no to jest tyle rozterek, ale to jest nie zwykle przyjemna i owocna praca, naprawdę powiem 

Pani, małe drobne sukcesy, bo tych sukcesów nie ma się codziennie, to jest taki jeden sukces, ten 

uśmiech , kiedy np. dzwonią z nad morza i mówią; Ja cię , jakie to morze piękne i to na tym ma polegać 

wie Pani. To są te sukcesy właśnie .Ten ich uśmiech , to zadowolenie, kiedy oni zaczynają się malować, 

te kobiety wie Pani, to jest też naprawdę niesamowite. Przedtem siedząc w domu , siedziały takie, były 

okapicniałe, a teraz przychodzą i Karolina mówi , że widzi tu pomadkę, tu róż, no o czymś to świadczy. 

CR: Delikatnie, ale zawsze inaczej. 

B: No o czymś to świadczy, że dla kogoś powstał nowy cel w życiu. Żeby coś się postarać przyniosą 

nową książkę, żeby ktoś coś poczytał, poszukają, no na prawdę to ma swoje ogromne , ogromne 

sukcesy. 

CR: A, jak Pani myśli, bo oczywiste jest to dla mnie , o czym rozmawiamy, czuję to i rozumiem, tylko , 

jakby, czy ma Pani pomysł jakby to wprowadzić do , jako obligatoryjne zalecenie do tworzenia modelu 

do pracy. Jak to ubrać i w słowa i jak przekazać to no…To bardzo trudne jest do przekazania, tak jak 

rozmawiamy. Wykształcenie, no wykształcenie nie zawsze jest tym.. W którym momencie , jak to … też 

nam to spędza , gdzieś… 

B: Ale nie rozumiem, nie rozumiem pytania. 

CR: Jak zawrzeć informację , że ta empatia jest najważniejsza, tak, że to otwarcie jest najważniejsze, bo 

to jest po prostu…? 

B: Ze strony pracowników , którzy będą się zajmowali? 

CR: Tak, tak, jakby ,czy… 

B: Nie , to jest bardzo ciężko ująć, bo to jest tak bardzo… 



CR: No , bardzo ciężko ująć i sami się nad tym zastanawiamy , jak to ująć, bo zawsze wszystko 

sprowadza się do… Wszystko jest ok, do momentu ,kiedy są chęci. 

B: No tak, ale to jest tak ciężko ująć. Bardzo mi jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Powiem Pani z 

perspektywy doświadczenia z tymi wszystkimi ludźmi, żeby to opisać ładnie projektowo, to nie wiem. 

Łatwo się o tym mówi , jak opowiadam to jest proste… 

CR: Dlatego, dlatego ja sama szukam… 

B: A po za tym, jak Pani to ujmie w projekcie? 

CR: Jak to przekazać formalnie tak?. Z drugiej strony , tak zastanówmy się , z drugiej strony wiele rzeczy 

kompetencji miękkich da się opisać tak? 

B: Tak 

CR: Więc myślę, czy po prostu nie iść w tę stronę, tak?. Bo są to kompetencje miękkie- tak, albo się 

potrafi, albo się nie potrafi .Myślę, że to najprostrza droga. 

B: Tak, tak to najprostrza droga, rzeczywiście. 

CR: Jako , takie zalecenie, tak, ono jest takim obligiem, tak 

B: Obligiem, zdecydowanie obligiem. Nic nie pójdzie , jeżeli osoby , które będą się tym zajmowały nie 

będą tego czuły. Nic z tego nie wyjdzie. Nic. Ja mam wrażenie , że gdyby nie ta Karolina to by to 

wszystko  upadło, powiem Pani, bo nikt inny z tych osób zatrudnionych, z dwoma osobami się niestety 

pożegnałam, co oczywiście , też się w takich rejonach wiąże, wie Pani z czym?. W Krakowie jest inaczej, 

natomiast tu  to się wiąże to po prostu z takimi emocjami , z takim hejtem 

CR: Przeżyciem ogromnym po prostu nie…  

B: Ale wie Pani ,mówi się komuś popracuj nad sobą, zmień swoje nastawienie .Jedno , drugie spotkanie 

i nic, a seniorzy tego nie lubią. Trzeba troszkę zmienić swoje postępowanie i mówi się wejdź na tą 

właściwą ścieżkę, a to się wszystko wiąże tutaj z ogromnym buntem po prostu. To jest też specyfika 

małomiasteczkowości , jak śpiewał p. Podsiadło. Tu się nie da nikomu zwrócić uwagi. 

CR: Tak, no tak, krytyka. 

B: I krytyka jest nie przyjmowana przez ludzi, tylko jest od razu wie Pani: znalazła się tam królowa 

śniegu , która chce naprawiać świat, a co ona wie. Co ona potrafi. Takie tutaj są sytuacje. 

CR: I są też trudne dla osób , które koordynują tą pracą, tymi etatami . Ta kobieta to jest czwarta osoba 

i ona jest dopiero osobą na właściwym miejscu. 

B: Tak, tak, znaczy nie ona jest od początku ze mną, ta dziewczyna , zupełnym przypadkiem, to jest też 

w ogóle też jakieś…myślę, że to gwiazdka z nieba dla mnie, prezent od Pana dla mnie ,że ona się 

pojawiła od samego początku i ona jest, trwa cały czas, a te poboczne cztery osoby , to jest to co cały 

czas się toczy obok. I też ta dziewczyna ma bardzo ciężko powiem Pani, bo zespół nie współpracuje 

dobrze .Nie ma tam współpracy, ze względu na to , że to są te takie bunty, te konszachty itd., więc ona 

ciągnie to wszystko sama. Tam nie ma zespołu, który dobrze ze sobą gra. Nie ma czegoś takiego. Ona 



to wszystko ciągnie z ogromnym trudem, bo jest jej bardzo trudno psychicznie. Jak ona idzie np. 

pościerać toaletę, bo ktoś… 

CR: No miałby to zrobić tak? 

B: YYY, bo seniorom się zdarza i tak to jest z seniorami, to ona nawet nie ma w umowie funkcji ,że ma 

to robić, ale pójdzie to zrobić, a osoba druga przejdzie i powie, że no .. przecież mamy tu sprzątaczkę, 

czemu ona tego nie robi?. Państwo spotkacie się z ogromnym, naprawdę łatwiej jest zdobyć grupę 

odbiorców seniorów, którzy będą chętni, łatwiej naprawdę poprzez promocje, po przez no…generalnie 

przez promocję i przez człowiek ,człowiek. Będzie państwu dużo ciężej znaleźć osoby , które będą się 

tym zajmowały i to poprowadzą z sercem. Najpierw trzeba stworzyć dobry zespół, bo nie trzeba mieć 

pięciu ludzi, wystarczy mieć 2-3 osoby, którzy naprawdę poczują ten klimat i to wtedy działa. 

CR: Dziękuję, to bardzo ważna rzecz.  Nie wiem ,czy jeszcze któreś z pytań chciałybyśmy rozwinąć?. 

Mam tu takie pytanie. Co należało by uwzględnić, tworząc nowe podmioty, które udzielały by pomocy 

osobą starszym mieszkającym na wsi, ale, to jest takie też szerokie pytanie. 

B: Podmioty , czy od razu..? 

CR: Gospodarstwo opiekuńcze, co należało by uwzględnić, ale to jest pytanie dość szerokie. 

B: O , to ja bym tu miała mnóstwo pomysłów ,naprawdę. Pan wójt ostatnio do mnie mówi: p. Marto, 

bo mam w zamyśle nowy dom. Ja mówię: Już tu i teraz. Już bym miała w głowie , jak to zrobić, co dla 

tych ludzi jest ważne np. fizjoterapia. Nie wiem ,czy takie gospodarstwa biorą to pod uwagę. Natomiast 

powiem Pani, że ja nie sądziłam ,że z tak ogromnym zainteresowaniem spotka się fizjoterapia i 

ćwiczenia u nich. Myślałam, że oni będą bardzo tacy nie, nie , bo przecież to nie. Natomiast teraz 

chciałabym fizjoterapeutce zwiększyć etap na przyszły rok, bo fizjoterapia ma dla nich ogromne 

znaczenie. Nie ważne , że oni siedzą i robią tak, ale widzę , że bardzo chcą w tym uczestniczyć i to jest 

to. Mamy fizjoterapię 2 razy w tygodni to jest100% frekfencja. 

CR: Ok, ok w takim sensie i to biorąc pod uwagę, nawet ten czas, który Pani mówi dwa razy w tygodniu, 

ale żeby było. 

B:  Tak, tak i fizjoterapeuta, który będzie z nimi rozmawiał. Tak jak Pani mówię, to nie są ćwiczenia, to 

nie są bieżnie, chociaż mamy bieżnię, nie lubią z nie korzystać, to nie są ćwiczenia bardzo wysoko 

wykwalifikowane, ani trudne. To są nie wiem np. piłeczki. Natomiast dla nich to jest taki punkt, gdzie 

bardzo chcą w tym uczestniczyć, bo oni gdzieś na punkcie swojego zdrowia, osoby starsze, mają bardzo 

duże uczulenie. Ja widzę ogromną potrzebę zatrudnienia pielęgniarki. Nie mam takiej możliwości, żeby 

pielęgniarka była dwa razy w tygodniu, żeby im zmierzyć ciśnienie ,żeby chwilę porozmawiać, żeby być. 

Oni mają ogromną potrzebę tego swojego zdrowia, tego skupiania się. Wie Pani , załatwiłam im 

książeczki do mierzenia ciśnienia, każdy ma swoją książeczkę, to też Karolina mówi, że to jest taki ważny 

punkt dnia. Ja nie raz jak tam jestem i przychodzi godz. mierzenia ciśnienia to: Karolinka już mierzymy 

ciśnienie?  

CR: To trzeba się wyciszyć, usiąść,  poczekać, uspokoić też emocje, bo to… 

B: Tak, tak i to jest też zainteresowanie, wie Pani, bo ktoś do Pani musi podejść, bezpośrednio u Pani 

zmierzyć to ciśnienie, wtedy nie ma grupy, wtedy jest tylko Pani. Jak się Pani dziś czuje p. Leokadio? , 



czy wszystko dobrze?, czy nie za mocno tu jest?.  Potrzebują takiego i ja to rozumiem powiem Pani, no, 

takiego zainteresowania swoim…. 

CR: To jest takie ludzkie, no takie po prostu , takie bliskie, takie pytanie : Czy Pani się dobrze czuje? 

B: O cieszę się ,że Pani to powiedziała , każdy by chciał usłyszeć takie pytanie, nie sądzi Pani?. Więc , 

dla nich to tym bardziej, gdzieś ma takie znaczenie. 

CR: Ja to też wiem , bo moja babcia jest bardzo przywiązana do mierzenia ciśnienia 

B: O widzi Pani. 

CR: Ma właśnie swój ten dzienniczek tych pomiarów i bardzo pilnuje po prostu sama tego i dla nie to 

jest takie.. 

B: Taka świętość, prawda? 

CR: Tak i zrobione , a tutaj jeszcze jak dochodzi do tego sytuacja, że przychodzi ta pani pielęgniarka, to 

jest po prostu, jakby chodzili do lekarza 

B: Tak, tak, tak 

CR: Bo u lekarza często osoby starsze dowiedzą się nie wiele więcej niż ta pielęgniarka im powie: no w 

porządku- w porządku, leki są- są ciśnienie zmierzymy… 

B: Tak, tak dokładnie, wiec ta fizjoterapia, to zdrowie ich , ta pielęgniarka , ona ma znikomą ilość czasu, 

to zależy , bo jak my mamy 20 osób, to wymagało by, żeby tak wszystkich dać radę to 2 godz. Tak dwa 

razy w tygodniu po 2 godz. Ubolewam nad tym ogromnie, nie mam takiej możliwości… 

CR: To też takie , jakby troszkę wydarzenie kolejne w tygodniu.. 

B: Tak, tak jest też coś tak , od wydarzenia do wydarzenia, więc ta fizjoterapia, to zdrowie to naprawdę 

dla seniorów to są punkty takie- gwoździe programu. No i gorące obiady, to też jest dla nich bardzo 

ważne, dostosowane do nich. Wie Pani , zanim my ustaliliśmy meni końcowe, ja myślałam naprawdę , 

że gdzieś, że ktoś, że kiedyś ktoś kogoś zaatakuje. 

CR: Że się ktoś po prostu zdenerwuje? 

B: Tak, mamy to zapewnione przez taką Spółdzielnie Socjalną, tam u nich kupujemy te posiłki i wie 

Pani, specyficzne są też te diety dla seniorów, prawda?. Dla nich zupa i drugie danie na raz to jest coś 

ciężkiego. Więc rozdzieliliśmy. Raz zupa, drugi raz drugie danie. No to jak była zupa, no to sobie nie 

pojedliśmy p. Marto, no nie pojedliśmy sobie p. Marto. Jak było całe drugie danie- za ciężkie. Nie , to 

na nasze żołądki, to jest za ciężkie, a to mięso to jest nie dogotowane. Z nimi to jest przeprawa po 

prostu. Ja zawsze im mówię, ale drodzy państwo, mamy na to środki, możecie sami coś ugotować i w 

ogóle to jest powiem Pani, mój docelowy punkt. Chciała bym ograniczyć ilość zakupionych posiłków od 

przyszłego roku, bo z projektu chciałabym zakupić jeszcze wypażrkę , to już jest inna tam ścieżka i 

chciała bym zacząć od raz w tygodniu. Raz w tygodniu gotujemy sobie sami obiad. My kupujemy 

produkty, a oni siadają i gotują po prostu obiad. Chciała bym i to jest do zrealizowania. Karolina mówi, 

że ona też to u nich… 



CR: To takie kolejne domowe wydarzenie. 

B: Tak, raz p. Eleonora, raz ta pani ,takie dzielenie się. Wczoraj robili np. uszka do Wigilii, bo 

organizujemy Wigilię, Karolina mówi , że to było przewydażenie, śmiechu, radości, cała masa energii. 

CR: Takie, proste domowe, jak te ciasteczka, ale rzeczy , w których Ci ludzie czują się bezpiecznie , to 

są sytuacje , które znają. 

B: Tak, tak jest dokładnie, więc sami by sobie wymyślali to meni na ten jeden dzień i chciała bym to 

rozszerzać. 

CR: Produkty by były już kupione pod co gotują? 

B: Tak dokładnie , już dostosujemy się co tam chcą. 

CR: To mogło by fajnie zagrać. 

B: Na pewno zagra. 

CR: Nie, że coś dostają i muszą z tego wyczarować nie wiadomo co? 

B: Tak, sami spotykają się, sami wymyślają, bo np. teraz barszcz czerwony, my im kupujemy produkty i 

proszę bardzo, a też możecie nas nauczyć państwo, bo ja też chciała bym, żeby oni czuli się tak, 

potrzebni, żeby oni wie Pani: Jak Pani zrobiła ten barszczyk, ja bym się chciała nauczyć tak robić, bo ja 

nie umiem takiego barszczyku ugotować. Jak im się coś takiego powie , wie Pani , to oni nagle: To ja 

potrafię, to ja ci dziecko przekażę. Ta wymiana międzypokoleniowa, żeby to też tak funkcjonowało. 

CR: No tak, według tych przepisów? 

B: Tak, według państwa przepisów, wy to robicie, fajnie. No tak to działa.     

     I co tu jeszcze mogły byśmy powiedzieć?. A i tak żeśmy obgadały furę , nie? 

CR: Tak, tak bardzo ważne rzeczy pani poruszyła. Myślę, że bardzo wartościowe będzie też to spotkanie 

tam w seniorze, z p. Karoliną i faktycznie z którymś z seniorów, czy… 

B: Tak, bo oni też bez problemów , Mówiłam już Karolinie, bo od razu pierwsza nasza myśl, zresztą ja 

to Pani też mówiłam ,że już mam na myśli takie nasze ulubione seniorki, ale Pani bardziej mnie 

podprowadziła , żeby to był ktoś bardziej taki … 

CR: znaczy się to , wybrałabym te osoby, które są bardziej aktywne, jak to się mówi. Którzy mają tę 

starość troszeczkę lżejszą, bo gdzieś są w stanie złapać ten kontakt, bo te osoby , które są takie 

wycofane, tak, trudnie do nich dotrzeć. 

B: Tak dokładnie , więc ona tam wytypuje bezpośrednio tych ludzi, ale to tak jak umówiłyśmy się , to 

już w inny dzień, tak  dobrze? 

CR: Dobrze, bo to i tak p. Karolina musi być uprzedzona. 



B: Karolina , jest uprzedzona , ona to wszystko ma wysłane, ja też ją przygotowywałam na to, więc    

dzisiaj to ja nie dam rady, a po za tym, zanim pani porozmawia dzisiaj z p. Edytą, z p. Eweliną, z p. 

Dyrektorem to też Pani zejdzie troszkę. Tak, że myślę, że to na inny dzień. 

CR: Tak, dobrze jest godz.11 

B: Tak jest godz. 11, ma Pani przed sobą jeszcze p. Edytę, która zajmuje się programem na rzecz osób 

starszych, p. Ewelinę, która się opiekowała osobą starszą, nie wiem jak priorytetowo Pani to traktuje i 

kogo by Pani chciała w pierwszej kolejności. 

CR: Najważniejsze ,tak naprawdę są dla mnie te osoby, które bezpośrednio pracują z seniorami, sami 

seniorzy. Tu jest tak, jakby klub tej pomocy, bo cała organizacja ,to też jest inna trudność, tak?. Tutaj 

zbieramy te informacje , które pozwolą , jakby dopiero no w odpowiedzi na to co jest pracować nad 

tym dalej. 

B: W obliczu tego co dziś omówiłyśmy, to myślę, że Karolina była by dobrym uzupełnieniem tego, ale 

myślę, też, że nic nie da Pani rozmowa z p. Edytką Krowicką , dlatego ,że ona prowadzi te projekty, 

programy, no to jest surowy zapis, po prostu. Nic Pani to nie da. 

CR: Też wydaje mi się, że to nie na ten moment, bo później , jakbyśmy ten model już mieli i zastanawiali 

się , w które tryby go i , gdzie go włożyć i gdzie go umieścić, i jak łączyć, to wtedy możemy już bardziej 

z osobą, która to koordynuje. 

B: Ale , to są surowe fakty i nic Pani to nie da.        
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CR: Tak , jak Pani wspomniała opiekowała się Pani osobą starszą po prostu w domu, tak? 

B: Tak, tak my się babcią zajmowaliśmy ,babcia była , zresztą miesiąc temu zmarła, no nam też ciężko 

było, babcia 95 lat miała, także dla nas to było w zasadzie naturalne , normalne, że my się będziemy 

babcią zajmować i była taka możliwość, że, no my akurat taki dom wielopokoleniowy w zasadzie 

prowadziliśmy i my, ja się dopiero w tamtym roku wyprowadziłam od rodziców, ale tak to całe życie 

mama z babcią, czyli ze swoją mamą i , także to było naturalne zajmowanie się właśnie , żeby nie 

oddawać nigdzie i tak dalej, więc to było takie , naturalna kolej rzeczy. 

CR: Czyli ta osoba, babcia nigdy nie mieszkała sama? 

B: Nie ,nie, nie mieszkała sama 

CR: Czyli tutaj była jakby ta bliskość z rodziną, przez całość tego trudniejszego czasu, czyli tej starości, 

już była cały czas z rodziną, była w rodzinie 

B: Tak, tak, dlatego mówię to nie było też takiej sytuacji, że musielibyśmy też babcię oddać ze względu 

na jakieś schorzenia zdrowotne, którym byśmy nie podołali  

CR: Czyli taka sytuacja nie miała miejsca? 



B: Nie , nie miała i babcia może raz 30 lat temu była w szpitalu. 

CR: Rozumiem, czyli generalnie udało się uniknąć…. 

B: Tak, tak, tak taka opieka domowa wystarczyła w zupełności, tak że… 

CR: Czy nie było takiego momentu w życiu, że właśnie pojawiła się taka trudność tej opieki 

specjalistycznej? 

B: Nie, nie my akurat nie mieliśmy, u nas się udało tego uniknąć, takie wizyty lekarza domowego 

pierwszego kontaktu w zupełności wystarczyły. 

CR: A jak wyglądał taki codzienny dzień Pani babci?, jak to jakby z wiekiem postępowało i jak te 

aktywności, jak te dni po prostu babci wyglądały? 

B: Babcia, była w zasadzie sprawna do końca bym powiedziała i umysłowo, bo umysłowo w zasadzie 

tak, do końca, te ostatnie, nie wiem 3 dni, były takie, że coś się zaczęło dziać, natomiast umysłowo było 

wszystko w porządku. Jeśli chodzi o fizyczność, no to bardziej się poruszała po domu, no i w ostatnim 

czasie tylko po domu, już tak nie wychodziła, bo już jednak ciężko było, natomiast mama, mama się ,no 

posiłki to się w ten sposób opiekowała, gotowała.. Moja babcia miała żylaki, jakieś rany na nogach, no 

to te rany przemywała itd. kąpanie, no to , czy później, no to w ten sposób, ale to było takie, no tak w 

zasadzie jak przy małym dziecku, że rano trzeba było coś zrobić, podać posiłek itd., później obiad, no 

tak że.. 

CR: A, czy w ciągu dnia była babcia sama?. Państwo pracowali ,czy jak to, jak to udawało się rozwiązać? 

B: Akurat moja mama od kilku lat nie pracuje, więc nie była sama, nie zostawała, bała się zostawać 

sama. A jeśli mama , gdzieś wyjeżdżała, to staraliśmy się, żeby zawsze ktoś z babcią był, albo ja, albo… 

CR: I w ciągu dnia i w ciągu nocy? 

B: Tak, w ciągu nocy to już to było konieczne , wręcz musowe, a w ciągu dnia też. 

CR: A , w ciągu dnia babcia mówiła , że się boi? 

B: Tak, nie chciała zostawać 

CR: Czy po prostu… 

B: Tak, chyba z tego względu, że całe życie była z nami, było dużo ludzi wokół niej i jeśli mama ,gdzieś 

miała wyjechać, to wtedy nawet mój syn szedł do babci i się babcią opiekował, tak ,że tak, tak później 

te role się odwracają, już nie ta babcia mm- prababcia w sumie.. 

CR: To już prababcia 

B: Tak, to już prawnuk opiekował się prababcią. To w ten sposób to było. 

CR: To jest sytuacja, która naprawdę pozwoliła tej osobie starszej, tej babci cały czas mieć kontakt z 

codziennością osób dużo młodszych. Myślę, że to też było takie stymulujące, bo ona żyła na bieżąco, 

tak jak rozumiem? Ona nie żyła tą swoją starością, w tym swoim starzejącym się świecie, tylko ona żyła 

tak współcześnie. 



B: Tak, ja myślę, że jak te kolejne prawnuki się rodziły , to babcie to tak budowało wręcz i babcia stawała 

na nogi i właśnie musiała w sobie taką siłę znaleźć , taką energię, że jednak nie , ta starość, gdzieś w 

sensie takim, że to , to się oddala. 

CR: Jakby odchodziła na drugi plan 

B: Tak, tak, że ona po prostu nie myślała nad tym, nie zastanawiała się, bo tu jednak dzieci, tu żwawo, 

gwarnie było więc musiała , musiała jakoś podołać. 

CR: Nadążyć za tym co się działo w domu. 

B: Tak, tak więc wydaje mi się,, tu duża rola jest jednak, że jak starsi ludzie zostają tak sami sobie, to 

oni tak gasną po woli , tak sami z siebie, bo nie mają żadnego celu, bo nie mają takiej potrzeby, a tu 

jednak to było takie, że to widać było 

CR: Tutaj babcia czuła się kochana i czuła się zaopiekowana i to jest ta ogromna wartość, którą państwo 

dali jej i dzięki temu myślę, że babcia cieszyła się tak długo zdrowiem. 

B: No, my też tak myślimy. 

CR: No tak, myślę o tych osobach, które , gdzieś nie mają tej bliskości. A , czy wyobraża sobie Pani 

funkcjonowanie Pani babci właśnie w takiej społeczności, chociażby takiego dziennego Domu Opieki? 

B: Nie, nie akurat nasza babcia to yy, nie kompletnie bym sobie nie wyobrażała i nikt z naszej rodziny. 

Babcia, nawet jakiegokolwiek szpitala to się niesamowicie bała i strasznie tego chciała uniknąć, także 

na wet , to było tak , że babcia u nas w domu zmarła, więc i przy nas wszystkich , więc to było, takie i 

dla nas było z jednej strony było ciężko, bo ciężko, ale z drugiej było, pod tym względem… 

CR: Czyli państwo, jakby nie wyobrażaliście sobie, żeby odebrać jej to poczucie bezpieczeństwa w tej 

chwili? 

B: Nie, nie to było dla nas bardzo ważne i się cieszyliśmy ,że wszyscy akurat byli i to był jeden taki 

moment, że cała rodzina zjechała i tak się stało , jak się stało. Cieszymy się , że się udało uniknąć 

faktycznie jakiejś choroby ,że już nie wiadomo co… 

CR: Cierpienia 

B: Tak, że babcia by ani nas nie poznawała, my byśmy już babci nie poznawali, bo to ludzie się zmieniają 

i choroba wycieńcza. To już było takie, był taki moment, tak naturalnie się to wszystko stało, bardzo 

naturalnie. 

CR: To bardzo ważne, bardzo ważne. 

B: Tak, tak 

CR: To jest naprawdę piękna całość i piękna  no , na prawdę to co udało się państwu stworzyć, to jest 

coś co jest cudowne. 

B: No, no my też się właśnie cieszymy i tak jak wspominamy, jak o babci mówimy , to, no to właśnie dla 

nas to jest takie…tak naprawdę, to nawet ksiądz na pogrzebie powiedział i to wspominał, że bo jak 

przyjeżdżał do babci , babcia była bardzo wierząca i ,że jednak ta rodzina, wnuki, prawnuki, że babcia 



miała takie oparcie w całej rodzinie ,że mówi no, że każdemu by życzył przeżyć tak życie i później ta 

śmierć, ta końcówka ,że to jednak jest się wśród bliskich, a nie wśród obcych , zapomnianych, gdzieś 

tam i nie odwiedzanych przez nikogo, tylko jednak.. 

CR: To jest piękne , piękne. Babcia nie borykała się z tymi problemami takiej starości, nie wiem z 

problemem związanym z wydatkami, jakieś problemy z lekami, z mieszkaniem, z opłaceniem no tych 

podstawowych czynszów, mediów, z takimi rzeczami. 

B: Nie, no nie 

CR: A z tym , co przytłacza po prostu, jak już nie ma siły, żeby utrzymać siebie , zdrowie, jeszcze później 

ta rzeczywistość jest zupełnie , zupełnie trudniejsza. 

B: No nie ,no nie to akurat my mamy takie inne doświadczenia, właśnie jeśli chodzi o tą opiekę nad 

osobą starszą, natomiast tutaj, jak widzę, co jest tutaj wśród klientów , wśród starszych ludzi, no to 

czasami ciężko patrzeć, ciężko tak sobie, no że jednak starsi ludzie są sami tak sobie pozostawieni i 

umierają w samotności, zapomnieni. 

CR: Co dla państwa było najtrudniejsze przez te lata w opiece takiej bliskiej osoby? 

B: Nic nie było, no nic nie było dla nas , jakieś ciężkie no ,no  

CR: Rozumiem 

B: To było zupełnie naturalne, naprawdę to było tak naturalne dla nas, że tak ,jak no nie wiem.. 

CR: Opieka nad dzieckiem, tak opieka nad tą osobą, seniorem rodziny 

B: Tak, tak to było. 

CR: To było wspaniałe, bo tak myślę od takich stron po prostu organizacyjnych, jeżeli Pani nie była sama 

i było kilka… 

B: Tak i ta opieka się dzieliła i babcia ma , miała cztery córki moja mama tylko mieszkał z babcią. Jedna 

była naprzeciwko, druga tam już troszkę dalej, natomiast to było tak, że, co by się nie działo to wszystkie 

siostry w sumie razem się zkrzykiwały, zbierały.. 

CR: A cha, to nie było tak, że był konflikt, kto się zajmie babcią, bo to niestety często się zdarza 

B: Nie, nie, no to tak wiadomo, że to było naturalne ,że najwięcej się zajmuje osoba, z którą mieszka, 

to tak, że moja mama, że to spadło właśnie na moją mamę, no to to było takie naturalne. Na nas jako 

wnuki itd. ,bo my też jesteśmy blisko, zresztą ja jak się wyprowadzałam, to też obok mieszkałam, więc 

to było dla mnie , dla mnie to też było naturalne, że jest po prostu telefon i ja jestem u babci i tyle, czy 

moje dziecko tak samo. Dlatego od tym względem, też się cieszę, że dzieci moje też są tak, nie boją się 

starości, starszych ludzi, nie uciekają itd. tylko mają takie jednak.. 

CR: I z tego dobra, jakby wokół tego mogło się wydarzyć, tak jak Pani mówi i tak sobie właśnie sobie to 

wyobrażam, to dziecko, które jest w tej rodzinie, no które inaczej faktycznie otwiera się na starość, na 

szacunek, po prostu jest to… 



B: Tak, jakby to było zupełnie naturalne i właśnie jak się wychowują ludzie w takich 

wielopokoleniowych domach, to widzą w zasadzie: tu rodzina, tu babcia, tu jeszcze starsza babcia i jest 

w zasadzie tak, każdą taką i fizyczność i różne sprawy, to, to trudno mi to nawet opisać, wyrazić, 

natomiast wiem ile to dóbr, dobra dało mieszkanie z babcią. 

CR: Takie więzi społeczne ,których inaczej nie da się też przekazać i nauczyć, pokazać tego. 

B: Nie , nie da się. Trudno to nawet właściwie w jakikolwiek sposób wyrazić, bo to trzeba trochę uczuć 

CR: Trudno też , tak o tym rozmawiać, jak o … 

B: Tak, bo dla mnie to jest zupełnie naturalne, natomiast jak tak widzę wśród znajomych, gdzie nie 

mają takich sytuacji, czy dzieci itd. mają zupełnie jakoś, jakiś inny stosunek do tego wszystkiego. Nie 

mają takiej bliskości, takiej więzi, tak jak u nas. Ja mówię , jednak rodzina to jest rodzina, to jest coś 

pięknego, jeśli jeszcze są takie więzi, które się podtrzymuje, no to no to chyba nie ma nic lepszego w 

życiu. 

CR: Też jest to ogrom pracy włożony w te relacje, tak, jest to, wiele trzeba ze sobą być, wybaczać, 

pracować, rozmawiać, ludzie się kłócą, ludzie mają swoje wewnętrzne gdzieś też problemy. Wiem 

jedno, żeby wymienić relacje z bliską osobą, z rodzoną matką, to nie jest takie oczywiste.. 

B: Nie, no nie 

CR: Jakby tym bardziej, jest to takie wspaniałe, że tutaj to wszystko, po prostu nie jestem sobie w stanie 

wyobrazić ile wymaga pracy u jakiej liczby osób, żeby ta osoba starsza w podeszłym wieku nie wypadła 

z tych relacji, bo jednak ,na pewno te relacje, na pewno były z czasem coraz trudniejsze, coraz więcej 

pracy wymagało od tych osób młodszych, żeby nadążyć za tą starością, żeby zrozumieć tą starość, żeby 

nie pokazać, ani zniechęcenia, ani braku jak by takiej empatii i szacunku. Cały czas musiała po prostu 

być praca u osób, które były blisko babci, bo to tak naprawdę samo to się nic nie dzieje .To się samo 

wszystko nie działo. 

B: Pewnie nie, tylko właśnie to zależy , jak są budowane te relacje, tak mi się wydaje, bo u nas to 

naprawdę wszystko przyszło tak zupełnie naturalnie, normalnie. 

CR: Prawdziwie ,tak 

B: Nic nie było udawane, nic nie było na siłę i nie było momentu ,żeby, tak jak niektórzy, no faktycznie, 

jak już jest starsza osoba i umiera i no zależy jaką ktoś ma sytuację, czasem komuś jest ciężko, no to w 

zasadzie, no później niektórzy to odczuwają ulgę w jakiś sposób, że już osoba odchodzi, że już jej nie 

ma itd.  No a u nas to… 

CR: A jaką cechę ceniła Pani najbardziej u swojej babci? 

B: Jaką cechę? 

CR: Tak, co było takiego ,że… 

B: Taka cierpliwość i wyrozumiałość 

CR: To otwierało na te relacje? 



B: Tak, tak. I właśnie ciężko mi mówić o babci , bo to jest świeża sprawa. 

CR: Ja rozumiem, że jest to dla Pani bardzo żywe i bardzo bliskie, rozumiem, że to po prostu są 

przeżycia, które są przeżycia na całe życie. Ta opieka i to jeszcze jak Pani powiedziała o swoich 

dzieciach, to , to po prostu podziwiam i bardzo , bardzo się cieszę, bo to ile dobra mogło się namnożyć, 

to , to jest po prostu wspaniałe. 

B: Ja przepraszam.. 

CR: Nie, to ja przepraszam ,że pytam o taką bliskość, ale tutaj jakby życzylibyśmy każdej osobie w 

starszym wieku , żeby mogła doświadczyć takiej miłości i żeby dało się w ogóle jakby organizować w 

ten sposób tą pomoc. To jest po prostu coś, tak, jak Pani czuje nie zastąpione, to jest naturalne, to jest 

coś co potrafimy w sobie nosić i potrafimy z siebie dawać, więc jeżeli tylko dało by się to jakoś przełożyć 

na model, który po prostu by też tych bliskich stawiał w takiej sytuacji, że czasem otwierał by im oczy. 

Myślę, że taka opowieść jak Pani, no potrafi też otworzyć innym oczy ,że to nie jest trudne, tak, że to 

nie jest tylko skupienie , to nie są tylko wyrzeczenia, to nie są tylko te rzeczy, takie związane z 

cierpieniem , tylko też jest bliskość, ciepłość i nauka takiego dobra dla najmłodszych. Myślę, że to może 

być gdzieś  takim impulsem do tego, żeby tych ludzi starszych po prostu kochać. 

B: No , tak powinno być 

CR: Jakby tutaj te słowa są duże, ale no po prostu to są ważne sprawy. 

B: Tak, tak powinno być, natomiast zapominamy często i nie doceniamy , ale myślę, że dopiero to po 

czasie pewnie później ludzie to rozumieją i tak naprawdę może to do nich dochodzi, jak właśnie były 

takie osoby , a których już nie ma. 

CR: Dokładnie, takich których się już nie da odwrócić.   

    Bardzo dziękuję, że poświęciła mi Pani chwilkę i postaram się właśnie zawrzeć to co najważniejsze, 

czyli jednak no, żeby ta naturalność mogła być doceniona w tych relacjach. 

Dziękuję Pani. 
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CR: Mam kilka pytań, tak bezpośrednio o Pani pracę, to są pytania o sam początek, gdzie po prostu , 

jak zaczęła się Pani praca z osobami starszymi. 

B: Jak? Szybko , w ogóle nawet się nie spodziewałam, nigdy w życiu się nie spodziewałam ,że będę 

pracować z osobami starszymi. Szukałam pracy długo ,długo, długo i pewnego razu , przyjechała 

właśnie do mnie Ola, znajoma i mówi, że czy idę do pracy?, że wójt, bo ja byłam u wójta z prośbą, bo 

gdzie tam i powiedział : pomogę Ci, no i mówi , że jedyna okazja jest to: Piszesz się? .Bałam się strasznie, 

tym bardziej, że prowadziłam swój lokal i to , no i poszłam, no i z Martą, gdyby nie to , że Marta, bo ja 

powiedziałam: Wójcie podejmę się, ale ktoś musi mną kierować, bo ja nie znam się na tym w ogóle. 

CR: Czyli to nie jest ,gdzieś Pani… 



B: Bo jestem, nie wiem ,jestem gdzieś taką osobą, ja zawsze dogadywałam się ze starszymi osobami, ja 

nie wiem, wyjeżdżałam gdzieś na wakacje, to zawsze nie ze swoim towarzystwem gdzieś tam 

nawiązywałam kontakt, tylko zawsze z osobami starszymi. 

CR: Zawsze , gdzieś Pani miała taką otwartość na tych… 

B: Tak, miałam, no nie wiem wszyscy mówią, że mam gdzieś mega dużo empatii, więc, to jest też, zależy 

dużo, ja zawsze szanowałam osoby starsze i to i trafiłam tam i powiem otwarcie, znalazłam swoje 

miejsce na ziemi ,tak ,tu się spełniam w100%, jeszcze jak mnie pochwalą, jak coś tam, Karolina  bo ty 

to tak zorganizujesz, ja też dużo rzeczy, to , jak otworzyli ten ośrodek.. 

CR: Bo to było w styczniu, czy w lutym? 

B: Tak, to była taka szybka akcja, mieliśmy w sumie dwa tygodnie, żeby posprzątać i wprowadzić 

seniorów. 

CR: Bardzo szybko 

B: Tak i to tak jak Marta mówi, wtedy nie znałyśmy się, nie , ona też mnie poznała i mówi: z kąd w ogóle 

się wzięłam i to , ale mega po prostu. Ona mi zaufała, ja pokazałam tyle ile potrafię i zrobiłam po prostu 

już pewne rzeczy, po prostu sama zdecydowałam, nie co 5 minut do nie telefon, no i tak się zaczęło. 

CR: I to przyniosło też, na pewno taką energię niesamowitą, która… 

B: Tak, jeszcze jak ona mnie tak nakręcała, no Karolina super, dzięki Ci i to, nie wiem po prostu bomba. 

Jeszcze seniorzy, którzy tak naprawdę, też byli wystraszeni , ja mówię, to nie jest dla was.. 

CR: Pani Marta, na początku wspominała, to wcale nie było tak oczywiste, że ta grupa się zorganizuje 

B: Naprawdę to było ,bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o to, bo oni nie wiedzieli co to jest, co ich tam 

czeka. 

CR: Co będą robić, co się będzie działo? 

B: Dzieci tych osób, bo na samym początku przyszły osoby , które rzeczywiście np. była pani mega 

wystraszona. Ona była u nas w sumie jeden dzień, można powiedzieć i to na kilka godzin i jej córka 

powiedziała, że nie da rady, że nie puści mamy. Ona się bała, ona nie chciała w ogóle rozmawiać z 

innymi, tylko to już naprawdę była choroba i wszystko. Tu są w miarę sprawne te osoby. Gdzieś tam 

się pokłócą i to, ale to zawsze trzeba tak, jakoś, gdzieś działać, żeby…  bo ja teraz mam normalnie biuro 

u góry, na górze, ale zrobiłam sobie kawałek biureczka w kuchni i ja po prostu kontroluję. Jak , gdzieś 

tam się jakieś spory, czy coś, to wpadam i zawsze zareaguję. 

CR: I też ma Pani swoje stanowisko pracy, że niby sobie Pani coś tam robi, ale jest Pani z nimi. 

B: Z tym, że to jest właśnie tak: Ja w tym momencie mam pół etatu, nie, to jest tak, że ja przez te 4 

godziny , tu muszę wywiązać się też z moich obowiązków… 

CR: Właśnie myślę, bo to 4 godziny to jest… 

B: No właśnie, dlatego ja mega dużo czasu i może też tym zaplusowałam, że mój mąż, był mega 

wściekły, bo mamy 2 małych dzieci, na samym początku tylko Senior i Senior, ale ja tam po prostu 



chciałam, bo mnie mega cieszyło, z tym że były super, extra dziewczyny, które tam pracowały. Była 

jedna na stażu i to, to po prostu, aż się chciało. Ja w tedy mówię: Ty robisz to, ja to. Ja się zajęłam 

pewnymi sprawami, no teraz się trochę ta atmosfera pogorszyła i nie mogę , nie mam kontroli, jestem 

wręcz, czasami chodzę na kilka godzin więcej, ale żeby to wszystko po prostu kontrolować. 

CR: No tak, p. Marta podkreślała jednak trudności pracy zespołu, że to nie służy.. 

B: To muszą być ludzie z empatią, to muszą szczere, dla mnie to muszą być ludzie, to nie liczy się w tym 

układzie jakieś wykształcenie, to fakt, osoby , które przyjeżdżają z zewnątrz, czyli pani terapeuta 

zajęciowy, jakieś spotkania z psychologiem, pani fizjoterapeutka, ok, tu jak najbardziej 

CR: Specjaliści 

B: Tak, ale tu jeśli chodzi o pracę z osobami, to naprawdę , nie trzeba dużo, to tylko po prostu, dużo 

zależy od człowieka. 

CR: To tylko i aż, tak naprawdę 

B: Tak, tak dokładnie 

CR: Właśnie rozmawiałam z p. Martą, jak to ubrać, tak , bo wspólnie doszłyśmy do tego samego 

wniosku. Czyli , jak ubrać słowa w projekcie, jak ubrać pewną wytyczną w taki oblig. Trudno jest coś 

tak miękkiego , taką kompetencję miękką ubrać w wytyczną. Uważam ,że powinno to być punktem 

jednym z pierwszych, tak, doprowadzenia takiego gospodarstwa opiekuńczego i po prostu w projekcie 

postarać się opisowo wyrazić te wszystkie cechy tej osoby, która , no chce tą opiekę na siebie po prostu 

wziąć . Bo w tej kwestii otwartości, no naprawdę każdy problem, będzie tak trudny, to na pewno Pani 

wie, tak? 

B: To jest mega trudne 

CR: Że są problemy 

B: Inni mówią, że to jest trudne, ale nie wiem, dla mnie to nie jest trudne. To naprawdę dla mnie nie 

jest trudne, a dla innych… Jest z nami taka dziewczyna, która naprawdę w innym świecie się obracała, 

bardzo walczyła o to, żeby pracować z nami, a okazało się, że w ogóle się nie sprawdza. Jest niby po 

resocjalizacji, co tak naprawdę powinna mieć trochę tej empatii, to wszystko ,tak, żeby rozmawiać yyy, 

nie potrafi do nich tak dotrzeć. Ja nie umiem powiedzieć, tego się chyba nie da określić, tak, jaka osoba 

musi być. Nie, po prostu chodzi mi o to, że ja myślałam, że ona jest całkiem innym człowiekiem, a tak 

naprawdę zetknęła się gdzieś tam z tymi starszymi osobami i , ona się denerwuje i to ja jej mówię: Ola, 

ale tak jest, tak jest i po prostu im nie zmienisz, oni mają gdzieś zakodowane, to są osoby starsze, oni 

całe życie tak robili, więc oni przychodząc do nas do Seniora, nie zaczną robić nic inaczej, tylko tak jak 

oni chcą. 

CR: Oni nie będą innymi ludźmi, po wyjściu z domu i… 

B: To fakt, są osoby, które naprawdę były kiedyś osobami gdzieś tam na stanowisku i to… Ja od razu  z 

nimi , często było tak, że mówię zdrobniale, czasami powiem p. Bożenko, a czasami Bożenko, a ona mi 

mówi: mów do mnie tak, ja często przeszłam na Ty, można powiedzieć. 

CR: Ale widzę, że to rozmywa też takie bariery 



B: Tak, tak i oni mi tak jakoś szybko zaufali, że ,że nie wiem, oni teraz często mnie wykorzystują : 

Jedziesz do Klucz- jadę- wzięła byś mi tam receptę, chociaż chwila, pamiętajcie zgłoście chociaż w 

ośrodku, że jest taka Karolina, która będzie wam odbierać recepty i przywozić ten, ale oni i tak już 

wiedzą po prostu czasem jak wnuczka. Mam na przykład problemy, bo nie wiem co w przypadku, kiedy 

zauważyłam u niektórych już pewne zmiany, czyli się zapominają. Pracuję z nimi od lutego, zapominają 

się , czy coś i też nie wiem jak to ugryźć , żeby nikogo nie skrzywdzić, żeby żaden z dzieci np. nikt do 

mnie nie zadzwoni, jak tam mama?, jak się czuje? czy dobrze?, nikt do mnie… Jest jedna Pani, która 

zadzwoniła właśnie, że chciała by zorganizować mamie urodziny, czy może , w tym i w tym dniu 

przywieść torta i to. Ja mówię, że jak najbardziej, no ale jak mama i tę…Często dzwoni, że mama dzisiaj 

nie chce, czy coś się stało. Nikt do mnie nie dzwoni np. z takimi problemami, że z takimi pytaniami, czy 

np. z mamą wszystko ok, że nie wiem , jak Pani to powiedzieć. Niektóre dzieci, naprawdę jestem w 

szoku, mają po 4-5 dzieci i te dzieci się nimi nie interesują. 

CR: Tutaj generalnie są te pytania zawarte, tak? Jak te osoby starsze, funkcjonują też w swojej rodzinie, 

tak? Tutaj widzę, że jest to problem.  

B: Jest mi ciężko, jest np. taka pani, która pyta się: Gdzieś ty była tyle dni? Ja mówię : Jak to, przecież 

codziennie jestem tutaj, tylko czasami siedzę w kuchni. I już zauważyłam, że się zaczyna jakiś problem, 

i nie wiem co teraz. Zadzwonię do tej córki i powiem, że jest jakiś problem, że mama coraz częściej się 

zapomina?. Boję się, że ktoś mi powie: No znalazła się, zaczęła pracować i wiesz.. dlatego bardzo 

walczymy o psychologa i myślę, że dotrze z nami pan psycholog, żebym miała to na kartce, nie, żeby 

przeprowadziła z nimi jakiś tam wywiad i to, żeby ona , no jakiś specjalista mi powiedziała o tym 

problemie… 

CR: Chodzi Pani o to, żeby specjalista przekazał rodzinie, tak? 

B: Nie, niech mnie to przekaże, ale jeśli mnie to powie, że była rozmowa ze specjalistą, to ja im powiem, 

że była rozmowa ze specjalistą, widzicie, gdzieś tam jakiś problem? i czy coś działamy? No żeby 

państwo , też zwrócili na to uwagę. 

CR: Praktycznie te osoby są osamotnione, tak? 

B: No np. tutaj tak. Ona mieszka w olbrzymim domu, ma czterech synów, a tak naprawdę jest sama. 

CR: No tu właśnie , mam po prostu pytanie: Czy osoby, którymi się Pani opiekuje czują się osamotnione, 

mimo tego , że są z rodziną? 

B: Ale oni, wie Pani co jest najlepsze?, że oni nie powiedzą o tym Pani. Dla nich jest wszystko ok, że tak 

,że się widują, że to. Odpowiadają, że wszystko jest super, ale tak naprawdę, jak no… 

CR: Mam pytanie: Czy czują się kochane i są darzone zaufaniem, nie, no to w takim razie , jeżeli nie są 

w stanie powiedzieć… 

B: Bardzo jestem ciekawa, co by odpowiedzieli na to pytanie. 

CR: Ja Pani w ogóle przekażę ten kwestionariusz dla osób , dla seniorów, ale to jest właśnie takie 

pytanie , tak, że jeżeli tutaj wiemy, że ta osoba nie potrafi powiedzieć, że jest sama w tym dużym domu, 

no to czy ona się czuje kochana i darzona zaufaniem? 



B: Teraz ją zabierają na święta. Bardzo się cieszy, bardzo to przeżywa 

CR: Gdzieś do innego domu? 

B: Jadą, gdzieś na święta w góry i właśnie też była sytuacja, bo wczoraj z nimi rozmawiałam, czy chcą 

przyjść w przerwie między świętami a sylwestrem, to nie bo ja wyjeżdżam i to i bardzo przeżywa to 

miejmy nadzieję, że to wszystko tak będzie, że no gdzieś mega się cieszy na ten wyjazd .W każdym bądź 

razie zauważyłam, że babcię zabierają tylko na wyjazdy. Kiedy są urodziny, jakieś śluby, to tak, a tak to 

babcia po prostu w większości siedzi sama. Może raz w miesiącu jakieś spotkanie, a tak to, to… 

CR: A takie, jakieś towarzyskie kontakty tej osoby to..? 

B: Pani Halinka przyszła z p. Zosią i gdzieś tam, pani Zosia nasza będzie miała jutro 90 lat i gdzieś tam 

widzę, jak często jeżdżę autem, bo mieszkamy w tej samej wsi, że właśnie chodzą do siebie. Tak, to tak 

na siebie nadają, że ło ty, tam przeklinają, ale widzę ,że właśnie szły razem do Halinki , tak jako sąsiedzi 

ten kontakt utrzymują, nie, z tym, że mówię to są osoby nie wszystkie strikte pracowały ciężko, że niby 

to jest wieś i gospodarstwa i to. Halina miała męża akurat górnika, to bierze emeryturę, to ona tak nie 

pracowała ciężko, nie, ale są osoby , które widać rzeczywiście, że była gospodarka i to, to całkiem 

inaczej rozmowy z nimi wyglądają. 

CR: No bo tutaj dokładnie, też jest o to pytanie, tak. Co jest dla nas ważne i też o to pytamy , o czym 

Pani mówi. Jak Pani ocenia obecne warunki materialne tego gospodarstwa, tego domu , w którym te 

osoby mieszkają , tak. Czy wystarcza pieniędzy w ogóle na…? 

B: Byłam u jednej Pani, której tam odcinek .. no słabo, no kurde wyżyć za 1200 czy coś, to jest dla mni 

straszne. 

CR: Opał, leki.. 

B: Mieszka w starej chałupce i rzeczywiście jest różnica rozmawiać z Marysią, którą zabrałam nad morze 

i po prostu ona była w siódmym niebie, ona rano wstawała, leciała na plażę, zbierała muszelki, ja byłam 

z dzieciakami moimi i przyniosła nam bo był mega sztorm, gdzieś tam jakieś foremki. Ona po prostu 

żyła i jako jedyna przyszła do mnie i mi powiedziała, że Karolcia , ja to bym chciała z Tobą porozmawiać. 

Co się stało? Ja to bym  Ci chciała serdecznie podziękować, że nas zabrałaś. Ja już się tak bałam, 

rzeczywiście , gdyby była fizjoterapia na takim wyjeździe , a ja po prostu zapytałam: Jedziemy nad 

morze? Jedziemy. I też nie pomyślałam, poszłam pierwszą lepszą ofertę dość tanią wzięłam w biurze 

podróży i zabrałam się i mówię jedziemy? Jedziemy, a tak naprawdę teraz już wiem, że im się niektórym 

też trochę nudziło. Miałam dwóch panów na wózkach, oni pojechali z żonami. Żony se latały, a panowie 

sobie siedzieli tam u nas w ośrodku, a tak naprawdę, gdyby mieli fizjoterapię, gdyby ktoś im poświęcił 

czas, ja też byłam sama i była ze mną Asia do pomocy, która tak naprawdę nie spełniła się w tej roli, 

ale gdyby ten ktoś im poświęcił czas, gdyby ich zabrał, też nie wzięłam żadnych gier, myślałam, że jest 

tam gdzieś jakaś sala, właśnie żebyśmy mogli… 

CR: Chyba był tak troszkę na prędce ten wyjazd i z emocjami związanymi 

B: Tak, tym bardziej, że to był wrzesień, mega sztorm, po prostu padało i nie za bardzo.. bo tak to 

wychodzili na dwór, rzeczywiście zjeżdżali windą i stali przy plaży, ale teraz już wiem po prostu, że na 

jakie rzeczy muszę zwrócić uwagę, gdybyśmy się następny raz wybierali. 



CR: Takie organizacyjne kwestie? 

B: Tak, ja myślałam, że to jest trochę prostsze , ale nie jest tak prosto. 

CR: Ale raczej ta grupa pod tym względem jakby materialnym, tego tych ich codzienności jest 

zróżnicowana. Tak, tak jak Pani mówi, część jest osób takich właśnie jak Pani wspominała o tej chałpce, 

a część jest osób takich, gdzie ma jakąś tam… 

B: Tak ,z tym, że oni są tam, nie że oni się tam rzucają, oni wiemy.. doskonale to widać wszystko po 

ubiorze i tym, z tym, że właśnie ich myślenie wygląda całkiem inaczej niż tych osób, nie jest takie łatwe 

i proste, jak dla osób które np. biorą tam po 3-4 tysiące emerytury. Jest różnica jeśli chodzi o ich 

myślenie. 

CR: Ale oni się dogadują? 

B: Tak, jeśli chodzi o to , to tak. Gdzieś tam są jakieś takie ten, ale jeśli chodzi o takie bycie ze sobą, to 

raczej nigdy nie miałam jakiś problemów, tylko takie: A , bo tobie , to tak łatwo powiedzieć, ale tak to 

nie. Jeśli chodzi o takie wspólne życie i bycie razem to, to jest ok, nie miałam nigdy jakiś problemów. 

CR: Ale, to są takie aktywne osoby, nie wiem : załatwianie spraw w urzędach, robinie zakupów. 

B: Część się czuje zagubiona, część np. wielu osobą , bo mam problem, bo coś tam, bo po co, bo drugi 

raz rachunek. Ja mówię: Przynieś to, ja wiem, że ja też nie powinnam, ale dzwoniłam np. do Orange, 

załatwiałam za nich ten bo, nie wiem czemu, nie wiem czemu? 

CR: Kto na ogół te rzeczy robi dla tych ludzi tutaj w środowisku? 

B: No właśnie, a mają dzieci i oni sami się z tym muszą…czasami są tak strasznie w tym wszystkim 

zagubieni i jak ja im po prostu teraz, zawsze, dzisiaj też mówię: Jadę do miasta, chcecie coś?, to 

oczywiście tekst p. Stanisława, dla którego też jest tak wszystko proste, A nie będziesz jechać jutro, bo 

bym sobie zrobił takie większe zakupy na święta, to byś mi potem zabrała do bagażnika. Ja mówię 

Stasiu- to w innym terminie Ci wezmę.              

CR: Bo to są takie pytania i to są te rzeczy, które generalnie najczęściej robią bliscy, tak. Dlatego to jest 

ta trudność, bo jeżeli robi to Pani, to w takim razie, kto by to robił jak nie Pani? 

B: Też nieraz się nad tym zastanawiam, jak oni do tej pory sobie radzili? 

CR: Skoro oni w pierwszym kontakcie, te prośby kierują do Pani, gdzie są Ci..? 

B: Boję się, mam nadzieję, że to nie wyjdzie tak, że dzieciom będzie to mega na rękę, acha, bo jest taka 

Karolina, która wszystko załatwi, to nie musimy np. przyjeżdżać do nich w ogóle w odwiedziny. Też się 

o to martwię, bo mam takie jedno małżeństwo, które do nas chodzi, mają tam jakieś pieniążki, mają 

tam jeden z wyższych progów odpłatności u nas, ale też są sami. I to jest , ja myślałam, jak ja żyłam w 

tej wiosce, od małego byłam wychowywana, ja byłam przekonana, że to jest cudowne małżeństwo, a 

oni żyją jak pies z kotem i to też wszystko osobno. Jest ta córka, na początku bardzo dużo do mnie 

dzwoniła. Ale to też nie jest to, bo ona jest w Będzinie, żebym ja rozwiązywała takie rzeczy, żeby iść 

ich, albo np. bo ktoś tam nie wziął obiadu, bo on chciał jej na złość zrobić i to jest ciężko. 

CR: A Pani zdaniem, kto , jako w tej pierwszej linii powinien tym osobą udzielać pomocy? 



B: To znaczy , ja uważam, że dzieci powinny się interesować tym, że tak naprawdę całe życie poświęcasz 

temu dziecku, no a oni też w zamian, tym bardziej, że oni teraz już dziecinnieją. To co się dzieje, p. 

Stanisław ostatnio przyniósł menażkę, bo zonie zabierał obiad, bo jej nie było akurat i ten, nie, była 

taka sytuacja, że on postawił tą menażkę plastikową na gazie i mówi ;Patrzcie co ona zrobiła i teraz też 

nie wiem, bo on też się zapomina, czy to był jego pomysł, czy on zgonił na swoją żonę, bo się kłócą. I 

też jest córka , która jest w Będzinie i to ,, bo ona nie zawsze ma wolne, ona też im tak naświetla: że ja 

nie mogę być z wami cały czas, ja mam swoje życie i to i tamto, a też mają trójkę dzieci. Basia się tylko 

nimi zajmuje, bo na Basię jest dom. Ludzie , też wychodzą z takiego założenia, że dobra, rodzice Ci 

przepisali dom i opiekę aż do śmierci, tak?, to już reszta się nie liczy, ale na prawdę, to jest życie. 

CR: Tylko, że to są te takie sytuacje, tak , to jest jakby pokoleniowe przepaści, tak, ludzie nie traktują 

się blisko, nie traktują się tak że… 

B: Ale tak jest e tym momencie, tak, ale naprawdę to jest straszne, ale tak jest 

CR: W większości przypadków? 

B: Tak, niektórzy się rzeczywiście biorą np. mamy panią, która też już teraz kręgosłup, wszystko, ma 

problemy z chodzeniem, z tym że córka mieszkała gdzie indziej i się przeprowadziła do matki, żeby już 

się nią zająć tu. Z tym, że chodzi do Seniora, bo p. Jola pracuje, więc ona sobie dojeżdża od nas do 

Chechła  do pracy, ale mamę wykąpie, mamę to i są jednak ludzie naprawdę, te dzieci które… 

CR: A w ciągu dnia ta Pani jest..? 

B: Tak u nas w seniorze 

CR: Na ten czas pracy tej córki 

B: Tak, tak chociaż nie zawsze, bo ma zmianówki , ale jest ta córka, która tak naprawdę się nią 

interesuje, bo jeśli ludzie mieszkają sami, to jest ciężko, zresztą widzę też jak o higienę. 

CR: A właśnie, jakie u niej były schorzenia, gdzieś przewlekłe, co jest najtrudniejsze, jakie dolegliwości 

u tych osób, co się pojawia najczęściej? 

B: Teraz? 

CR: Tak, jeśli chodzi w tych osobach 

B: Bardzo duża jest cukrzyca, jest cukrzyca i to wszystkie te złogi 

CR: Wszystkie te insuliny ,tak.. 

B: Jedna osoba tylko bierze w porze obiadowej, a tak to są2 dawki , które podają sobie. Też mieliśmy 

przypadek właśnie z tą p. Irenką, że sobie zaczęła źle, bo głowa zaczęła się już psuć i nie kontrolowała 

tego i wylądowała na oddziale właśnie, no boże, na oddziale.. 

CR: Tak jak jest diabetyka, tak 

B: Diabetyka tak, na tym oddziale bo tak sobie rozregulowała cukrzycę, ale to też właśnie nikt.. teraz 

wynajęli sobie pielęgniarkę, która przychodzi rano i po południu, bo oni myśleli, że my się tym 

zajmiemy, ale my też nie mamy takich możliwości 



CR: I właśnie to jest pytanie: Gdzie ta opieka i które te świadczenia powinny być zapewnione przez tą 

opiekę jaką państwo świadczą, a gdzie ta opieka specjalistyczna, no bo tutaj w takim gospodarstwie 

wszystkiego razem się nie da. 

B: Dla mnie , bardzo złe to , że wiem , my to są dopiero  nasze początki, ale właśnie bardzo upieram się 

i Marta dała mi zielone światło. Ja mówię, zróbmy takie teczki, bo ja o nich nic nie wiem, zróbmy po 

prostu. Ja bardzo chciałam dążyć do tego, żeby jak nie daj bóg karetka przyjedzie, że ja wiem coś o tych 

ludziach, albo, że otwieram teczkę i mam ich np. ostatni wypis ze szpitala i wiem, że np. choruje na 

cukrzycę, bierze takie czy takie leki. Ja miałam taki przypadek nad morzem, że Zosia zaczęła 

wymiotować, wezwali mnie o czwartej rano do niej, że coś się dzieje. Ja wezwałam karetkę, bo to był 

dzień przed wyjazdem, to była noc , ostatnia noc i dostałam taki ochrzan od funkcjonariuszy pogotowia, 

że zorganizowałam wycieczkę, że to, że tamto. Ja mówię , panowie , to jest wycieczka   wszystko z 

biura, ja tylko im pomagam, żeby im zorganizować.. 

CR: Bo oni sobie sami płacili za to? 

B: Tak, wszystko sami, jedynie co, to udało się, że 100 zł mniej płacili, niż osoby tam z poza Seniora, bo 

dofinansowaliśmy  ich tam i 100zł mniej płacili, no to super już to dla nich było. No , ale to też dostałam 

, gdzieś wypis. Mogłam im powiedzieć, Weźcie wypisy ze szpitali i to, bo nie wiemy, wyciągłam  leki i 

też co Pani tu robi, Pani jest opiekunką, dostałam taki ochrzan i od tamtej pory powiedziałam Marcie, 

że musimy coś zorganizować bo ja naprawdę o nich nic nie wiem. Wiem, że ktoś tam bierze insulinę, 

wiem że ktoś tam bierze tabletki na nadciśnienie.. 

CR: To też otworzyło oczy na ten problem prawda? To jest duży problem. 

B: Tak, to jest bardzo duży problem 

CR: Bo tak naprawdę w tej opiece, która jest powiedzmy od 8do16  może się wszystko wydarzyć. 

B: Teraz głupi pomiar ciśnienia, jedna dziewczyna do nas przyszła i zaraz trzeba pomierzyć im ciśnienie, 

to jest po prostu, oni tylko na to czekają, rano przychodzą i… 

CR: No właśnie p. Marta wspominała, że teraz będzie pomiar ciśnienia.. 

B: To wszyscy przeżywają, mają każdy swoją książeczkę, idzie po książeczkę i ten. Oni uwielbiają jak się 

o nich dba, troszczy i  ktoś po prostu się interesuje. To jest nie wiele, ale za razem dla nich to jest mega 

dużo, że ktoś po prostu z nimi siądzie, zażartuje… 

CR: I zapyta się: Jak się Pani dzisiaj czuje? 

B: Tak, tak mamy Andrzeja, który też właśnie już, godz. 12, bo czasem sobie zapomnimy, że już pokazuje 

na szafkę, bo nie mówi, że tam tabletki. Ja mówię Andrzej już Ci daję tabletki, pamiętam nie. 

CR: Nie mówi w ogóle? 

B: Pojedyńcze wyrazy i to czasem, jak ja mówię: Andrzej nie gestykuluj, tylko powiedz mi to. On był 

byłym policjantem, miał udar i jedną stronę ma… 

CR: Acha, czyli on wszystko wie, tylko nie mówi? 



B: Tak, nieraz jakieś spotkania organizujemy z dziećmi, czy coś, to łzy mu płyną, on chciałby śpiewać, 

śpiewaliśmy kiedyś Barkę i to, no nie i to jest straszne , straszne im jest właśnie tak, jeżeli chodzi o to, 

to ich mega cieszy, tylko zorganizować po prostu taki , taki świat dla nich, gdzie ich doceniają, gdzie są 

tacy wyróżnieni, że ktoś do nich przyszedł i ten, i chce z nimi pogadać nie. Teraz była policja, to też 

przeżywali. Była rozmowa na temat oszustw, jeśli chodzi o tą metodę ;na wnuczka; albo… 

CR: I takie Pani zorganizowała spotkanie w oazie? 

B: Tak, takie mieli spotkanie i przyjechali do nas do Oazy i to w ogóle przeżycie, bo to, bo to policjanci. 

Andrzej był byłym policjantem, gdzieś tam zaczął gestykulować, śmiać się , że ich zna, no to też było, 

no część  się pośpiła , no ale to też jest, no ale część naprawdę to przeżyła, że będą teraz uważać, nie. 

CR: Dużo odebrało te uwagi , gdzieś tam do siebie? 

B: Wczoraj wysłuchałam, że  gdzieś tam na Uniwersytecie Trzeciego Wieku była rozmowa, gdzieś tam 

widziałam jakieś zdjęcia, że jeśli chodzi o pomoc prawną, że oni też czasem jeśli chodzi o darowiznę, 

czy coś… 

CR: Czy te osoby korzystają z komputera, z internetu? 

B: Teraz im to zaczęłam, nie dawno, długo czekaliśmy na internet, ale mamy i trochę mamy takie 

ciulowe te, te… 

CR: Sprzęty 

B: Sprzęty, ale bardzo gdzieś tam im tablet i już np. robótki szydełkowe, czy coś 

CR: Znajdują sobie? 

B: Tak, tak gdzieś tam, pomóż nam, ale już wiedzą co żeby wklikać , tam ten to już po woli się rozkręcają 

CR: Acha na przykład: Jak tę robótkę wykonać, jakieś wzory.. 

B: Widzę np. że osoby , które mieszkają z dziećmi już tam coś kumają, bo potrafią, ale osoby które na 

przykład mieszkają sami, nie mają zielonego pojęcia. 

CR: A jaki mają generalnie stosunek do tego, żeby używać tablet czy internet? 

B: Nie, nie ich to nie interesuje. Jest np. p. Stasiu, jemu jest to do szczęścia nie potrzebne. On sobie 

kupi gazetę krakowską codziennie i jemu to wszystko wystarcza. 

CR: I on wie o świecie, tyle ile chce. 

B: Tak, tak właśnie przyszedł dzisiaj rano i mówi: Źle się dzieje, źle się dzieje, jeśli ktoś to mądry nie 

przejmie, to mówi, że ludzie się pozabijają. 

CR: Czyli na tyle żyje bieżącą pracą , wydarzeniami.. 

B: Tak, z tym ,że dzisiaj przyszedł z chorym okiem, że trzeba mu zakropić i to, i będziecie mi czytać 

dzisiaj. 



CR: To są takie drobne rzeczy, tak, jak zakropienie oczu, to są te wszystkie detale. Czy uważa Pani , że 

powinna być jakby ta pielęgniarka jednak na stałe w takim gospodarstwie. Jak, jaki to… 

B: Uważam, że tak naprawdę jeszcze z rana jeśli gdzieś tam pomiar jeszcze właśnie glukozy, czy coś. 

CR: Czyli nie dochodząca tylko na stałe? 

B: Uważam , że tak, gdzieś współpraca z ośrodkiem zdrowia, że dajmy na to jakaś współpraca i ten 

lekarz np. rodzinny i taka wizyta raz w miesiącu, gdzieś, jeżeli chodzi o tę systematyczność, jeśli chodzi 

o ich dokumentację postępu choroby i to by było super np. pobieranie krwi. Ja też uważam, że już nie 

kącik, albo gdybyśmy my to mogli ich zawieść do ośrodka zdrowia, myślę, że tak, i oni by po prostu byli 

szczęśliwi i może to wszystko by jakoś inaczej wyglądało. 

CR: A jakby to tak na bieżąco, właśnie sama współpraca z ośrodkiem zdrowia tak, to jest ważne, ja sobie 

to wynotuję, żeby o tym pamiętać. 

B: Dla mnie, to właśnie pobieranie krwi, bo wiem, że pielęgniarka środowiskowa coś takiego robi, ale 

to bardziej leżących nie, to jest gdzieś tam refundowane. 

CR: Ale, tu bardziej chodzi o to, żeby to tu i teraz oni się czuli, żeby była ta profilaktyka, tak , że to 

ważne. 

B: Tak, żeby gdzieś tam ten kontakt z lekarzem rodzinnym, no chociaż tak raz w miesiącu, właśnie jeżeli 

chodzi o te problemy, z tym , że ja wiem, no , że to wszystko, że lekarz nie może każdy tak, bo ktoś chce 

skierowanie do specjalisty i już wystawia, to też musi być do tego, ale… 

CR: Tak, ale chodzi o to, że no jeżeli jednak takie rzeczy, takie kwestie, będzie się brało na samym 

początku pod uwagę, to gdzieś organizacyjnie to później jest możliwe 

B: Strikte , sam fakt, to są osoby starsze, które są schorowane, które tak naprawdę…. 

CR: I ten problem będzie się pojawiał? 

B: To musi być kontrolowane 

CR: To też nie jest jakby, to rzutuje na tych ludzi, na aktywność.. 

B: To też chodzi o ich dietę, ludzie jedzą… 

CR: Tych seniorów i tyle, ale nawet aktywny senior potrzebuje tego o czym rozmawiamy, nie bo jest po 

prostu… bo zdrowy też ma dietę. Pani Marta wspominała, że to troszkę trwało , zanim te obiady się 

dograły nie? 

B: Cały czas jest z nimi ten, bo to jest za słone, bo to , bo to tamto jest.. sama widzę , jak ktoś ma 

cukrzycę, a wmiata ciastka, no ale co ? odmówisz im tej kawy. To też jest tak, ja też im tłumaczę, bo 

byłam teraz na opiekuna osób starszych robiłam i ja mówię; Pamiętajcie, wy którzy chorujecie na 

cukrzycę, wy nie możecie, wy przyjeżdżacie tutaj, pijecie kawę i jecie ciastko  dopiero jecie o 12 obiad. 

Wy powinniście przynieść sobie jabłko. Chciała bym , żeby tak z czasem to było wszystko, żebyśmy my 

tego owoca czy coś, oni powinni zjeść to drugie śniadanie, bo osoby chore na cukrzycę, powinny jeść 5 

posiłków dziennie. 



CR: Nie mogą przeczekać? 

B: A nie, że one zjedzą obiad, przyjdą do domu i na wieczór się najedzą. Tak nie może być. Ja im to 

tłumaczę, gdzieś tam o tych witaminach mówię, bierzcie witaminę D, ja mówię to jest ważne. Teraz się 

uczyłam dużo o was i ten , no i pijcie. Bierzecie dużo leków, to wszystko jest…jak nie pijecie to wszystko 

to siedzi w was i to nie idzie wyregulować. Jeżeli będziecie pić dużo wody, to te leki działają tak , jak 

powinny działać, no ale to jest też, no nie ma kto ich np. w domu, to też ich nikt nie kontroluje. 

CR: No , ale tutaj myślę, że gdyby faktycznie pojawiła się albo ta pielęgniarka w takim codziennym 

byciu, albo faktycznie… 

B: Dla nich w ogóle osoba z zewnątrz to jest… przychodzi Ania fizjoterapeutka, z nią całkiem inaczej, 

wszystko….  

CR: Nowa osoba się pojawia? 

B: Tak, mnie już wykorzystują, ale przychodzi dajmy na to pani od terapii zajęciowej, też jest już inaczej 

traktowana, wszyscy ją słuchają, a osoby ,które właśnie tak jak ja, już wiedzą ,że po prostu ze mną 

można wszystko. No , ale nie powiem, że jest mi z tym źle, bo sama ich też tak nauczyłam. Ja mówię 

chcecie: jadę do Klucz, przynajmniej raz… 

CR: Znaczy traktujecie się tak po prostu, tak, tak się traktujecie codziennie ? 

B: Tak, ja wiem, że nikt im nie jest w stanie tego pomóc, albo po co ma jechać specjalnie do Klucz, tracić 

na tego busa, jak ja i tak jadę i to jest dla mnie trzy minuty więcej spędzić w tych Kluczach nie , więc to 

też jest.. 

CR: Tak jeszcze myślę, bo tutaj jest ta kwestia tego, trochę rozmawiałyśmy o tym, mówiąc o tym, jakie 

mają środki na życie w ogóle, ale czy i jakie widzi Pani różnice pomiędzy tymi osobami starszymi 

mieszkającymi na wsi i w mieście. No bo tutaj te różnice, nie wiem, czy to tutaj w tych lokalizacjach 

widać? 

B: U nas nie ma , u nas są panie z Klucz i u nas ten ,no , ale jakoś tak wielkiej różnicy między nimi nie 

widzę. Jest jedna pani właśnie z Klucz, była przedszkolanką i to , ale , żeby to jakoś.. 

CR: Bardziej od historii życiowej, tak niż od tak..? 

B: Tak, tak ja tak uważam, bo tam gdzieś, kiedyś, to są osoby w takim wieku, że jednak wszędzie była 

ta bieda, na samym początku prawda?, potem gdzieś tam praca i to wszystko ..wykształcenie też dużo 

znaczy , wydaje mi się, ale wydaje mi się, że każdy po prostu gdzieś tam, mogę powiedzieć, że liznął  

tego, że po prostu jest ludziom źle nie raz, nie, że żyją wychodzą z biedy i to.. Sama mieszkałam kiedyś 

w samym pokoju  w czwórkę z rodzicami, a jeśli ktoś chce i ten, to, to nie ma co narzekać i oni też… ja 

mam raczej takich, że nie narzekają, że im w życiu źle. 

CR: Acha, ok nie są roszczeniowi tacy? 

B: Że, ktoś wiedział, że mówił, że było ciężko, że były krowy, gospodarka i to, ze trzeba było chodzić do 

kościoła  tam 12km, czy coś, no ale tak się żyło. 



CR: Tylko ,że raczej ci ludzie tak nie żyją , tak, bo to jest dla mnie ważne, bo czasem jest to o czym 

mówimy, tak takiego typu życie, później przechodzi w taką też starość, tak, że dalej jest ta gospodarka, 

dalej jest ta jedna krowa i dalej jest ta tragedia, ta bieda. Czasem  też się zdarza i taka starość i takie 

cechy charakterystyczne starości na wsi , też, no są niestety, też się pojawiają 

B: U nas nie tak bardzo 

CR: My tutaj w tej aglomeracji śląsko- małopolskiej i tu jest generalnie mniej tej biedy, mniej. 

B: Z tym, że właśnie , byłam  u jednej Pani, to powiem, że dawno nie widziałam takich warunków, żeby 

ludzie jeszcze mieszkali. 

CR: I na co dzień jest u was w ośrodku? 

B: Yhy 

CR: Jak ona się odnajduje i tu i tu? I w ogóle? 

B: Spoko, ale ona po prostu tez tak żyje, że po prostu dla niej to nie jest jakoś tam.. tylko mówi; popatrz 

jaką mam chałpinę, no żyje w jednej takiej izbie, gdzieś tam kąpie się w misce i to, no ale ona tak 

pozytywnie tak nastawiona i ją to cieszy , że przychodzi, coś teraz mi się tak wycofała, nie wiem właśnie, 

czy to też wpływ osób, które rozpoczęły nową pracę u nas , mam nadzieję, bo była mega otwarta, a 

teraz się trochę zamknęła. 

CR: Niesamowicie widzę jak Pani to przeżywa, czuje Pani tych ludzi po prostu, mając ich na co dzień , 

bo to jest taki detal, detal jak widzę. 

B: Tak, bo ja teraz mówię, czasem sytuacja mnie tak przygnębia, ale po prostu strasznie mi jest źle, że 

gdybym ja teraz powiedziała Marcie, że no Marta ja teraz nie dam rady psychicznie i to nie chodzi o 

nich, tylko to chodzi o dziewczynę która, z którą ja pracuję. 

CR: Pani Marta była pod wrażeniem mówiąc o Pani pracy i właśnie też wspominała o trudnościach w 

zespole i o tym ile Pani ma energii. 

B: Tak, ja nieraz do niej dzwonię i teraz mi się po prostu.. bo tak nie było, a teraz w ciągu 1,5 miesiąca 

to się mega zmieniło, że ja po prostu wiem, że muszę iść do pracy, albo czasem mam tak, że mówię 

Marta dzisiaj nie idę, odpracuję te godziny, no bo ja jak jestem te pół etatu, to ja mogę tam gdzieś kilka 

dni mieć wolne. 

CR: Tak, tak, tak część etatu 

B: Żeby trochę odpocząć psychicznie, tym bardziej, że mam 2 dzieci. Jedno dziecko roczek, a drugie ma 

dwa, więc to jest takie, ja musiałam szybko postanowić, dlatego ja mówię: Emil, że może Cię zmienię, 

pójdę na 8 godz. do pracy, ja mówię to wszystko, bo trochę za dużo na głowę brałam. I tak było, Emil 

mówi , no że kurczę Karolina zgodziłem się, że zmienisz pracę, to , ale mówi, ty tylko żyjesz tym 

Seniorem, a teraz trochę odpuściłam z tym, że się właśnie robią afery, gdzieś takie nie potrzebne i to 

jest, to dużo 

CR: Też może się to odbić na po prostu już tych osobach, które już są tam nie? 



B: Boję się, ale nie ,nie odczuwają tego, z tym że gdzieś tam jak jakieś szmery to , gdzieś tam mówią i 

nie chcieli na początku jej, bo właśnie bardzo walczyli o tę Monikę, która odeszła i była z projektu. 

CR: Niesamowite rzeczy w ogóle nie, jak to się później, jakby socjalnie, społecznie i w relacjach.. 

B: Oni jak sobie właśnie kogoś ubzdurają, a miałam taką Monikę, która wpadła na pomysł: pieczemy 

ciasto, czy coś, ona to dla nich robiła, no super, z tym , że to jest no kurcze tak, że jeszcze nie możemy 

tak decydować na maxa, że kto tam może. Była z projektu , no i nie ma pieniędzy. Ja bym bardzo chciała, 

żeby ta Monika się została. 

CR: To jest niesamowite, jak jednak te proste rzeczy wychodzą zawsze na wierzch , nie, że chcesz, 

działasz, dajesz to innym i tyle. 

B: A ktoś po prostu, chce po prostu mieć tylko pracę i tyle , przychodzi… 

CR: No tak, ale jeżeli jest tak jak mówię, to te starsze osoby to biorą no i działa, jakby koniec filozofii, 

nie ma tutaj co tworzyć, nie wiem jakiejś historii. A, jeżeli ktoś nie chce, patrzy tylko, żeby mieć pracę 

no to naprawdę można robić inne rzeczy, a tu…Jest trudno po prostu mieć pracę dla pracy, tym bardziej 

pracując z seniorami. 

B: Tym bardziej ,że ktoś walczył o tę pracę i on powiedział, że to jest wywalczona praca, no ok, 

wywalczona no ale…A potem, Ci mówi, że ona się tu nigdy nie odnajdzie. No to się zwolnij. 

CR: I szybko lepiej tak, niż reagować na takie rzeczy i na to co się dzieje. 

B: Ja nienawidzę ludzi, którzy mają też dwie twarze, że po prostu tutaj do mnie potrafi powiedzieć tak: 

przyzwyczajaj się do mego wyrazu twarzy, a do seniorów idzie i gdzieś tam, no swoje humory też im 

pokaże, z tym ,że oni tak tego nie odbierają, tak źle. 

CR: Zresztą tutaj, też jest ta pewna relacja .Pani z tą osobą musi pracować, tak, a oni nic nie muszą z 

tym robić, tak. Nie czują się zobowiązani, nie muszą jakby polegać na niej, tak, a jeżeli no pracuje się w 

zespole, to… 

B: Ona np. powie, że ja nie będę z nimi cały czas grać bo zgłupieję, oni uwielbiają grać, grają w tysiąca, 

grają w szachy. Mamy p. Stasia, który w wakacje… 

CR: To super, że jest coś, co oni chcą robić 

B: Chcą , tylko widzimy właśnie, że niektórzy mają problemy z dodawaniem, jak w kości gramy, gdzieś 

tam też właśnie podczas takich. No to jest wszystko ten, no terapia zajęciowa 

CR: W starcie, co by było dla Pani najbardziej ta pielęgniarka, czy, co by było najbardziej pomocne w 

tej pracy, jaką Pani wykonuje? 

B: Dla mnie? Uważam, że jeśli chodzi o opiekunów, że potrzebujemy, niby wiem, że jest przydział tam 

jeden opiekun, ale to wydaje mi się, że powinno działać jak w przedszkolu. Że ten opiekun do osób 

starszych też.. bo w tedy jak mamy np. więcej opiekunów to takich osób, dajmy na to te 20 osób, te 3 

osoby, albo dwóch opiekunów tam, jedna, która tak jak ja prowadzę. Ja bym bardzo chciała też z nimi 

uczestniczyć, bo ja wiem, że w takiej zależności od osób, które z nimi pracują, bo automatycznie, osoba 

która tak naprawdę ma tę empatię i to wszystko i widzi, że np. ktoś tam jest w zespole i fajnie się 



dogadują, a ktoś np. ten trzeba tą osobę zachęcić do środka. Chodź do nas, czy coś. Nie, bo ja mam np. 

jedną stronę sparaliżowaną, To będziesz robił coś jedną ręką i to tak jest. Jak jedna osoba z nimi 

pracuje, to jest za mało. To też jest, jeśli chodzi o wsparcie… jeżeli chodzi o opiekunów… 

CR: Czyli jedna osoba na grupę załóżmy 20 osób, to jest zdecydowanie za mało?. Żeby rozwiązywać 

konflikty i żeby animować pracę tak? 

B: Za mało, tak, ale żeby, bo to jest , każdy musi mieć jednak tą swoją grupę, z którą pracuje i ich trzeba 

poznawać, to nie jest tak. Mamy osoby, które np. przychodzą tak jak opiekunki, że się zajęły np. bo ktoś 

tam lubi układać puzle, to cały dzień układa z nią puzle, a reszta siedzi i nudzi się. Kilka osób nam 

zwróciło uwagę, a bo Czesio mówi, że nie chce za bardzo, bo mu się przykrzy czy coś, ten nie. Trzeba 

jednak te osoby, no…Zauważyłam też, że panie, które oddają swoich mężów, bo np. mamy dwóch co 

jeździ na wózku, to bardzo się martwią. Ci panowie są bardzo zadbani, oddawani do nas, czy coś, ale 

tak ogoleni, zawsze pachnący, no czysto ubrani i ten, ale np. widzę, że oni się boją, one strasznie się o 

nich boją. Była teraz sytuacja, że w lato przyjeżdżał sobie sam na elektrycznym wózeczku, a teraz na 

jesień, ja mu zaproponowałam, rozmawiałam tutaj z kierowcą, żeby ich zabierał do nas do busa, nie , 

bo tak to zawsze żona jechała na rowerze przed nim, albo za nim, a on sobie jechał elektrycznym do 

nas do Seniora, no i też właśnie mówię,: a bo Czesiu mówi, że nie ma kto z nim grać, no bo nie ma jego 

kompanki Stasi. Ja mówię, bo chora, bo zaćma, bo to, bo tamto, no ale też właśnie mówię, ostatnio jak 

były te busy, zaczęło się jeździć busem, to było takie coś, że przyjechała za tym busem. Ja mówię: Co ty 

się boisz, że coś mu się stanie? A, bo może by kto po niego nie wyszedł? To ja mówię: Jak możesz tak 

ten, nie? 

CR: Takie zatroskanie? 

B: Tak, tak z jednej strony to jest dla nie ulga, że posprząta sobie w domu, że nie musi tam mu 

naszykować obiadu, czy coś, no a z drugiej strony i tak jest ten strach, że czy wszystko ok, czy.. trochę 

z nim przeszła. 

CR: Boi się, bo po prostu nie wychodził normalnie tak? 

B: On miał naprawdę ciężko na przeżycie 

CR: Nie spotykał się z ludźmi , tak z poza.. 

B: A kiedyś był mega aktywną osobą 

CR: Acha, ok to się bardzo diametralnie zmieniło to jego życie? 

B: Tak, tak, jego kiedyś gdzieś tam drzewo przygniotło, ale on był mega i wyszedł z tego i mózg i 

wszystko 

CR: Ale psychicznie dał radę też? 

B: Tak, tak i tak jak mówię, jeśli chodzi to opieka i to naprawdę dziewczyny, nawet nie trzeba dużo.. 

CR: Ja sobie wyobrażam Pani osobę, jako osobę będącą właścicielką gospodarstwa opiekuńczego , 

jakby ta osoba , która była by na miejscu, to właśnie taka osoba i pełniła by takie funkcje jak Pani pełni 

B: Ja w tym momencie , jest tak, że… 



CR: Bo Pani , jakby dba o całość? 

B: Tak i o atmosferę i o wszystko. Dlatego , jak ja miałam super zespół przez lato, jak miałam ten zespół 

przez lato, gdzie ja po prostu mówię : dziewczyny to ,to ja jadę po to i ja wiem , że tam się kręciło 

CR: Tak, tak , ty robisz to, ja to.. 

B: wysyłali mi filmiki, że puścili biesiady, że gdzieś tam tańczyli, że śpiewali, gdzieś tam miałam duży 

garnek zrobiliśmy pieczonki. Chcieli, obierali ziemniaki, nawet panowie się dołączyli, to , ale tak 

naprawdę, to tak jak mówię, dla mnie dużo jest, jeśli chodzi o osoby , które się dobiera. Dlatego jest 

bardzo ciężko dobrać i jest też ciężko znaleźć. 

CR: Ciężko jest znaleźć chętnych do pracy w opiece. Myślę, że to jest ten problem w ogóle, tak, żeby 

ludzie chcieli… 

B: Tak, bo to nie jest łatwa praca, w sensie takim, że po prostu trzeba mieć dużo empatii i zrozumienia 

dla takich osób, a nie wszyscy to po prostu…Czasem szacunek do starszych osób, ja się teraz na 

tutejszym oddziale to w ogóle jest zero. 

CR: Czyli to jest w ogóle, jakby ten nadrzędny problem tak? No bo z uwagi na to, te osoby są samotne 

, czyli te osoby nie mają opieki. Gdyby, jakby to wszystko odwrócić, no to te osoby nie były by samotne, 

czyli nie wymagały by opieki, jakby od strony państwa, tak. A tutaj ta cała opieka jest zorganizowana, 

bo inaczej by w ogóle jej nie było, tak, a to wynika z tego prostego braku szacunku do … braku relacji.  

Myślę, że ludzie, generalnie w ogóle ludzie często odrzucają relacje , które są trudne. Relacje z osobą 

starszą są trudne. Ja to widzę na różnych przykładach, z różnych osób, które znam i różnych sytuacji 

osób np. w moim wieku, które mają w rodzinie osoby starsze , z czym się borykają, jak to jest. Nie jest 

tak wcale oczywiste, że ta osoba starsza, ta babcia jest tak traktowana, tak no tak na poziomie, na tym 

samym poziomie. 

B: Tym bardziej, że czasem od osób starszych czuć mocz, czy coś i ludzie po prostu brzydzą się, dlatego 

też a pro po kontaktu, że ja widzę po prostu jeśli ktoś mieszka z dziećmi, to jeszcze. W ogóle osoby 

starsze jest bardzo ciężko e tym momencie zaciągnąć gdzieś do kąpania czy coś. Tak, jak mówiłam 

wczoraj do … 

CR: Ale wstydzą się swojej ułomności, czy..? 

B: Nie oni nie widzą w tym problemu, pojechałam z nimi na basen, no i tu miałam trochę.. po prostu 

są osoby, no nie dbają o siebie, jeśli ktoś mieszka… 

CR: W tej grupie, co Pani teraz też ma , tak? 

B: No, pani fizjoterapeutka też mówi, nie mam jak na nich wpłynąć, po prostu ciężko, nie wiem jak 

dotrzeć do nich. Jednak ta higiena, to wszystko.. Ja rozumiem, że są wkładki, że ktoś tam ma problemy 

z moczem, czy coś, ale po prostu trzeba się iść wykąpać, mnie to też jest.. 

CR: Też po prostu, jakby nie ma więcej, nie da się zaradzić, nie? 

B: To też jest problem, ale mówię, że osoby będące same, mieszkające same, jest ten problem, osoby 

które mieszkają z rodziną… 



CR: Ten problem się pojawia, bo są same? Nie ma kogoś na co dzień , kto o tą higienę, albo zwróci 

uwagę, albo czy ta osoba poczuwa się, tak do umycia, no bo nie wiem siada razem przy stole, no jest 

w domu ,tak? 

B: Mimo wszystko, że jest ta fizjoterapia 2 razy w tygodniu i tak Ania, gdzieś tam im zwracała uwagę, 

że pamiętajcie o higienie, bo to jest jednak ściąganie butów, coś tam, to jejku.. To mamy u kilku Pań i 

że im to nie przeszkadza, niby tutaj takie eleganckie, a…. 

CR: Acha, czyli to jakby zawsze idzie w parze? 

B: Mimo to, że są pieniądze, że wszystko to tak… 

CR: ja Pani bardzo dziękuję za te wszystkie szczegóły, tu podsumowując:.. 

B: Tak, jak najbardziej współpraca, jeśli chodzi o ośrodek 

CR: Tutaj, jeśli chodzi o ten problem, to też się pojawi w profilaktyce, w kontakcie z pielęgniarką. Zawsze 

ludzie jakoś do lekarza się myją, ja wiem, że to może takie proste, no ale czasem ludzie na takie rzeczy 

zwracają uwagę, tak np. babcia idź się umyć , bo idziemy do lekarza, to… 

B: tak, przyjadę po Ciebie to weź się wykąp 

CR: I tu masz taki argument w kieszeni, że idziemy do lekarza, weź się umyj, nie, śmieszne… 

B: No tak, no tak, ale tak jest. 

CR: No takie to jest, ale myślę, że to też ważne. 

B: tym bardziej, że jest cukrzyca, są rany, które właśnie powstają, czy coś i one się nie mogą, jest w 

ogóle ciężko doleczyć tą ranę. Mamy taką jedną Panią, która chciała by nam dużo pomóc, ale ja mówię, 

Marysiu nie możesz, bo się robią różne takie zadziory, czy coś. Taki głupi zadzior się jej po prostu… 

CR: I jątrzy i źle się goi?            

Pani Karolino, czy my mogłybyśmy się spotkać na miejscu tam? 

B: No pewnie, tylko kiedy? 

CR: Myślę, że tak po 6 grudnia. 

B: To taki gorący ten, ale myślę, że w tedy wszyscy będą chodzić, bo to święta chcę naszykować, to , to 

fajnie 

CR: Nie wiem, jak Pani sobie tę rozmowę z tą osobą wyobraża, jak byśmy to przy wspólnym stole, 

będzie trochę ciężko, jak będę miała 4,5, czy 10 seniorów, to nie dam rady zapytać o te rzeczy nie? 

B: Ile jest pytań do tych osób starszych? 

CR: No z 17, ale to są takie pytania, tak naprawdę nie muszą być.. 

B: Ale co, to też zróżnicować te osoby, taką osobę, która żyje skromnie, czy…Jakie mam osoby dobrać? 

Czy te po prostu Pani sobie wybierze? 



CR: Nie, myślę, że tej osobie można to po prostu dać, no żeby się, żeby nie wprowadzić takiego po co?, 

na co?, jak. Tu jest to troszkę opisane. Te pytania są delikatne, tak, to nie są pytania, to są takie pytania 

o takie rzeczy codzienne, ale osobiste. 

B: Ja myślę, żeby to każdy tak indywidualnie 

CR: No właśnie, czy tam była by taka możliwość?. W sumie usiadłybyśmy, no jak Pani by mi radziła, bo 

przyjdę z zewnątrz i jak lepiej by było?. Usiąść z nimi i przedstawić pomysł, że to jest projekt, bo później 

będzie ta sytuacja, że ta jedna osoba usiądzie ze mną i będzie rozmawiać i czy to nie wywoła jakiegoś, 

że to jedna osoba.. opowiem im o projekcie, zebrałabym to w taką luźną rozmowę, tylko że później 

jedną z tych osób, będę chciała zapytać o te rzeczy, no chyba, że to w ogóle jakiś inny senior mógłby 

być? 

B: Zrobimy to tak, że Pani sobie z nimi porozmawia, że to, chwilka przerwy, a potem ja powiem, że p. 

Krysiu, czy ten. Tak, tak to zrobimy. Będą to chyba mega przeżywać, ale tak jak mówię, osoby z zewnątrz 

dobrze wpływają na takie osoby.   

Respondent 15 

CDR 19111909 

CR: Co jest najważniejsze, jakby Pan widział to, tą pomoc, tą opiekę w tym gospodarstwie, jak ułożyć i 

na jakie potrzeby osób starszych takie gospodarstwo miało by odpowiadać? 

B: No wiadomo, że samo gospodarstwo jakby oprócz tej części społecznej no to musi być w jakimś 

sensie dochodowe, no bo po to się to wszystko robi, a spełniając jeszcze taki czynnik społeczny, no to 

się jest super zadowolonym. 

CR: To jest już pewnik, tak? 

B: Natomiast ,yy człowiek ma już tak jak by w sobie, że, no panie robiąc jakieś robótki ręczne, no też, 

robią z myślą, że będą no np. skarpetki czy szalik komuś przydatne. 

CR: Dokładnie  

B: Czyli wszystko co się robi, jak się ma w swojej świadomości , że jest na jakiś użytek to się bardzo 

chętnie coś takiego wykonuje. 

CR: Chętnie się coś takiego wykonuje 

 B: No bo tylko takie , tylko takie było. Mamy  Środowiskowy Dom Samopomocy, czy warsztaty terapii 

i wszyscy się cieszą jak te ich wyroby są do czegoś przydatne, a tak jakby w samej idei procesie czy 

programie takich placówek , to jest tylko trening i w sumie można zniszczyć, nie. 

CR: Dla treningu 

B: Tylko dla treningu, no już apelowaliśmy, żeby to można było, w jakiś sposób użytkowy, no to tak 

żeśmy wymyśliliśmy , że spółdzielnie socjalne w połączeniu z tymi placówkami , mogły by być 

przedstawicielem gospodarczym, bo same te placówki, nie mogą 



CR: No tak, żeby coś się działo z tymi rzeczami wytworzonymi 

B: No i podobnie się dzieje w tym ,tym gospodarstwie opiekuńczym, kontakt ze zwierzętami, no to dla 

człowieka jest nie oceniony. 

CR: Bezpośrednia ta opieka , myśli Pan? 

B: A, możliwości takiego współżycia , no nazwę to , nie fotograficznego, tylko dotknąć , pogłaskać 

,nakarmić, wzajemne jakieś relacje się wytwarzają, no to jest to, czego brakuje, no bo i tu na terenie 

mamy dość dużo samotnych osób starszych. Oni sami już są, no to z wiekiem się człowiek tak jakby się 

wycofuje. 

CR: Z aktywności 

B: I musi być, jakaś taka iskierka, jakieś takie podanie paluszka, żeby nagle jakąś iskierkę do tej 

codzienności, żeby nie była ta monotonia: a jestem zmęczony, jak jestem zmęczony to się położę, to 

jestem jeszcze bardziej zmęczony, a tu jeśli coś się wykonuje, to się nie myśli o tym czasie. Nagle się 

okazuje, że dzień zleciał. Więc, tu jest ta istota bardzo ważna, żeby przy okazji, jak nie z człowiekiem, 

to ze zwierzakiem porozmawiać, no te relacje, no mają bardzo duże znaczenie, a nie żeby zostać, nie 

no jak sam , jak palec. 

CR: Dokładnie i w tych aktywnościach później, też ciężko jest tym osobą, które są samotne, które są 

osamotnione, też później jest nadrobić, prawda, też jest proces tego. 

B: No jest się już takim otumanionym i przytłumionym. 

CR: Tak przytłumionym, dokładnie 

B: I to jest tak, jak nieraz mówimy, że alkoholizm, no ,że to choroba. W jakimś sensie człowiek jest sobie 

winny, ale później przychodzi moment, że sam się z tego nie wyrwie. Jeżeli nie jakaś terapia, nie jakiś 

wpływ w, czy ta świadomość w drugą stronę.. 

CR: Nie, to jest bliskość, która wychodzi od człowieka do człowieka. 

B: Tak, że ktoś poda rękę, no to nie jest się w stanie z tego wyrwać 

CR: Chociaż ma się np. świadomość problemu, tak? 

B: No i tak, jak już wielokrotnie, bo to jak na wsi się powtarza, że bozi się wszystko udało, że cały świat 

pięknie wygląda, ale ze starością, to Mu nie wyszło. 

CR: No ale, to oblicze starości na wsi, jest po prostu bardzo trudne, bardzo takie też.. 

B: Tak, tak tym bardziej, że się jest.. przedtem było takie życie, nazwę społeczne na ulicy, były nawet 

ławeczki i sąsiad od sąsiada nawet dalekiego, czy ktoś przechodził, to był cały czas, jakiś, jakaś, to była 

jakaś taka komunikacja. 

CR: To były kontakty, czy to były bliższe czy dalsze…. 

B: Tak, tak , a teraz jest to wszystko wyizolowane, jest po ogradzane , uwaga zły pies.. 



CR: Jedno, drugie auto, ludzie się przemieszczają, to już nie tak.. 

B: Nawet jakby , tam gdzieś kogoś odwiedzić, to już się trzeba anonsować, że zatele…no , no zmienił 

się styl życia. 

CR: Dokładnie tak, ale to jest np. tak też… 

B: No i powiedzmy, sam się tam wywodzę z takich rodzin wielopokoleniowych i no ja też byłem w 

rodzinie… nas był czworo, sam mam też czwórkę dzieci, nie , no i teraz, przedtem żyło się tak biesiadnie, 

wspólnie, a teraz każdy młodszy, no , musi uwijać się za pracą, no bo jest trend taki, żeby no, żeby jakoś 

cywilizowanie żyć, a żeby to nastąpiło, musi być trochę środków, żeby były środki, trzeba nie 

jednokrotnie nie 8 godz. tylko trzeba uwijać się, no żeby to jakoś… z drugiej strony, jak ktoś o to nie 

dba, to dba o to np. że się staje no takim trochę leniuszkiem. 

CR: Trudno czasem znaleźć ten złoty środek, tak, pomiędzy tą ilością pracy, a relacjami tak? 

B: I siłą rzeczy poprzez ten nawet rozwój cywilizacji, internetu, to jest dobre, to wszystko jest 

potrzebne, ale starsi ludzie, jakby stronią od tego. 

CR: Woleli by, zajmować się jednak tymi rzeczami, takimi bardziej organicznymi, takimi bardziej 

relacjami, tak przy kawie. 

B: Takimi bardziej bezpośrednio , no bo cóż z tego, że mi przyśle fotografie, a ja bym chciał tego wnuka 

tu mieć, tak po… zobaczyć jak on się uśmiechnie, czy nawet zapłacze, czy tak, czy owak, czy coś. Inny 

rodzaj życia 

CR: Inna potrzeba też.. 

B: I jest zdecydowana, taka przepaść się wytworzyła 

CR: I ludzie też, myślę nawet starsi, nawet jeżeli młodzi chcą im np. bo to zdjęcie jest bardzo dobrym 

przykładem i to takie ponoszenie wnuka, no bo i taka osoba starsza, nie ma tej jakby swojej potrzeby 

zapewnionej, tak? 

B: No zgadza się 

CR: Bo i tak nie ma tej bliskości poznania tych wnucząt, to, to , ale czy uważa Pan, że też często właśnie 

pojawia się ten problem, że dziadkowie nie znają wnucząt, czy to też jest powszechne?, nie znają ich 

rozwoju? 

B: Po prostu może znają nazwy i to powierzchownie, no bo jeżeli nie ma tych bezpośredniego kontaktu 

i na przykładzie czegoś, jakiejś nowości dla młodzieńca, czy to od niemowlaka, no jest ten taki dość 

długi okres poznawczy, no to przeważnie dziadkowie mieli czas, bo rodzice jak zwykle mniej byli z tymi 

dziećmi niż dziadkowie, no to objaśniał, wytłumaczał, no oczywiście ostrożnie spróbuj zbliżyć rączkę do 

tego ognia, żebyś poczuł, że jest, że to parzy, no takie to no… 

CR: To było i to się tak.. 

B: To było, a teraz to się tak, klik, klik, klik i nagle żyjemy w wirtualnym świecie i później dziwić się, że 

właśnie jest zdecydowanie rozwój chorób psychicznych. 



CR: Tak, ta relacja się nie rozwija, nie buduje. 

B: Bo powiedzmy, jest straszna przepaść, między tym jak ja dotknę, ja właściwie tak się wyrażam, a to 

właściwie przez to, że pracowałem w Spółdzielni dla niewidomych i mówię: Ja, jak nie dotknę, to nie 

uwierzę. No ale tu jest tak, no i czy to jest realne, czy rzeczywiste, to jest duży znak zapytania. Bo jak 

później w kontekście konkretnego kontaktu, to okazuje się, że jest zdecydowana różnica. 

CR: Tym bardziej, że te osoby starsze, nie mają możliwości nabycia jakby umiejętności odnajdywania 

się w tej wirtualnej rzeczywistości i to też. 

B: No nie, to raczej ucieka się 

CR: Raczej ucieka się, bo to jest w ogóle zupełnie, ja to natomiast wiem po sobie, że dla mnie też czasem 

jest sporą trudnością weryfikacja wiadomości, tak , jakby i weryfikacja autentyczności jakby w 

internecie rzeczy tej rzeczywistości. Jeżeli ja jestem w stanie spotkać się, porozmawiać, poznać.. 

B: To nawet lepiej, bo to zostaje 

CR: To tak, bo człowiek jest po prostu świadomy. 

B: Myślę, że no nawet prosta sprawa jakby opanowania technicznego. Informatycy mają kłopot, bo te 

różne programy działają bardzo… 

CR: No , ja jestem zupełnie też nie umiem. 

B: No ja dopuszczam, na tyle , na ile, no bardzo ile muszę, natomiast, no staram się no bardziej 

kontaktowo. No nawet , nawet no prawnik tu, taki przykład no jako z pracy, no: korespondujmy 

mailowo , no bo to on sobie odczyta , czy w domu, czy tu, czy tam, no ale mówię, to się tu będąc, bo 

my mamy problemy prosto z terenu. Każdy pracownik idąc w teren, to ma te takie, a nie inne, no więc 

ty te swoje paragrafy, to sobie wyginaj na jakie chcesz strony, ale ty musisz najpierw, od strony ludzkiej 

podejść do problemu, a dopiero ujmować to w paragrafy, a nie od razu każdego paragrafem traktować, 

bo , no to, to się tak nie da. 

CR: Każdego paragrafem, nie. 

B: Wielokrotnie te zadania, które takie robimy na pograniczu, no chcieć to móc i finanse i różne rzeczy, 

i wykonawstwo i odbiory, więc bierzemy ten ciężar, uruchamiamy, a jeszcze dopiero tu już to działa, a 

dopiero uzupełniamy te wszystkie wymagalne rzeczy, tak, więc to jest no , nie zatrzymamy tego, zresztą 

jak to się mówi: koło zrobiło rewolucję, natomiast no, teraz dzieje się to bardzo szybko i tak , jak już 

nazwę moje pokolenie, no powiedzmy tak już około 70, no to już niestety, Ci co dzisiaj mają 20-30 lat, 

to jest przepaść. 

CR: To są, to już po prostu dużo czasu upływa rok rocznie 

B: Chociaż ,to też jest sprawa wieku, no człowiek młody nie koniecznie widzi jakieś ryzyko, że coś , że 

jakieś zagrożenie, tylko idzie jak burza. Natomiast starszy , już jest wyważony, a logicznie, a z 

rozsądkiem. No przedtem był czas jakby łączyć nie, że ta żywiołowość jest niezbędna, żeby ciągnąć wóz, 

no a ten starszy, no jako nestor, mógł troszeczkę, : A wiesz co? Tu jest duże ryzyko, albo tak by było z 

mojego doświadczenia, o coś takiego. Żeby to było bardzo wyważone, tego nie zatrzymywać, nie 

hamować, ale przynajmniej, żeby to w dobrym kierunku zmierzało. 



CR: Dobry azymut chociaż, prawda? 

B: Czyli tu, tu też no powiedzmy takie zamykanie, no bo mamy Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, Senior 

Plus, wszystko w porządku, uczestnikami mogą być osoby powyżej 60 roku życia, ale.. 

CR: I to jest ten dom… 

B: Tak, bo to , mamy jeden w Chechle, drugi do dyspozycji dla Stowarzyszenia w Jaroszowcu. 

CR: Ok, no tak to teraz to mi się układa, to są te dwa 

B: ZACISZE, tak to tak też tutaj niby Stowarzyszenie, ale w porozumieniu z gminą GOKIEM, ale zmierzam 

do tego, że robi się pewna taka enklawa, brzydkie słowo to jest getto, nie , to z tym się spotkałem w 

Spółdzielni niewidomych, to takie getto, dla akurat jednego profilu niepełnosprawności, no ale, ale 

tutaj, jeszcze jak instruktorzy są w miarę tacy troszeczkę wpływowi i z ikrą, to ich troszkę zainspirują 

do jakiś działań. Mieliśmy taki, ale to z pozycji urzędu wojewódzkiego, była możliwość utworzenia 

ośrodka ,dla wsparcia osób starszych z młodzieżą. I taka koedukacja międzypokoleniowa, no dużo lepiej 

prosperowała, jednak to przenikanie jednych i drugich cech charakterystycznych powodowało, że 

senior się uśmiechnął bardziej, a te brykające żywioły, troszeczkę tak jakby się zastanowiły i to było, no 

bo to już akurat przestał działać ten program. 

CR: I to funkcjonowało jakiś czas i sprawdzało się? 

B: Ale, staramy się, jakby cały czas, no żeby te ośrodki typowo senioralne, miały kontakt , no z 

pokoleniem młodszym. 

CR: Pani Marta wspominała ,no że właśnie bardzo dużym entuzjazmem seniorów , właśnie tam w 

Oazie, cieszą się te wizyty osób z zewnątrz. 

B: Tak, tak, tak 

CR: Że po prostu, ktoś przychodzi, czy są to fizjoterapeuci , czy pani pielęgniarka, zawsze jednak jest to, 

że się dzieje, nie. 

B: No jest jakoś w tych ludzkich charakterach, czy w ogóle jest takie powiedzenie: Że z kim się przebywa, 

takim się bywa, i jeżeli oni tak, w tym swoim gronie wymieniają sobie nazwy, to gniuśnienie , to 

przenikają się być może nawet te złe elementy między sobą i tak jakby pero- perotto , zrobi się jakaś 

średnia z tego, tak zgryźliwa. Jak się trochę wiatru wniesie , no to zupełnie inna atmosfera. 

CR: No też te cechy pozytywne w ludziach się wzmacniają. 

B: No oczywiście, oczywiście tak. 

CR: Proszę mi powiedzieć, czy byłby Pan uprzejmy, bo dziś miałam właśnie okazję rozmawiać z p. Martą 

i z p. Karoliną, czy od tej strony takie organizacyjnej, czy powiedział by mi Pan, coś właśnie o Oazie. Jak 

tam są osoby kierowane, ile tam może być osób, na jak długo, w sensie na ile miesięcy jedna osoba, 

czy oni za to płacą, jak płacą, żebym też miała ten kontekst taki organizacyjny od strony instytucji. 

B: No , to jest tak, że nawet no, są pewne różnice, tak jak w Ośrodku w Jaroszowcu, jest 30 osób na taki 

nazwę sezon, no to 3-letni projekt i 30 osób i 30, czyli łącznie mamy 90 osób i tam są całkowicie koszty, 



zawarte w tym projekcie, to są unijne środki, i również były na remonty i z tond gmina się cieszyła, że 

Stowarzyszenia, a Stowarzyszenie też się cieszyło, no bo nie ma własnego lokalu i tym sposobem 

połączyło się pewne elementy. Taka była troszkę kontrowersja na radzie, bo tworząc ten z kolei 

ośrodek Oaza w Chechle, on pochodzi z programu ministerialnego , i tam był taki , jakby układ 

finansowy, że oni mogli z ministerstwa dofinansowywać nie więcej niż 40%, gmina dokładała do tego 

swoje 40%, a 20% miało pochodzić z odpłatności z ewentualnie od podmiotu, który prowadzi. 

Zamiarem było zlecić to zadanie , z punktu widzenia gminy na rzecz jakiejś organizacji lokalnej, ale z 

uwagi na ciągnące się pewne te inwestycyjne rzeczy, no to był bardzo, to były ruiny jakiegoś budynku, 

to się przeciągnęło, myśmy to jako ośrodek wzięli ten ciężar tej negocjacji, tej koordynacji i to wszystko, 

no i na razie ten rok cały prowadzimy. Przymiarka jest jeszcze na przyszły, no i tutaj.. 

CR: Czyli, nie znalazła się organizacja, ta która mogła by to przyjąć? 

B: Tak, tak no i w między czasie wystąpiliśmy do Rady Gminy, bo to jest w ich kompetencji, żeby podjąć 

uchwałę na temat odpłatności. I to jest tam powiedzmy, że jeżeli znaczy , ma ktoś dochody poniżej 

kryterium naszego, to ma bezpłatnie, jeżeli po wyżej, to są widełki, które ustalają tam odpłatność. 

Powiedzmy średnio tam wychodzi około 100zł w skali miesiąca, maksymalnie to tam coś ze 200zł. No i 

tu była dość dyskusja na forum rady, że powinny te ośrodki mieć jednakowo traktowane. No ale, no w 

sumie nie dało się, bo ten ośrodek w Jaroszowcu, być może , że jeżeli będzie dalej musiała być 

kontynuacja, to w tedy , jeżeli już nie będzie tego finansowania unijnego, to w tedy podlegnie pod 

uchwałę rady, która odpłatność wprowadzała, wprowadziła i nie ma przeproś, bo znowu trzeba 

startować o pieniążki, no tu są ministerialne. 

CR: A tu są unijne? 

B: Tak, plus ta układanka, no więc ta odpłatność nastąpi, no ale, żeby w tym samym momencie, albo 

zwolnić tych pomimo uchwały, no , ale no to w tedy muszą radni. 

CR: Jeden model się musi trzymać w całości, tak? 

B: No muszą mieć w świadomości, że jeżeli nie wesprzemy pieniążkami ministerialnymi i z tego, i z tej 

wpłaty, no to musi 100% środków wyłożyć. Budżet jest taki, że nie tylko wkładamy.. 

CR: A tyle się mówi… 

B: Ale kwota sumaryczna jest ta sama. Proszę bardzo, jak chcecie zwolnić , zwolnijcie, wasza wola, to 

jest w imieniu obywateli, nie. Natomiast sama rekrutacja to tak: w Jaroszowcu dopuszczone jest % 

osób starszych i schorowanych, natomiast tutaj w zasadach, było tak określone, że to mają być 

samodzielni i to osoby samodzielne, z tym, że ośrodek jest po to, żeby z nich wydobyć pewną 

aktywność. 

CR: Ten potencjał 

B: Ten ruch, ten potencjał, no bo to i psychika się wtedy wzmacnia i tutaj raczej, no bo tak: tam jest 

dopuszczone jakby troszkę większe zatrudnienie, a tu w zasadach jest określone, że na 15 uczestników, 

jeden etat instruktora plus, że do 30 może być np. stażysta z Urzędu Pracy, czyli mając no finansową 

stronę medalu, no to mam ponad 20 uczestników, no to w tedy biorę jeden etat, choćby podzielony, 



no bo , żeby był zastępca i plus stażysta. No to tuźmy stażystów dostawali z Urzędu Pracy, no ale jeszcze 

tuźmy takich typu terapeuta, pielęgniarka, no to żeśmy tam cząstkowo. 

CR: I to też trzeba było opłacać. A czy stażyści się sprawdzali?. To jest takie pytanie, dotyczące tych 

osób, które, gdzieś może są na początku swojej ścieżki, takiego zawodowego startu. 

B: Tak, mieliśmy tu przykłady, mieliśmy tu taką bardzo fajną stażystkę, w sumie po skończonej jakby 

specjalizacji, pracownik socjalny, dla nie to no, bardzo chętnie, chociaż chciała tu w ośrodku, ale akurat 

utworzyliśmy ten, więc od razu tam ją oddelegowaliśmy , więc bardzo dobrze i ona się tam czuła i 

została dobrze przyjęta. Nawet, no bo to jest obowiązek zatrudniania po stażu, ale tak jej się, no bo tu 

już mamy pewne przepełnienie, więc skorzystała z okazji, że ośrodek w Olkuszu potrzebował, bo była 

tam reorganizacja i dyrektorstwo itd. i z marszu dostała pełny etat pracownika socjalnego. Tu już miała, 

tak jakby, możliwość takiego jakby przećwiczenia, bo idąc w teren, to na takich ludzi się napotyka i oni 

się tam nie kryli, tak się zachowywali spontanicznie, tak jak no normalnie, no tak jak potrzebują jakiejś 

pomocy. 

CR: A jeszcze chciałabym , tutaj teraz rozmawialiśmy o tym modelu, który funkcjonuje w Oazie, tych 

odpłatności w takim stopniu i tych wszystkich układankach, żeby ten budżet się złożył. Jak Pan widzi, 

żeby przełożyć to na gospodarstwo, czy tutaj, jak to łączyć, żeby to gospodarstwo funkcjonowało? 

B: To znaczy, mnie się wydaje, że tu można by to zastosować, tylko tutaj… 

CR: To nie taki podobny model? 

B: No są takie rodzinne domy pomocy, to w tedy, bo to jest znowu skala, nie, bo te rodzinne domy to 

jest 3 do 8, no to , to jest tak jakby: patrz, maluj pod te gospodarstwa opiekuńcze. Bo wystarczy mi , ze 

stworzę dla 3 osób jakieś… 

CR: To jest kameralne i zawsze będzie kameralne 

B: Tak, i już działa i już działa. Natomiast, yy, mnie się wydaje, bo tak przenosząc jakby z tych wizyt 

studyjnych, tam się miasta w to zaangażowały, szukały oczywiście, gdzie można taki projekt realizować 

i w swoim budżecie ujmowały wsparcia. Oczywiście samo to gospodarstwo korzystając z jakiegoś tam 

wykonawstwa, tych osób uczestników, no to też wnosiło swój udział, nie, poprzez to , no , żeby znowu 

nie być oskarżonym, ze ja wykorzystuję seniorów, nikogo nie zatrudniam, a ich pracę traktuję… 

uczestnictwo w ośrodku traktuję, jako pracę pracownika, bo tu już u nas też takie pokutowało 

mniemanie. 

CR: Tym bardziej, że ludzie często na roli pracujący, jakby całe życie, to też mogą mieć inny stosunek, 

tak? 

B: Tak, jeszcze myślę, że jest jakiś przepis potrzebny, żeby to tak, jakby zatwierdzić to funkcjonowanie 

i określić właśnie konkretne zasady, tak jak tu 40-40, gmina 20, sam no, bo tak jak LDS jako 

stowarzyszenie też prowadzimy, no to tam też jest odpłatność, z tym, że jeżeli, no sytuacje 

indywidualne są różne, no więc samo stowarzyszenie zostało wzmocnione, bo miało zlecenie 

prowadzenia tej placówki i ubogacało powiedzmy program i funkcjonowanie. Ma siedzibę, personel 

zatrudniony, mogą pisać projekty. Zdobywali środki , no u Marszałka w ministerstwie, u starosty, gdzie 



tylko, i unijne i wtedy , no miało jakiś taki potencjał, że w nie jednym przypadku po prostu, za tego 

uczestnika wpłacało te środki. 

CR: Po prostu tak, bo dysponowało środkami? 

B: Tak, a wiadomo no, że te osoby starsze no dużo wydają na lekarstwa, na takie… 

CR: Czyli, im bogatsza jest ta struktura, tym łatwiej zapewnić pomoc tym ludziom, którzy nie mają 

możliwości. 

B: Tak, tym łatwiej zwolnić indywidualnie z jakiejś odpłatności, i dlatego szukamy, no tych lokalnych, 

zresztą my tu nie chcemy wykonywać zadań w ośrodku, tylko no już teraz przy gotowywujemy się, do 

ogłoszenia konkursów, czy to dla Spółdzielni, czy to dla organizacji tym zain…, no bo w ten sposób ich 

baza się, nabierają potencjału i zdobywają nowe środki. 

CR: No, ale ,to w tedy trochę może się rozrastać, tak jakby to poszukiwanie… 

B: No tak dla przykładu, nie wiem , w którym to roku było, ale no nie dawno, to na około 40 mil. Budżetu 

gminnego, stowarzyszenia , organizacje, no łącznie z tymi spółdzielniami, bo ja nie mówię już o 

działalności, no tak jak spółdzielnie muszą przecież prowadzić działalność , ale środków na programy 

różnego typu, które przecież tu są realizowane i tu są wdrażane, i finanse tu sią wydaje, to 12 milionów 

uzyskał, no to ¼ budżetu w gminie. 

CR: I to jest ten ruch , z którego można wykorzystać… 

B: No to z 40 nagle nam się robi 50, no i mamy w jakimś sensie to zatrudnienie, nie w gminach, nie w 

gminie, czyli, już wójt się tu nie boi, że jak mu tu tych urzędników…to nie urzędnicy, to są realizujący te 

projekty, a i następuje taka więź. 

CR: I taka praca po prostu, bo to poprzez bieżące potem takie… 

B: Tak , dobrze jest bo jest taka infrastruktura, że w każdej wiosce jest jakiś obiekt gminny, no więc, no 

w przykładowych Kol…….., bo tam była szkoła i przedszkole w obiekcie, to zostało jakby do Bydlina 

przeniesione, taki zespół szkolno- przedszkolny, z kilku wsi tam powędrowały dzieci. No to tu stało, 

stało, stało, aż dopiero, no uruchomiliśmy i się teraz tam prowadzi, no teraz uruchamiamy projekt: 

Mieszkanie wspomagane dla niepełnosprawnych, to z ROPSEM, to jest bardzo, to też tematycznie za 

kasę opiekuńcze. 

CR: No oczywiście, bo tu się też pojawiają później różne problemy zdrowotne , czy niepełnosprawności. 

B: I tu właśnie, bo wymyślili profesorowie, no taki model, a tu mając to mieszkanie, będziemy ten model 

testować i wysnują się jakby ogólno, ogólne wnioski, które dopiero później, będą służyły jako 

standardy, no więc to, to  i to wszystko jakby pochodzi, wplata się w te… 

CR: To tak, to jest sporo takich układanek 

B: Tak, tak, tak każdy element no na razie działający nazwę samodzielnie, ale o siebie zahaczający. 



CR: Tak, no i częściowo, mogą się jakby w tych zazębiających się punktach, świadczyć specjalistyczne 

usługi i opiekę, i realizować te potrzeby osób, ale w tych niektórych miejscach, po prostu pomagać 

sobie , wspierać się. 

B: No i czy ośrodek , no czy gmina, mając kilka na razie oderwanych, ale mamy osobę, no i teraz ta 

osoba jest w różnym, na różnym etapie rozwoju kariery osobistej, czy zawodowej, czy problemami 

własnymi, społecznymi, no i teraz mając do dyspozycji, kilka takich, no to ja wiem, gdzie… 

CR: Jak tą osobą pokierować, gdzie ją…. 

B: Zaczniemy hop, siup pracownik socjalny, no to robi tam wywiad, robi, jest z nim jakiś kontrakt na 

przykład. Pierwsze kroki po kontrakcie: do Klubu Integracji Społecznej 

CR: To w sumie, jest odpowiedź, jakby na każdą potrzebę 

B: Tam, go trochę przemaglują 

CR: No dokładnie, to jest to, ale wtedy się ta tkanka społeczna , jakby bardziej dopracuje, bo to w tedy 

jest… 

B: No oczywiście, on i jeżeli tam jakaś niepełnosprawność, czy inne cech charakterystyczne 

jednostkowe, no to hop-siup lądujesz tu chłopie. 

CR: Mnie np. potrzebna bardziej praca manualna, coś co daje efekt, tak, coś co możemy sprzedać, nie 

wiem: skrzynkę pomidorów, nie , ludzie maja różne potrzeby i to…    

Bardzo p. dyrektorze dziękuję, bo to kilka znowu takich rzeczy, które gdzieś mi się uda z tej rozmowy 

wydobyć, znowu gdzieś powtórzyć, przekazać, bo ,bo sporo jednak, sporo wynosimy z tych rozmów. 

Bo to   jest dużo informacji, które się zbiera, no i dzięki jednak całości i później troszeczkę tego jednak 

kontentu jest , wiemy więcej no i to dopiero jest początek. 

B: No kontakty, podróże kształcą, no zawsze się da, gdzieś , coś podpatrzeć. A to jest tylko istotne, jak 

jakiś punkt widzenia przenieś na swój teren, no i tak, no też nie było takiej jakiejś organizacji, która by 

, no na coraz poważniejsze rzecz  było stać i żeby to…no udało się, że się to tak się rozwijało, rozwijało 

od pierwszych jakiś tam powiedzmy, no… pierwsze tośmy uruchomili WDZ, to takie dla niepełno 

sprawnych, toś my tu mieli.. Cały czas mamy zresztą gminne programy w tym kierunku, no to , to ile 

trzeba było do ludzi, bo to się nie chcieli nawet przyznać, że mają w rodzinie taką osobę. 

CR: Tak, tak, to jest z tym problem, on funkcjonuje moim zdaniem, on dalej funkcjonuje zupełnie jakby.. 

B: Może już na innym poziomie, no może już tak troszkę to się zmieniło, no ale, ale, no i to, to nas 

kosztowało 6 lat starań, no bo to, to jeszcze tak się udało, że to CHSD, tu gdzieś z Częstochowy się 

pojawiło no i dobrze, to się wprowadzajcie. 

CR: A co to? 

B: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 

CR: Jakieś stowarzyszenie, jakby? 



B: Tak, tak no tam w sumie funkcjonuje kościół zielonoświątkowy, no ale pastor przyszedł, że on tu 

chce służyć społeczności.. no , ale ja mówię pastorze: to tak jak kościół katolicki wymyślił Caritas, to tu 

trzeba wymyślić, jakąś organizację, która nie będzie kłuła w oczy kościołem, a jeszcze 

zielonoświątkowym 

CR: No tak , jasne, takie rzeczy to trzeba otwarcie mówić, tak. 

B: No to , żeśmy pierwsze schronisko uruchomili 

CR: Dla bezdomnych, tak? 

B: Tak, i później dopiero te WDZ-ty 

CR: Pomalutku społeczność, gdzieś, wszyscy się gdzieś poznali. 

B: No, a teraz to już jest w całym kraju, ma tyle przyczółków, ale tu przetarł szlaki, nie, jaką metodyką 

działać, żeby to no udało się, no bo te , te akurat są wspierane ośrodki, ale to jest , jeszcze miał kontakty 

z Norwegami i wtedy żeśmy tez pierwszy raz z tego funduszu norweskiego skorzystali, no to było w 

2000r, 1990-2000r 

CR: No to pierwszy przełom ,to prawie 20 lat temu było. 

B: Tak, to już 20 lat, tak to leci właśnie, no i Norwegowie, bo myśmy tam u nich byli i taka misja 

Lawendy, ale oni wystąpili do rządu. Rząd, no tu skosztorysowali, przyznali tam ileś tysięcy tych koron, 

jako wsparcie finansowe, ale później ile tu transportu organizowali, żeby poprzywozić,, no ,żeby to 

usprzętowić, umeblować, no to była , to była, jakby przesądzająca pomoc, no bo tu środki, tu by 

brakowało. Gmina jeszcze w tedy nie bardzo się chciała dokładać. 

CR: Nie wszystko było , takie jakieś..? 

B: Powstałe starostwo, to było dopiero pierwszy rok, no ale jak jeszcze starosta z Olkusza, no bo to 

Olkusz, no to od razu wystąpił Olkusz z wnioskiem, a trzeci wystąpił Wolbrom, no i dopiero starosta , 

no mówi: Jak was tu rozdzielić, no ale też dobrze, bośmy się spotkali, ja mówię najważniejsze, że jest 

tyle ludzi potrzebujących. 

CR: Jest dla kogo. 

B: W sensie, że tych  niepełnosprawnych, no bo tak. Do jednego trudno zwozić, nie ma takiej 

powierzchni, bo to dość dużo się tych ludzi okazało, no ale tak porozdzielał starosta co mógł, a tu 

jeszcze samorządy same występowały o wsparcie tego pomysłu i później z FRONU dostali ochrzan, bo 

jako powiat, bo jeszcze do dziś, w niektórych powiatach nie ma WTZ-etów, a u nas trzy powstały. 

CR: Acha, jakby siłą rozpędu. 

B: No tak, no ale poszło jak burza. 

CR: No, ale to, to już jest kawał czasu, w którym Pan dyrektor, no tak, jakby widać ile jest.. 

B: Tak, ale to cały czas do czegoś trzeba zmierzać, cały czas, no a tu , no kłuje w oczy bardzo, bo to były 

takie gospodarstwa, hektar, dwa i tak pod ręką były huty, kopalnie, no to było takie chłoporobotnictwo, 

to tu, to tu była nawet sieć transportowa. Była tak rozwinięta, że na cztery zmiany ludzi tam dowożono. 



Tu jeszcze była papiernia, i huta szkła w Jaroszowcu, to były też duże zakłady, no i se tak uprawiano te 

coś tam. Teraz to wszystko już się na tyle zmieniło i wykończyły się prawdopodobnie i sprzęty takie 

pseudo rolnicze, no i teraz już tak, na, na, pracę fizyczną nie bardzo idzie namówić, bo do siłowni idą 

niż…no i to wszystko leży, wszystko pozarastało, tak, że jak dawniej się dało fajnie spacerować tymi 

miedzami między zbożami itd., uprawami, to teraz wszystko zarosło tarniną, głogami, to się nie da 

wejść, różą to się człowiek tylko pokuje, no i tak. 

CR: Ja Panie dyrektorze pozwoliłam sobie jeszcze, wstępnie umówić się z p. Karoliną, żeby odwiedzić 

tam seniorów w Oazie. 

B: A, myślę, że nie ma przeszkód, ja to zapraszam od razu do Jaroszowca, bo może się da dostrzec…, 

bo tam jest skupisko blokowisko, a tu jest teren wiejski, plus tu jest prowadzenie, no dużo ludzie 

znaczą, no ale organizacyjnie przez ośrodek, czyli troszeczkę jakby pod gminą, a tam samodzielnie jako 

stowarzyszenie prowadzi. 

CR: bardzo, bardzo dziękuję Panie dyrektorze, bo się cieszę, że też się udało fajnie sprawnie, 

organizacyjnie załatwić, bo dużo rozmów dzisiaj, a dużo takich faktycznie wartościowych rzeczy, masę 

materiału do opracowania, w ciągu zasadzie kilku godzin, bo też dla mnie jest ważne, że się udało 

pojechać i załatwić. Bardzo dziękuję. 

B: No to ja również dziękuję za zainteresowanie, bo to też jakby inicjuje, bo ja tutaj dziewczyny szykuję, 

że coś mi zostało z tego bakcyla, że jeżeli będę miał na tyle wolnego czasu, jak pójdę na emeryturę, to 

jeszcze mnie to pociąga, bo na teraz nie stać mnie czasowo, a jak już będę w domu , to coś muszę robić 

CR: Będziemy myśleć 

B: No, trochę się w tym roku nie udało, bo , bo zrobiłem zasiewy konopi, ale susza była i nie urosły. 

CR: A dużo tych konopi Pan zasiał? 

B: No 1,5 ha, no taki mam areał no to…no będę jeszcze cos próbował prawdopodobnie 

CR: No proszę dalej trzymać to w jakiejkolwiek kulturze rolnej, żeby cokolwiek się tam działo, bo już 

lepiej trochę , niż nic. 

B: No, będę próbować, bo jak się uda , to trochę to sprowokuje innych. 

CR: No najlepszy taki przekaz 

       Jeszcze raz dziękuję. 

B: Dziękuję, i myślę, że jeszcze się zobaczymy.  

Respondent 16 (senior kobieta) 

Pani Alfreda 

MK: Dzień dobry. Nazywam się Malwina Kamińska  i chciałabym porozmawiać z Panią na temat sytuacji 

osób starszych, właśnie na obszarach wiejskich. Ja pracuję na co dzień w Centrum Doradztwa 

Rolniczego i razem z Uniwersytetem Jagielońskim i Uniwersytetem Rolniczym pracujemy nad modelem 



gospodarstwa opiekuńczego, czyli gospodarstwa, w którym będzie łączona opieka, tak jak tutaj, 

właśnie w ramach takiego dziennego domu, tak jak tutaj to funkcjonuje, w takim właśnie czynnym 

gospodarstwie, tak, żeby była większa możliwość kontaktu po prostu z naturą. Taki mamy pomysł i 

chciałam z Panią porozmawiać, żeby właśnie od państwa, od seniorów, dowiedzieć się jakie są, takie 

podstawowe potrzeby, czego brakuje? I chciałam też zapytać, czy nie będzie Pani miała nic przeciwko, 

jak naszą rozmowę nagram, bo później będę sobie nad nią pracowała. 

A: No, niech będzie i nagrana 

MK: To, to bardzo, bardzo dziękuję 

MK: Jak w Pani odczuciu, życie ludzi starszych w miastach różni się od życia właśnie ludzi na obszarach 

wiejskich, jak , jak to w Pani codzienności wygląda? Długo już Pani tutaj ma możliwość korzystania? 

A: Będzie 19 czerwca , trzy lata już, jak ja tu uczęszczam 

MK: Ooo, to naprawdę już kawałek czasu 

A: No, no to troszkę już jest 

MK: I z kont ta decyzja, z kont ten pomysł? 

A:Ten pomysł to się znalazł tutaj, z koleżanki, bo ona właściwie namówiła córkę moją, bo spotkała, bo 

ona już uczęszczała tutaj do Wigora, no i namówiła, a mówi mama, mama siedzi w domu, nic nie robi, 

nudzi się jej, to może by przyszła do Wigora. No i córka mówi: mamuś idź, co ci pozostało, będziesz 

siedziała tu sama w domu, no i tak z namowy córki, znalazłam się tutaj, no ale cieszę się bardzo, bo jest 

tu mi bardzo dobrze, wesoło. Teraz co chora byłam dwa tygodnie, to mi się bardzo nudziło… 

MK: była Pani dwa tygodnie w domu, tak? 

A: Tak, dwa tygodnie w domu byłam, bo chora byłam, ani do kogo porozmawiać.. 

MK: Już w porządku się Pani czuje? 

A: No już tak, przeziębiona bardzo byłam, kaszlałam, ale tak naj sam pierw córka woziła mnie na 

pogotowie. Przepisał mi doktór trzy antybiotyki tylko, ale to mi nic nie pomogło, bo to trzy to bardzo 

mało było i dwa dni po tych antybiotykach użyciu nic mi nie było lepiej i córka poszła do ośrodka, i 

poprosiła lekarza, żeby przyszedł do domu, i przyszła doktór do domu, bardzo taka miła, bo jedna była, 

czy coś takiego 

MK: Na wizytę do Pani? 

A: No i obsłuchała mnie i przepisała mi tam leki i się pyta, czy ktoś się mną opiekuje, no ja mówię, no 

opiekuje się córka, ale pracuje. Wnuczka mieszka ze mną, ale ona się nie interesuje mną, chociaż jak to 

mówią: mieszkam ja, dom ma po mnie, bo dałam jej, całą górę zajmuje, no ale…. 

MK: To bardzo smutne 

A: Smutne, no ale… 



MK: Powiem Pani szczerze, że otwarcie powiem, że jak słyszę taką historię, to jest po prostu smutne i 

przykre 

A: No przechodzi koło mnie, o tam bąknie, dzień dobry, a poza tym więcej nic, tyle mieszka już  12 

chyba lat, ale nie zaprosiła mnie tam nigdy, nie poprosiła, czy tam może babciu napijesz się ze mną  

kawy, albo coś, nie 

MK: Czyli relacja zupełnie trudna 

A: No, przykro mi, no ale… nie wiem, czy to zależy od niej, czy zależy to jak rodzice wychowali, nie 

wiem, czy taki charakter ma, teraz jest w ciąży, bo to już będzie w marcu rozwiązanie miała, to już teraz 

się nie spodziewam, bo to sama może opieki potrzebuje, bo to jeszcze ciężko jej 

MK: Dobrze, że może Pani tutaj być też 

A: To cieszę się z tego, że nie jestem sama, tylko tu jest mi dobrze i wesoło 

MK: Bo te relacje trudne często, które mamy gdzieś w rodzinie i z którymi na co dzień się mierzymy , 

jeżeli mamy jakieś środowisko, w którym możemy się tym podzielić i też otwarcie powiedzieć, że coś 

trudnego nas w życiu spotyka, czasem jest po prostu łatwiej żyć. 

A: I ta doktor, muszę skończyć, to była bardzo dobrze i przemiła i mówi córka: a ja mówię, przychodzi 

dopiero o drugiej z pracy, a nim przyjedzie ze Strzegomia, to prawie trzecia jest, a ona się pyta mnie, 

czy zwrócę jej pieniążki za leki nie,, bo ona pracuje też w Dobromirze w ośrodku i mówi , to jadę , czy 

może kupić leki. No ja mówię, no, jeżeli pani doktor może, to…. 

MK: Czyli przyjechała od razu z lekami 

A: Kupiła mi te leki, przyjechała z powrotem do mnie i te leki mi kupiła i cieszę się bardzo, że są jeszcze 

takie lekarze, że po prostu, że starszy człowiek i współczują mu 

MK: Myślę, że tutaj właśnie bardzo ważne i to o czym Pani mówi, właśnie ta umiejętność bycia 

uważnym i wrażliwym na drugą osobę, odgrywa bardzo duża rolę i znaczące w tym , jak czujemy się w 

tym społeczeństwie. I my właśnie myśląc o tym gospodarstwie opiekuńczym, bo to tak je nazwaliśmy 

roboczo, o tym miejscu właśnie, gdzie będzie świadczona opieka, właśnie chcemy stworzyć takie 

miejsca, gdzie te relacje będą mogły być obopólnie pomocne, gdzie faktycznie ludzie też, będą mogli 

sprawdzić się w tym, jak to jest pomagać, bo czasem, bo czasem nie jest tak do końca rozumiane 

dobrze, a czasem ta radość z pomagania, jeżeli jest tak jakby nauczona i przekazana , no to naprawdę 

później procentuje przez całe życie i pozwala tak , no czuć się świadomie i dobrze i wiedzieć , że są 

dobrzy ludzie po prostu nie? 

A: Tak, tak są jeszcze 

MK: No, że są i dlatego też, jakby warto o tym pamiętać. Proszę mi powiedzieć jak, jeżeli chodzi o takie 

spotykania się  z przyjaciółmi, ze znajomymi, czy tutaj ma Pani taką możliwość, czy, czy jak udaje się 

Pani takie relacje gdzieś… mówiła Pani o koleżance, która tutaj jest też z Panią? 

A: Tak, z mojej wioski jesteśmy trzy panie, z Granicy 

MK: I w trójkę się panie zdecydowały tak? 



A: Tak, jeszcze tą trzecią żeśmy właśnie namówiły, bo też nie pracowała, sama była w domu, no i 

uczęszczamy teraz w trójkę z Granicy 

MK: Mogą Panie razem dojeżdżać tak? 

A: Tak, razem dojeżdżamy, tak, tak 

MK: Bo to też ważne, żeby to organizacyjnie i rano przyjeżdżają panie, państwo tu w ogóle na 9, bo jak 

ja wchodziłam, to widziałam, że wchodziła też grupa.. 

A: W pół do dziewiątej wyjeżdżamy z domu, no i później tutaj druga godzina, to odjeżdżamy 

MK: Trzy osoby to już zawsze raźniej 

A: Tak, tak , no i po drodze zabieramy tak z tego… 

MK: To jakimś busikiem? 

A: Busikiem, tak, ale kierowcę mamy bardzo dobrego, uprzejmy jest tak, pomaga też, które nie mogą 

wejść do samochodu to tam stołeczki, stołeczka podstawia, bardzo przyjemny jest 

MK: Udaje się dobrze i bezpiecznie dojechać 

A: Młody, młody jest, ale jest bardzo, bardzo, bardzo dobry 

MK: To dobrze, że tak się to zgrało, że akurat, no może też tak akurat pracować nie, i też tak bo to , bo 

to zawsze obopólnie działa. Chciałabym jeszcze zapytać, bo mówi Pani ,że w trójkę Panie się 

zdecydowały, a czym na co dzień Panie zajmowały się, czy, czy może prowadziły Panie gospodarstwo 

rolne? 

A: Tak, kiedyś tam prowadziłam gospodarstwo rolne, po śmierci męża no, jeszcze jak żył mąż, to żeśmy 

odpisali to gospodarstwo synowi, ale syn nie mieszka tutaj ze mną, tylko, córka syna wyszła za mąż, no 

i zamieszkała razem ze mną 

MK: Rozumiem, rozumiem, czyli syn nie został na gospodarstwie? 

A: Ma gospodarstwo, to gospodarstwo ma, bo żeśmy wszystko dali synowi, i ciągniki.. 

MK: A prowadzi? 

A: Tak, prowadzi gospodarstwo 

MK: Acha, czyli czynne gospodarstwo 

A: Tak, tylko on mieszka w Gliszówku  

MK: Acha, no ale gospodarstwo dalej jest… 

A: Do żony poszedł tam, i wspólnie gospodarzą tam  

MK: A uprawy, produkcja roślinna, czy też zwierzęca? Jakieś zwierzęta są? 



A: Kiedyś to, hodował tam świnie i jeszcze tam jakieś bydło, ale teraz to, tylko jak to mówią gospodarze 

nie trzymają już teraz niczego, ani świni, ani… tylko jedynie zboże i tego i rzepaki i tyle 

MK: No tak, bo to jednak większy areał się zasiewa i wiemy jak to teraz wygląda, a Pani z mężem jak 

prowadziła gospodarstwo, tak różne, różne zwierzęta, różne uprawy? 

A: Tak różne, krowy żeśmy mieli i świnię chowali, kurki, kaczki, wszystko w ogóle 

MK: Pełen wachlarz 

A: 8-9 lat już teraz będzie właściwie w maju, jak mąż nie żyje 

MK: I wszystko się zmieniło 

A: Zmieniło się, tak. Syn otrzymał to i wyjechał tu ze swej wioski z Granicy do Gliszówka, a tak, to co 

było w gospodarstwie  ciągnik i wszystko zabrał, no a tu córkę, no… 

MK: Rozumiem, zmieniła się po prostu codzienność 

A: Tak, tak i już nie mamy ani kurki, ani niczego 

MK: Właśnie chciałam zapytać, czy jeszcze  zostały  jakieś chociaż na jajka? 

A: Nie, nie  

MK: Nie zostały 

A: Nic nie ma już z gospodarstwa 

MK: Bo to zawsze jednak coś tam swojego , to to fajnie, chociaż te jajka mieć, nie 

A: Dobrze by było  

MK: Wiem, że tutaj na co dzień  też w śród osób starszych, tak jak Pani właśnie opowiada o sobie , o 

tych trzech, czyli o paniach w trójkę, pojawia się właśnie , ta taka chęć jednak do bycia z ludźmi. I bardzo 

to doceniam, chciałam Pani powiedzieć, że to jest takie naprawdę, naprawdę godne podziwu, że 

czasem pomimo wielu różnych  trudności taka, chęć wyjścia do ludzi, no naprawdę, naprawdę jest 

bardzo ważna       

A: Bardzo się lubimy, przyjaźnimy się 

MK: I to jest naprawdę super, to ,że też udało się właśnie te relacje przez lata utrzymać i, że się panie 

razem napędziły do tego, no chociażby  żeby tutaj przychodzić nie? Bo to już 3 lata prawie już, tak? 

A: Tak, w czerwcu będzie 3 lata 

MK: I od poniedziałku do piątku  tak? 

A: Tak, tak 

MK: I tak od tej 9 do 14 

A: Przez te trzy lata dopiero teraz byłam chora, a tak to uczęszczam stale 



MK: To towarzystwo służy, fajnie, bardzo się cieszę, a , no właśnie jeżeli chodzi o takie trudności dnia 

codziennego, to tutaj, jak jest Pani , w zasadzie większość dnia, a jeżeli chodzi o takie rzeczy jak zakupy, 

czy coś to córka… 

A: Córka robi mi zakupy, pomaga, pomaga. Do lekarza, czy tam leki mi kupuje 

MK: Znajduje czas, bo to tutaj jest takie najważniejsze, że by jednak można było liczyć na tych bliskich  

w takich relacjach, a czasem też wywalczyć trochę swojego 

A: Ale jest dobrze  

MK: Jak Pani myśli, takie gospodarstwo, jak Pani sobie wyobraża takie gospodarstwo, w którym taka 

pomoc jak tutaj by funkcjonowało? 

A: Ale gospodarstwo, ale dzieci miałam sześcioro, tylko jeden syn, najmłodszy 9 lat miał, jak zginął mi 

w wypadku, no i tak została 5, i z tej 5 trzy lata temu , córka 53 lata miała i też jak to mówię zmarła. 

Dużo było, ale zostało tylko cztery 

MK: Ale wspólnie , z całą tą trudnością pracy w gospodarstwie, wychowywała jeszcze Pani sporo dzieci 

A: Dzieci były, no po prostu gospodarstwo było i jeszcze dzieci były. No córka jest ze synem w Legnicy 

mieszkają, no a tutaj mieszka w Gliszówku ten, co gospodarzy, syn, no i jeszcze w Granicy, co mam 

córkę, pod ręką jak to mówią, która się mną opiekuje 

MK: To ta taka najbliższa 

A: Najbliższa, tak 

MK: No rozumiem, bo to to różnie się układa, a proszę mi powiedzieć, bo zastanawiam się właśnie jak 

Pani by widziała, taką opiekę zorganizowaną w gospodarstwie? Jak Pani by sobie to wyobrażała, bo my 

pytamy seniorów, jeździmy po Polsce i prowadzimy właśnie takie rozmowy, w różnych częściach Polski 

, tak, żeby poznać ogólnie, jak, jak seniorzy myślą właśnie o tym, jak zorganizować właśnie taką opiekę 

dzienną w gospodarstwie rolnym. Jak Pani, by sobie to wyobrażała, na przykład przez jakie zajęcia tam, 

czy , nie wiem, czy kontakt ze zwierzętami byłby czymś miłym?, no tak zastanawiamy się po prostu jak 

to ugryźć? 

A: No nie ma za wiele czasu, tak jak to mówią, jak są dzieci i jest te gospodarstwo na takie.. no ale, 

kiedyś było koło gospodyń i też, żeśmy uczęszczali, były różne zabawy, były zebrania, nawet jak przyszło 

coś tam zamówić sobie i kurczaczki, to tam z koła gospodyń, ta cała przewodnicząca, sama pojechała, 

kupiła te kurczaczki kto sobie zamówił i tak pomagaliśmy sobie 

MK: Czyli też Pani, gdzieś angażowała się w koło gospodyń wiejskich tak? 

A: Na dzień koła to też takie uroczystości , żeśmy mieli swoje 

MK: A teraz, to koło gospodyń wiejskich w tej Pani wsi… 

A: Teraz nie ma, nie ma już na wsi koła gospodyń 

MK: Nie, nie utrzymała się ta aktywność? 



A: Tak, jak to mówią starsze się rozsypało wszystko, a młodzi nie chcą uczęszczać jak to.. 

MK: No szkoda, że nie pociągnęli myśli, bo to bardzo fajna, taka właśnie między sąsiedzka pomoc i to 

w tedy tak, tak jest naturalnie, że się można, albo coś załatwić, albo po prostu, po prostu jakąś imprezę 

też zorganizować, bo to, też po prostu jest raźniej 

Nie wiem, o coś jeszcze chciałam Panią zapytać? Jakie zajęcia Pani najbardziej lubi tutaj? 

A: Lubię wszystko, lubię na drutach robić, na szydełku, czy takie inne różne rzeczy. Wczoraj żeśmy robili 

takie, z takich pajacyków, ubrać trzeba było, tam na wystawie są cztery te, to nawet nakleiłam, ubrałam 

tego pajaca, bo to trzeba było ubrać według pogody: słoneczko, deszcz i tam jeszcze taki wiater, to 

każdego trzeba było inaczej ubrać do pogody 

MK: Fajne 

A: Bardzo to było dobre 

MK: I to na przykład w ciągu dnia, wczoraj, mogli państwo sobie…fajne rzeczy. 

  Bardzo Pani dziękuję za rozmowę, to dla mnie bardzo ważne, to co Pani powiedziała o tym jak Pani, 

na co dzień po prostu korzysta tutaj z tego, jak Pani się czuje tutaj, bo właśnie myślimy, żeby na 

podobnej zasadzie ta opieka w takim gospodarstwie wyglądała, żeby właśnie seniorzy, tak jak Pani tutaj 

przyjeżdża, przyjeżdżali też do gospodarstwa i mieli zorganizowane różnego typu też zajęcia. 

Zastanawiamy się też, żeby może troszeczkę połączyć to, z różnymi aktywnościami na świeżym 

powietrzu, zastanawiamy się jeszcze… 

A: O , jeżeli chodzi na ten, jak będzie ciepło, jeździmy na grilla, no i tam też mamy kiełbaski i bigos, no 

i cały dzień tam nas też wywiezie samochód, no i później wracamy do domu 

MK: Lubi Pani te wyjazdy? 

A: Tak, bardzo lubię, a zwiedzamy do palmiarni i jeszcze tak, gdzie , tak o, gdzie tylko kierowniczka 

załatwi, jakieś tam wyjazdy, to jedziemy i bardzo nam się to podoba, no 

MK: Fajnie, fajnie. Właśnie chcemy inspirować się, takimi działaniami, które też państwu po prostu są 

tymi działaniami, które seniorzy po postu lubią, czyli jak ok: mówi Pani o tym, że jak jest taki wyjazd, 

gdzie jest grill, kiełbaska i cały dzień jest nad rzeką?, nad wodą? Tak 

A: Nad wodą, tak, tak, bardzo ładnie jest tam 

MK: Czyli na przykład takie gospodarstwo, było też położone , w takiej  właśnie ładnej okolicy, też było 

by to może łatwiejsze dla tych osób, które by gościły tych seniorów u siebie, nie 

A: Tak, jak my jedziemy na tego, to tu mamy też grilla 

MK: Tutaj też? 

A: Też grilla, no jest kiełbaska i później w tym holu tam siedzimy, stoliczki no i … 

MK: To wesoło z Panią kierownik? 



A: Jest bardzo dobrze i ładnie 

MK: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę 

A: Dziękuję bardzo  

Respondent 17 (instytucja) 

Instytucjonalny 1   1 czerwca godzina 12:32 

1. Jakie są obecnie najważniejsze problemy, z którymi borykają się osoby starsze mieszkające na wsi? 

No brak opieki ze strony rodziny. Komunikacja, bo brak komunikacji na terenie gminy, muszą korzystać 

z pomocy innych osób, żeby gdzieś pojechać, bo busy jeżdżą rzadko, a i tak nie byliby w stanie sami 

nimi jeździć. 

2. Jaka pomoc jest obecnie najbardziej potrzebna seniorom mieszkającym na obszarach wiejskich? 

/odwołać się do odpowiedzi z pytania poprzedniego, do wskazanych problemów/ 

My to uważamy, że usługi opiekuńcze są najbardziej potrzebne. Jeżeli jest samotny senior to 

potrzebuje takiego wsparcia, w sytuacji gdy ma rodzinę to oni świadczą taką opiekę. 

3. Jakie działania podejmuje reprezentowana przez Pana/ią instytucja w zakresie wskazanych przez 

Pana/ią problemów? Jakie bariery napotyka Pana/i instytucja w realizacji tych działań? /należy 

dopytać o bariery formalne np. instytucjonalne oraz  nieformalne np. relacje sąsiedzkie/ 

No to my realizujemy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania. Pomoc finansowa jeżeli senior jest w trudnej sytuacji i nie ma tych dochodów, pomoc 

rzeczowa jeżeli jest taka potrzeba, no i wsparcie jakieś poradnictwo psychologiczne czy prawne to co 

jest w naszym zakresie, lub kierujemy do instytucji które się w szczególności tym zajmują.  

Brak środków finansowych. Innych nie ma. 

Może się okazać, że będzie brak osób chętnych do pracy. Trudno mi w tej chwili coś podać. Budżet to 

największa bariera. 

4. Co należałoby uwzględnić tworząc nowe podmioty, które udzielałyby pomocy osobom starszym 

mieszkającym na wsi w zakresie problemów o których Pan/i wspomniała? Na co należy zwrócić 

szczególną uwagę? /odwołać się do odpowiedzi z pytania 1 –problemy na jakie miałaby 

odpowiadać ta instytucja oraz 2 – zakres świadczonej pomocy jaki miałaby świadczyć/ 

Jeżeli będą nowe jednostki to trzeba brać pod uwagę niskie dochody seniorów, czyli świadczenia muszą 

być bezpłatne. No i odbywać się w miejscu zamieszkania seniora, bo jak ma problem z wyjściem i to 

musi być szeroka pomoc, to jest rehabilitacja, wsparcie psychologiczne, albo też rzeczowe wsparcie. 

Podejście musi być zindywidualizowane, każdy senior ma zupełnie inne potrzeby. 

5. Jak wykorzystać potencjał osób starszych mieszkających na wsi? 

Zależy co to znaczy osoba starsza, czy plus 60. A my mamy 90 latków, jeżeli komunikacja nie jest z nimi 

utrudniona. Można wykorzystać do poznania historii jakiegoś terenu na podstawie ich wspomnień, o 

zwyczajach panujących w tym terenie, o nauce na temat zawodów zapomnianych, mogłyby przekazać 

tą wiedze młodszym pokoleniom. 



Jak idziemy do osoby potrzebującej to wiemy jak jej pomagać ale nie wchodzą w bliższe relacje tak, że 

trudno powiedzieć coś jeszcze. 

Dziękuje to już wszystkie pytania 

Respondent 18 (instytucja) 

Instytucjonalny 2   1 czerwca godzina 13:20 

6. Jakie są obecnie najważniejsze problemy, z którymi borykają się osoby starsze mieszkające na wsi? 

Rozmawia Pani z Zarządem Głównym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów my skupiamy ponad 

300 tyś osób starszych na terenie całego kraju i nie do końca potrafię rozgraniczyć problemy seniorów 

na wsi i w mieście. Część problemów pewnie jest taka sama, to są zapewne niskie emerytury i trudny 

dostęp do świadczeń opieki lekarskiej. Myślę, że osoby na terenach wiejskich mają problemy związane 

z wykluczeniem komunikacyjnym. Seniorom w miastach łatwiej jest zachować aktywność dzięki dobrej 

komunikacji, łatwiej dotrzeć na zajęcia, spotkania. Natomiast osoby zamieszkujące tereny wiejskie z 

gorszą komunikacją często mają ten podstawowy problem ograniczający możliwości ich aktywności,  

że nie są w stanie wydostać się ze swojej miejscowości aby dotrzeć do świetlicy czy klubu seniora czy 

tego typu instytucje.  

7. Jaka pomoc jest obecnie najbardziej potrzebna seniorom mieszkającym na obszarach wiejskich? 

/odwołać się do odpowiedzi z pytania poprzedniego, do wskazanych problemów/ 

Proszę Pani nie wiem czy my się dogadamy ja nie mam takiej wiedzy. W moim odczuciu najważniejsze 

jest wsparcie materialne seniorów w obszarach wiejskich, przybliżenie różnych form aktywności, 

umożliwienie aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, gminy, miejscowości.  

8. Jakie działania podejmuje reprezentowana przez Pana/ią instytucja w zakresie wskazanych przez 

Pana/ią problemów? Jakie bariery napotyka Pana/i instytucja w realizacji tych działań? /należy 

dopytać o bariery formalne np. instytucjonalne oraz nieformalne np. relacje sąsiedzkie/ 

Podejmujemy takie działania jakie wskazuje nasz statut i jakie mamy możliwości finansowe. Jeśli chodzi 

o materialny status emerytów i rencistów to nie mamy żadnych możliwości ich wsparcia, możemy 

jedynie apelować do władz o podwyższanie świadczeń i to zresztą robimy.  

Takie jak wiele innych organizacji NGO czyli niskie środki finansowe to najważniejsze bariery jakie 

napotykamy. 

Brak zrozumienia u władz lokalnych, a brak wsparcia z tej strony ogranicza nasze możliwości. Trudno 

aktywizować seniorów do wyjścia z domu i aktywności ze względu na ograniczone środki, brak tradycji, 

brak zwyczajów, różne powody. 

 

9. Co należałoby uwzględnić tworząc nowe podmioty, które udzielałyby pomocy osobom starszym 

mieszkającym na wsi w zakresie problemów o których Pan/i wspomniała? Na co należy zwrócić 

szczególną uwagę? /odwołać się do odpowiedzi z pytania 1 –problemy na jakie miałaby 

odpowiadać ta instytucja oraz 2 – zakres świadczonej pomocy jaki miałaby świadczyć/ 

Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, to chyba pytanie bardziej do polityków lub władz lokalnych. 

10. Jak wykorzystać potencjał osób starszych mieszkających na wsi? 



Jak mam na to pytanie Pani odpowiedzieć jak można wykorzystać? Tak jak generalnie można 

wykorzystać potencjał seniorów, dla aktywizacji, nie wiem życia społecznego danej miejscowości, dla 

spajania rodziny, przekazywania tradycji kulturalnej, rodzinnej, tak jak postrzegamy rolę seniorów w 

naszym życiu w ogóle. Tak jak Pani mówię, te pytania to chyba nie do mnie powinny być skierowane, 

trudno mi więcej coś dodać. 

Dziękuje to już wszystkie pytania 

Respondent 19 (opieka formalna) 

Wywiad opiekun formalny z dnia: 2020-06-22 godzina 11:33   

 

M: Czy Pan jest formalnym opiekunem osoby starszej? 

 

R:  Tak, dokładnie jestem opiekunem osoby starszej. 

 

M: Proszę powiedzieć jakie były powody podjęcia opieki nad osobami starszymi? 

 

 R: Wie Pani co, w ogóle z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym i pracowałam z osobami 

upośledzonymi intelektualnie i tak naturalnie przeszło, że podjęłam pracę w ośrodku pomocy dla osób 

starszych, i tak zostałam opiekunem osób starszych. Bardziej interesowała mnie praca w kontakcie 

bezpośrednim z osobami starszymi niż siedzenie za biurkiem. 

 

Niestety już dziadkiem się nie opiekuję, bo odszedł. 

 

Stąd zrodził się pomoc na taka placówkę, bo była też taka potrzeba na rynku. Najpierw otworzyliśmy 

pierwszą palcówkę w starej szkole remontując budynek. Aby przystosować dla osób starszych. Ludzie 

zaczęli do nas dzwonić, i szybko zaczęło brakować miejsc. Nastąpiły też pewne zmiany, to znaczy, że 

ludzie młodzi się wyprowadzili i nie miał kto zajmować się osobami starszymi, skończył się model 

wielopokoleniowej rodziny, więc wzrosła potrzeba miejsc takich jak nasze. A ludzie się przekonali też 

do naszych placówek.  Spełniamy też jakąś misję i fajnie słyszeć od ludzi komplementy, że spełniamy 

oczekiwania rodzin w stosunku do opieki nad seniorami. 

 

M: Czy ma Pana jakieś kwalifikacje do opieki nad osobą starszą?  

 

R: Tak, 



 

 

M: Jakie jest Pana wykształcenie? 

 

R: pracownik socjalny, szkoła opiekuna osób starszych, specjalizacja z rehabilitacji niepełnosprawności 

 

M: A czy pracuje Pan zawodowo? 

 

R: Tak 

 

M: A czy współpracuje Pan z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom starszym? 

 

R: w tej chwili nie, a my bezpośrednio opiekujemy się osobami starszymi w naszej placówce. 

 

M: Jakie są to instytucje? 

 

R: Brak 

 

M: Kim są osoby, którymi się Pan opiekuje? 

 

R: To są osoby obce 

 

M: Od jak dawna opiekuje się Pan tymi osobami? 

 

R: wcześniej pracowałam w Niemczech, w heimie, niech sobie policzę, od 15 lat 

 

M: A czy Pan zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 



 

R: Nie 

 

M: A czy spotkała się Pan z sytuacjami, że osoby starsze były źle traktowane? 

 

R: Z przemocą fizyczną się nie spotykałam, ale z słabym dostępem do opieki lekarskiej to tak. Nie 

spotkałam się z dyskryminacją czy przemocą słowną osobiście. 

 

 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 

 

R: Oj różni się różni. Oni są zamknięci w swoich domach i zdani na łaskę czy nie łaskę swojej rodziny i 

znajomych. A ci w mieście mają trochę łatwiej, mają łatwiejszy dostęp do opieki, coraz więcej jest 

ośrodków, nie ośrodków, uniwersytet trzeciego wieku, tych opiekunek mają czy siostry środowiskowe, 

także jest ciut łatwiej.  

Wynika to też z wykształcenia i pochodzenia tych osób. Jeżeli osoba taka posiada samochód i posiada 

prawo jazdy to jeszcze może sobie pojechać na jakieś zajęcia, a osoba która nie ma tych umiejętności 

jest zdana na osoby trzecie. Jeszcze jak jest sprawny fizycznie to wsiądzie w autobus, no i musi posiadać 

środki finansowe. A średnia emerytura na wiosce to jest do około 1000-1200 zł jak na leki z tego połowę 

wyda to z reszty ciężko się utrzymać. A wiadomo jeszcze jakieś kurki, czy zwierzaczki są to też je trzeba 

nakarmić.  

 

M: Jakie są w takim razie cechy charakterystyczne dla starości na wsi? 

 

R: Często są zrezygnowani, apatyczni, zdarza się, że są roszczeniowi. Ale z reguły chętnie przyjmują 

pomoc czy jedzenie, czy posprzątanie mieszkania czy inną pomoc, to chętnie przyjmują. 

 

  

M: Co ludzie starsi robią w typowy dzień roboczy na wsi? 

 

R: Jeżeli ma gospodarstwo to wstaje rano, po śniadaniu idzie oporządzić gospodarstwo, pracuje tak jak 

wcześniej jeżeli tylko ma siły.  



 

M: A jeśli chodzi o dni świąteczne? 

 

 

R: Na wsi to wygląda jak dzień normalny roboczy, jedynie jak ma siłę to idzie do kościoła na jakieś 

spotkania czy obrzędy, na msze, starsi są bardziej religijni i pilnują takich rzeczy. 

 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan u osób starszych? 

 

R:  Empatia, ja bym powiedziała, że osoby starsze mają takie uczucie empatii, sami cierpią i mają 

trudności więc przez to doświadczenie nabywają empatii. 

Są otwarci, jeżeli tylko mogą to wspierają na ile pozwolą siły swoim doświadczeniem.  

 

M: A jakie cechy Pani przeszkadzają? 

 

R: upartość, bywają uparci i bardzo zasadniczy, trudno ich przekonać do innych decyzji, czy jakiś 

problemów, czy do zmiany trybu życia.  

 

 

M: Jak często osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 

(osobami spoza rodziny)? 

 

R: Eeee wie Pani co, to zależy od osoby w jakim jest wieku i jaki jest ich stan zdrowia. Osoby, które są 

bardziej sprawne umysłowo utrzymują kontakt z dalszymi i bliższymi znajomymi, przyjaciółkami, teraz 

oczywiście rzadziej ze względu na sytuacje pandemii, był okres, że nie było ich wcale, ale często 

dzwonią znajomi, sąsiadki, które kiedyś mieszkały tam przy tej osobie, pytają się o zdrowie, o 

samopoczucie, danej osoby.   

 

M: Jak Pan ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób którym/i się Pan/i 

opiekuje? 



R: U nas jest bardzo różnie, niektórym muszą pomagać dzieci. Często dzieci muszą dokładać na 

utrzymanie i koszty leczenia. Z tymi osobami co ja mam kontakt to są zdani na pomoc materialną 

najbliższych im osób. Emerytura nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania ani 

dodatkowych tym bardziej przyjemności. 

 M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) 

wymienić kilka najważniejszych czynności, które sprawiają problem osobom starszym?  

R: W tej chwili załatwianie jakichkolwiek spraw urzędowych, wypełnianie pism, jakiś oficjalnych 

dokumentów, które trzeba przedstawić w urzędzie, nawet jeżeli chodzi o wymianę dowodu 

osobistego to już jest problem. Bo sprawy takie, zarejestrować się do lekarza, to z reguły te osoby 

mają to opanowane, nie stanowi to problemu czy idą osobiście czy zadzwonią to sobie załatwiają, 

gorzej jest z dotarciem czy z wykupem e-recept. Bo teraz są wprowadzone te e-recepty to oni też 

się w tym gubią.   

 

M: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana środowisku, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności?  

R:  Akurat u sąsiadów są dzieci, przychodzi też pielęgniarka środowiskowa, jeżeli chodzi o pracownika 

socjalnego to nie zawsze jest dostępny, więc rodzina musi pomagać jeżeli oczywiście jest dostępna. 

Często pomagają jakieś formularze, zrobić zakupy takie większe, bo drobne to robią sami. Chodzi o te 

cięższe rzeczy jak ziemniaki, mleko, napoje.  

M: Kto powinien pomagać osobom starszym Pana zdaniem? 

R:  Ja uważam, że poczucie odpowiedzialności za osoby starsze powinna mieć rodzina jeżeli takowa 

jest. Przede wszystkim dzieci czy wnuki jeżeli takowe są. A jeżeli osoba starsza nie posiada rodziny już, 

albo rodzina jest daleko to opieka społeczna powinna się takimi rzeczami zajmować.  

Ze względu na więzy emocjonalne, na poczucie odpowiedzialności, jeżeli ta osoba starsza jest mamą, 

tatą to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś nie pomógł swoim rodzicom.   

 M: Czy osoba/y którymi się Pan opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 

R:  Tak, dwa razy w miesiącu, ale częściej dzwonią. Pomoc w załatwianiu formalności to raczej rodzina 

odpowiada, nie sąsiedzi.  

M: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób którymi się Pan/i opiekuje? 

R: O jejku, trudne pytanie, bo u nas jest dużo osób z różnymi chorobami starczymi parkinson, 

alzheimer, różne choroby współistniejące, więcej raczej średnio słabo oceniam stan tych osób. 

M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 



R: Nie, nie niema takich osób. Telewizja, gazeta to tak, ale komputer to nie za bardzo. 

M: Teraz chciałbym porozmawiać o czynnikach sprzyjających i barierach opieki nad osobami starszymi 

w środowisku wiejskim. Czy są jakieś pozytywne czynniki w środowisku wiejskim które ułatwiają opiekę 

nad osobami starszymi? 

R: Wszystko teraz się zmienia, jest dużo teraz sprzętów pomocniczych wspomagających pracę przy 

higienie osobistej, czy kąpiel, czy poruszanie się takiej osoby, chodziki, czy wózki, czy jakiś tam rolator. 

Fajnie bo to się zmienia, można to też dostać, jeżeli osoba spełnia tam wymagania, to są 

dofinansowania z PFRONu, także akurat to jest na plus.  

30 lat temu, to osoba w takim stanie była zdana tylko na tapczan, teraz ma zupełnie inne możliwości. 

Teraz są lifty, można łatwo przetransportować na wózek, ta osoba może sobie wyjechać na dwór. 

M: Jakie czynniki utrudniają codzienną opiekę nad osobami starszymi w środowisku wiejskim? 

R: Opieka zdrowotna, odległości, brak transportu 

M: Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce systemu 

gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

R: Przede wszystkim musi być personel medyczny, opiekunki i to opiekunki wykwalifikowane, jakiś 

terapeuta zajęciowy, musimy zniwelować wszelkie bariery architektoniczne aby osoba starsza mogła 

się swobodnie poruszać, zajęcia muszą być dostosowane do ich możliwości fizycznych  i umysłowych, 

bo wiadomo, że inaczej się pracuje z osobą zdrową umysłowo ale chorą fizycznie, a inaczej z osobami 

chorymi na alzheimera, czy postępującą demencją starczą, osoby takie jeżeli mogą coś zrobić to nie 

powinno się ich wyręczać trzeba ich wspierać przede wszystkim. Chodzi tylko o taką asystę osoby 

niepełnosprawnej i takie coś jest i w takim kierunku trzeba byłoby im iść. 

Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. 

Respondent 20 (opieka formalna) 

Wywiad opiekun formalny z dnia: 2020-06-01 godzina 13:41  

 

M: Czy Pani jest opiekunem osoby starszej? 

 

R: Ale ja pracuję w DPSie i mieszkam z rodzicami. 

 

M: Proszę powiedzieć jakie były powody podjęcia opieki nad osobą starszą? 

 

 R: Prośba rodziny aby zając się rodzicami 



 

M: Czy ma Pani jakieś kwalifikacje do opieki  nad osobą starszą?  

 

R:  

 

M: Jakie jest Pani wykształcenie? 

 

R: Wyższe socjolog, pedagog. 

 

M: A czy pracuje Pani zawodowo? 

 

R: Tak. 

 

M: A czy współpracuje Pani z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom starszym? 

 

R: Tak, z ośrodkiem pomocy społecznej oraz senior wigor. 

 

M: Jakie są to instytucje? 

 

R: Ośrodek pomocy społecznej i klub Senior Wigor 

 

M: Jak to się stało, że zaczęła się Pani opiekować rodzicami? 

 

R: Rodzice poprosili mnie o opiekę. A mają warunki, to znaczy dom jednorodzinny, to ja ze swoją 

rodziną się do nich wprowadziłam. I teraz jesteśmy unikatowym przykładem rodziny 

wielopokoleniowej.  

 

M: Od jak dawna opiekuje się Pani tą osobą? 



 

R: od 2013r 

 

M: A czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

 

R: Myślę, że tak.  

 

M: A czy spotkała się Pani z sytuacjami, że osoby starsze były źle traktowane? 

 

R: Nie, w moim otoczeniu nie miałam takiego doświadczenia. Nie. Nie widziałam takich sytuacji w 

swoim otoczeniu. 

 

 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 

 

R: Ludziom starszym jest dobrze w gminie. Mieszkamy w małym miasteczku i dojeżdżamy do pracy na 

wieś. Jest tu dom dziennego pobytu Senior Wigor, środowiskowy dom samopomocy i ośrodek pomocy 

dociera do tych ludzi. Jest też dużo sąsiadów którzy służą pomocą, więc jest dużo możliwości i ciężko 

seniorom jest się zgubić.  A jeszcze jest klub seniora i uniwersytet 3 wieku. 

 

M: Jakie są w takim razie cechy charakterystyczne dla starości na wsi? 

 

R:  

  

M: Co ludzie starsi robią w typowy dzień roboczy na wsi? 

 

R:  Mama chodzi i bardzo się angażuje w klubie seniora a tata do dziennego domu senior wigor.  

Ojciec idzie rano do Senior Wigor o 13 do 14 jest przywożony z przedszkola, tak to nazywamy :) I 

wówczas zajmuje sie z mamą czymś wokół domu, w ogrodzie. Tata jest bardzo aktywny cały czas coś 



robi wokół domu. Mama rano udaje się do klubu seniora. Popołudniu spędzają czas razem porządkując 

dom lub ogród. 

 

M: A jeśli chodzi o dni świąteczne? 

 

R: Rodzinnie, rano idziemy do kościoła z rodzicami, albo oglądają w TV, potem jest obiad, a potem 

siedzimy przed TV albo rozmawiamy albo jakis spacer. 

 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 

 

R: Hmmm …. no ja mysle lojalnośc wobec rodziny, pracowitość … hmm trudno coś więcej dodać 

 

M: A jakie cechy Pani przeszkadzają? 

 

R: hmmm .. generalnie nic mi nie przeszkadza. Ja jestem przyzwyczajona do starszych ludzi bo opiekuje 

się w domu rodzicami, a na co dzień w pracy w DPS też mam z nimi (starszymi) kontakt. Ale być może 

są takie sytuacje, że czasem coś źle zrozumieją i mamy wówczas problemy z komunikacją. 

 

 

M: Jak często osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 

(osobami spoza rodziny)? 

 

R: Moi rodzice bez przerwy mają jakieś wyjazdy, spotkania, imprezy cały czas się spotykają ze 

znajomymi. Porównując do swojego życia dużo więcej spędzają czasu ze znajomymi niż my (ja). Bo 

mają też więcej na to czasu i mają go bardzo dobrze zorganizowany. 

 

M: Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób którym/i się 

Pan/i opiekuje,? 

R:  Ponieważ razem funkcjonujemy, wspólnie robimy opłaty, w jednym gospodarstwie domowym to 

dajemy finansowo spokojnie radę. Jednak jeżeli rodzice mieliby funkcjonować samodzielnie to nie 

daliby rady utrzymać się finansowo, utrzymać domu. Już nie mówiąc o leczeniu i wydatkach 

zdrowotnych. 



My opłacamy za utrzymanie domu, a emerytury rodzicom zostają na własne dodatkowe wydatki. 

Gdyby nie to to by im nie wystarczyło. 

 M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) 

wymienić kilka najważniejszych czynności, które sprawiają problem osobom starszym?  

R: Większe zakupy to zawsze rodzice o to proszą, dotarcie do lekarza specjalisty do innej dalszej 

miejscowości,  

M: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności?  

R: Ja się zajmuje wizytami u lekarzy, przemieszczanie się to też ja sie tym zajmuje.  

M: A ktoś inny? 

R: No przede wszystkim my, nie ma takiej potrzeby. 

M: Kto powinien pomagać osobom starszym Pani zdaniem? 

R: Rodzina, bo jak się coś bierze, dostało to teraz trzeba oddać. Najpierw oni nas uczyli różnych rzeczy, 

teraz my im powinniśmy pomagać. 

 M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 

R:  Tak, oni są bardzo aktywni bardzo społeczni. Kilka razy w tygodniu spotykają się w placówkach, a 

oprócz tego widują się z sąsiadami. Czasem zdarzało się, że sąsiadka pomagała nam domu pilnować. 

 

 

M: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób którymi się Pan/i opiekuje? 

R: Ojciec jest dość mocno schorowany, choć jest aktywny i pracuje od świtu do nocy. mama podobnie 

ma 72 lata. Nie skupiają się na swoich chorobach, osoby uczestniczące w tych dziennych klubach 

seniora, czy senior wigor generalnie nie mają tendencji do chwalenia się swoimi chorobami. Na wzajem 

się mobilizują że są sprawni, że wszystko mogą, że są dzielni, nie muszą się skupiać na swoich 

dolegliwościach. 

M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 

R: Mama korzysta z telefonu komórkowego, i potrafi poruszać się po internecie, korzysta z facebooka, 

a tata nie. Pewnie z komputerem byłoby podobnie. Ale nie chce próbować innych urządzeń, a ojciec 

nawet sms’a nie umie napisać i zawsze dla niego to był problem. Mam korzysta z internetu codziennie, 

normalnie tak jak my, przegląd wiadomości na fb.  



jak dla mnie to placówki dla seniorów odgrywają dużą rolę. Jeżeli chodzi o senior wigor, ojciec by tam 

nie doszedł, a ma możliwość że jest tam dowożony i odwożony. Mam możliwość korzystania ze 

wszystkich zajęć, spotkania z rówieśnikami i motywowania się do aktywnego życia. Podobnie jest w 

klubie seniora do którego uczęszcza mama. 

M: Teraz chciałbym porozmawiać o czynnikach sprzyjających i barierach opieki nad osobami starszymi 

w środowisku wiejskim. Czy są jakieś pozytywne czynniki w środowisku wiejskim które ułatwiają opiekę 

nad osobami starszymi? 

R: Możliwość korzystania z atrakcji dla seniorów w klubach, kontakt z rodziną, bliskość relacji 

rodzinnych 

M: Jakie czynniki utrudniają codzienną opiekę nad osobami starszymi w środowisku wiejskim? 

R: trudności w przemieszczaniu się na duże odległości 

 

M: Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce systemu 

gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

R: Żeby seniorzy mieli cel, wyznaczać im cele, które mogą osiągnąć, adekwatne do wieku i możliwości 

fizycznych, coś do czego mogą dążyć. Jakieś formy zaprezentowania swoich umiejętności czy wiedzy. 

Na przykład my w dps mamy Panie, jak coś organizujemy, to np Pani może się w jakiś sposób 

zaprezentować, to widzę że je to mobilizuje do działania i postarania się o tą prezentacje.   

Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. 

Respondent 21 (opieka formalna) 

Wywiad opiekun formalny z dnia: 2020-06-04 godzina 10:31   

 

M: Czy Pan jest formalnym opiekunem osoby starszej? 

 

R:  Tak, opiekuje się osobami starszymi w prywatnym domu opieki społecznej.  

 

M: Proszę powiedzieć jakie były powody podjęcia opieki nad osobami starszymi? 

 

 R: Ciężko powiedzieć, gdzieś tam pomysł zrodził się dużo, dużo wcześniej. Kiedyś remontowaliśmy taki 

dom pomocy społecznej, aczkolwiek mój zawód ekonomia nie jest związany z socjologią. Może dlatego, 

że mam taki charakter, cierpliwość dla osób starszych, bo wcześniej opiekowałem się własnym 

dziadkiem przez dłuższy okres. I pewnie to było spowodowane takimi zdarzeniami.  



 

Niestety już dziadkiem się nie opiekuję, bo odszedł. 

 

Stąd zrodził się pomoc na taka placówkę, bo była też taka potrzeba na rynku. Najpierw otworzyliśmy 

pierwszą palcówkę w starej szkole remontując budynek. Aby przystosować dla osób starszych. Ludzie 

zaczęli do nas dzwonić, i szybko zaczęło brakować miejsc. Nastąpiły też pewne zmiany, to znaczy, że 

ludzie młodzi się wyprowadzili i nie miał kto zajmować się osobami starszymi, skończył się model 

wielopokoleniowej rodziny, więc wzrosła potrzeba miejsc takich jak nasze. A ludzie się przekonali też 

do naszych placówek.  Spełniamy też jakąś misję i fajnie słyszeć od ludzi komplementy, że spełniamy 

oczekiwania rodzin w stosunku do opieki nad seniorami. 

 

M: Czy ma Pana jakieś kwalifikacje do opieki nad osobą starszą?  

 

R: Nie, jestem ekonomistą. 

 

 

M: Jakie jest Pana wykształcenie? 

 

R: wyższe 

 

M: A czy pracuje Pan zawodowo? 

 

R: Tak 

 

M: A czy współpracuje Pan z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom starszym? 

 

R: Tak, jesteśmy w kontakcie z Gop’sem , Mop’sem na podlasiu. Niekiedy dzwonią powiatowe szpitale, 

szpital w bielsku z propozycjami. Ale tak formalnie nie jesteśmy zaangażowani we współpracę. 

Funkcjonujemy na rynku, więc jak mamy wolne miejsca to wiadomo, że możemy przyjmować osoby 

starsze. 

 



M: Jakie są to instytucje? 

 

R: GOPS, MOPS, SZPITALE POWIATOWE 

 

M: Kim są osoby, którymi się Pan opiekuje? 

 

R: To są osoby obce, które zdecydowały się na pobyt w naszym domu seniora. Osoby te są z różnych 

miejscowości, Bielska, Hajnówka, Białystok, a najdalsza miejscowość to Grajewo. Tak z całego Podlasia 

mamy pensjonariuszy. Większość naszych podopiecznych cierpi na demencję starczą, alzheimer, żyją 

latami odległymi od współczesnych. Są to osoby z problemami pamięci ale sprawne fizycznie.  

 

M: Od jak dawna opiekuje się Pan tymi osobami? 

 

R: od 2 lat już nawet minęło, może nawet 2,5 roku 

 

M: A czy Pan zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

 

R: różnie, tak jak nawet na przekroju osób które mamy. U nas dobrze się rodziny opiekują, przyjeżdżają 

i robią zakupy, odwiedzają. A mieliśmy tez inny przypadek, gdzie seniorka była źle potraktowana. I 

część jej rodziny starała się ją wykorzystać, to znaczy umyślnie wprowadzali ją w chorobę alkoholową, 

aby przejąć jej majątek. Jedna druga część rodziny, jak się zorientowała to uratowała tą seniorkę i teraz 

jest u nas w domu pod dobrą opieką. Tak jak mówię, przypadki są różne. Ale większość naszych 

seniorów jest zadbana przez swoje rodziny i dobrze traktowana. 

 

M: A czy spotkała się Pan z sytuacjami, że osoby starsze były źle traktowane? 

 

R: No taki jeden przypadek jak wcześniej mówiłem to tak. Ale więcej nie. 

  

 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 

 



R: Myślę, że tak. Wypełniając czas wolny osoby związane z rolnictwem, przez bardzo długi okres czasu, 

już się wypaliły i nie mają jakiś zainteresowań, żeby coś manualnie zrobić. Też ręce nie są tak władne. 

Ale śledząc inne domy [pomocy, np z miasta. To widać, że można z tymi seniorami dużo więcej zdziałać. 

Próbowaliśmy u nas warsztaty i animacje przemycać, niestety bardzo szybko się nudzą tymi 

czynnościami. Ciężko gdzieś przemycić coś, aby ich zaktywizować. Przychodzi też rehabilitant i robią 

ćwiczenia. No ale jak przychodzi muzyk z harmonią, to nawet 95 lat potrafi cały taki seans 45minutowy 

przetańczyć. Tak, to takie aktywności jak muzyka, występy artystyczne to potrafią przykuć ich uwagę. 

Czasem przyjadą dzieciaki ze szkoły z przedstawieniem to, to cieszy się dużym zainteresowaniem. Z 

takimi indywidualnymi aktywnościami jest dużo trudniej. Bo ja już się napracowałem, ja swoje 

zarobiłam, a ja już jestem stara, a mi się już nie chce i takie to już jest ich ... powiem szczerze 

marudzenie.   

 

 

M: Jakie są w takim razie cechy charakterystyczne dla starości na wsi? 

 

R: Pracowitość, bo ludzie te roczniki 20te i te powojenne to oni żyli pracą. Uporczywość, zaradność do 

prawie końca. Tęsknota, przywiązanie do swoich domostw, posesji to jest ważne. No i rodzina jest na 

pierwszym miejscu. 

  

M: Co ludzie starsi robią w typowy dzień roboczy na wsi? 

 

R:  Spacery, jeżeli ktoś ma słabszy dzień to zostaje w łóżku. Czytanie książek, czasopism, oglądanie 

telewizji, krótkie warsztaty, jakaś taka delikatna aktywność fizyczna. 

 

M: A jeśli chodzi o dni świąteczne? 

 

R: W dni świąteczne to podobnie. Jest tak jak do tej pory było, jest więcej odwiedzin więc więcej 

rozmów i jest takie ożywienie.  

 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan u osób starszych? 

 

R:  Pracowitość, jak się słyszy, że każdy dążył dorabiał się, jest to taki motor i motywacja. To podziwiać 

jak ci ludzie w tak trudnych czasach starali się.  



 

M: A jakie cechy Pani przeszkadzają? 

 

R: konfliktowość. Ludzie starsi jak już mówiłem są bardzo przywiązani do swoich rzeczy. Niektórzy kłócą 

się o rzeczy, ktoś komu zabrał skarpetki, koszulę. A na przykład rzeczy chowane na zimę na stryszku, 

od razu pojawiają się podejrzenia, że zostały skradzione.  

 

M: Jak często osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 

(osobami spoza rodziny)? 

 

R: To różnie, nie potrafię odpowiedzieć. Ale daje się zauważyć, że są liczne odwiedziny. 

 

M: Jak Pan ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób którym/i się Pan/i 

opiekuje? 

R:  U nas to wszystko mają. Ale patrząc na świadczenia, które mieli, to były bardzo niewielkie 

świadczenia. Teraz otrzymali jakieś dodatki, ale gdyby się mieli teraz przenieść indywidualnie do domu, 

to różnie mogłoby być. Jeżeli chodzi o leki to jest bardzo różnie, jedni wydają 1000 zł a inni tylko 400 

zł. To jest różnie.  

 M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) 

wymienić kilka najważniejszych czynności, które sprawiają problem osobom starszym?  

R: To jest różnie zależy od osoby. To wszystko u nas występuje, jak trzeba coś załatwić formalnego, 

ładujemy seniora do auta i jedziemy załatwiać.  

M: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana środowisku, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności?  

R:  Nasi opiekunowie. Od porannej toalety, kąpania, fryzjera i potrzeby dnia codziennego, sprzątanie, 

ścielenie łóżek. 

M: Kto powinien pomagać osobom starszym Pana zdaniem? 

R:  Rodzina, liczy się głównie na rodzinę. Zdarza się, że sąsiad pomaga też. Albo takie domy jak nasze. 

Zdarzało się, że sąsiedzi do nas przyjeżdżali dopytać o miejsce, bo mają seniora sąsiada, którym się 

opiekują. Więc ta empatia w społeczeństwie myślę że, jest.  

 M: Czy osoba/y którymi się Pan opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 



R:  Tak, tak oj ciężko powiedzieć jak często ale na pewno odwiedzają. 

M: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób którymi się Pan/i opiekuje? 

R: dobrze, pomimo ich schorzeń 

M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 

R: Nie, nie tutaj to nie. Jedna osoba ma swój telefon, ale to raczej próbuje. 

M: Teraz chciałbym porozmawiać o czynnikach sprzyjających i barierach opieki nad osobami starszymi 

w środowisku wiejskim. Czy są jakieś pozytywne czynniki w środowisku wiejskim które ułatwiają opiekę 

nad osobami starszymi? 

R: Ułatwiające to jest to, że większość seniorów ma swoje lokum, dom, posesję i senior może wyjść na 

świeże powietrze. 

M: Jakie czynniki utrudniają codzienną opiekę nad osobami starszymi w środowisku wiejskim? 

R: Minusem jest to, że jest jakiś dystans pomiędzy rodzinami, fizyczna odległość. Więc pomoc 

bezpośrednia jest utrudniona. Tutaj ta przyjaźń sąsiedzka i te relacje mogą być pomocne, sąsiedzi 

pomagają swoim seniorom w sąsiedztwie. Utrudnieniem jest transport, brak autobusów którymi 

seniorzy mogli się wybrać dalej to teraz jest problemem. Brak połączeń, więc ta pomoc sąsiedzka w 

podwożeniu się jest bardzo ważna. Czyli problemem jest brak transportu i bliskości rodziny która 

mogłaby szybko interweniować i pomóc seniorom. 

M: Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce systemu 

gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

R: To jest fajne, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, to dużo daje. Bo obserwując naszych seniorów, 

szczególnie to widać po okresie zimowym, osoby są takie osłabione i apatyczne, a teraz latem 

zdecydowanie ożywają.  

To jest dobry pomysł nie tylko dla seniorów ze wsi, ale nawet dla osób starszych z miasta, jakby 

pogrzebać w piasku, w ziemi i stworzyć jakąś rabatę, tak że to jest taki dobry pomysł. 

Ale ciężko mi wskazać jakieś porady, sam pomysł jest dobry. Praca fizyczna mobilizuje do życia i stan 

apatyczny się poprawia, ale nie wiem co by doradzić.   

Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. 

Respondent 22 (opieka formalna) 

Wywiad opiekun formalny z dnia: 2020-06-04 godzina 10:31   

 

M: Czy Pan jest formalnym opiekunem osoby starszej? 

 



R:  Tak, opiekuje się osobami starszymi w prywatnym domu opieki społecznej.  

 

M: Proszę powiedzieć jakie były powody podjęcia opieki nad osobami starszymi? 

 

 R: Ciężko powiedzieć, gdzieś tam pomysł zrodził się dużo, dużo wcześniej. Kiedyś remontowaliśmy taki 

dom pomocy społecznej, aczkolwiek mój zawód ekonomia nie jest związany z socjologią. Może dlatego, 

że mam taki charakter, cierpliwość dla osób starszych, bo wcześniej opiekowałem się własnym 

dziadkiem przez dłuższy okres. I pewnie to było spowodowane takimi zdarzeniami.  

 

Niestety już dziadkiem się nie opiekuję, bo odszedł. 

 

Stąd zrodził się pomoc na taka placówkę, bo była też taka potrzeba na rynku. Najpierw otworzyliśmy 

pierwszą palcówkę w starej szkole remontując budynek. Aby przystosować dla osób starszych. Ludzie 

zaczęli do nas dzwonić, i szybko zaczęło brakować miejsc. Nastąpiły też pewne zmiany, to znaczy, że 

ludzie młodzi się wyprowadzili i nie miał kto zajmować się osobami starszymi, skończył się model 

wielopokoleniowej rodziny, więc wzrosła potrzeba miejsc takich jak nasze. A ludzie się przekonali też 

do naszych placówek.  Spełniamy też jakąś misję i fajnie słyszeć od ludzi komplementy, że spełniamy 

oczekiwania rodzin w stosunku do opieki nad seniorami. 

 

M: Czy ma Pana jakieś kwalifikacje do opieki nad osobą starszą?  

 

R: Nie, jestem ekonomistą. 

 

 

M: Jakie jest Pana wykształcenie? 

 

R: wyższe 

 

M: A czy pracuje Pan zawodowo? 

 

R: Tak 



 

M: A czy współpracuje Pan z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom starszym? 

 

R: Tak, jesteśmy w kontakcie z Gop’sem , Mop’sem na podlasiu. Niekiedy dzwonią powiatowe szpitale, 

szpital w bielsku z propozycjami. Ale tak formalnie nie jesteśmy zaangażowani we współpracę. 

Funkcjonujemy na rynku, więc jak mamy wolne miejsca to wiadomo, że możemy przyjmować osoby 

starsze. 

 

M: Jakie są to instytucje? 

 

R: GOPS, MOPS, SZPITALE POWIATOWE 

 

M: Kim są osoby, którymi się Pan opiekuje? 

 

R: To są osoby obce, które zdecydowały się na pobyt w naszym domu seniora. Osoby te są z różnych 

miejscowości, Bielska, Hajnówka, Białystok, a najdalsza miejscowość to Grajewo. Tak z całego Podlasia 

mamy pensjonariuszy. Większość naszych podopiecznych cierpi na demencję starczą, alzheimer, żyją 

latami odległymi od współczesnych. Są to osoby z problemami pamięci ale sprawne fizycznie.  

 

M: Od jak dawna opiekuje się Pan tymi osobami? 

 

R: od 2 lat już nawet minęło, może nawet 2,5 roku 

 

M: A czy Pan zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

 

R: różnie, tak jak nawet na przekroju osób które mamy. U nas dobrze się rodziny opiekują, przyjeżdżają 

i robią zakupy, odwiedzają. A mieliśmy tez inny przypadek, gdzie seniorka była źle potraktowana. I 

część jej rodziny starała się ją wykorzystać, to znaczy umyślnie wprowadzali ją w chorobę alkoholową, 

aby przejąć jej majątek. Jedna druga część rodziny, jak się zorientowała to uratowała tą seniorkę i teraz 

jest u nas w domu pod dobrą opieką. Tak jak mówię, przypadki są różne. Ale większość naszych 

seniorów jest zadbana przez swoje rodziny i dobrze traktowana. 

 



M: A czy spotkała się Pan z sytuacjami, że osoby starsze były źle traktowane? 

 

R: No taki jeden przypadek jak wcześniej mówiłem to tak. Ale więcej nie. 

  

 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 

 

R: Myślę, że tak. Wypełniając czas wolny osoby związane z rolnictwem, przez bardzo długi okres czasu, 

już się wypaliły i nie mają jakiś zainteresowań, żeby coś manualnie zrobić. Też ręce nie są tak władne. 

Ale śledząc inne domy [pomocy, np z miasta. To widać, że można z tymi seniorami dużo więcej zdziałać. 

Próbowaliśmy u nas warsztaty i animacje przemycać, niestety bardzo szybko się nudzą tymi 

czynnościami. Ciężko gdzieś przemycić coś, aby ich zaktywizować. Przychodzi też rehabilitant i robią 

ćwiczenia. No ale jak przychodzi muzyk z harmonią, to nawet 95 lat potrafi cały taki seans 45minutowy 

przetańczyć. Tak, to takie aktywności jak muzyka, występy artystyczne to potrafią przykuć ich uwagę. 

Czasem przyjadą dzieciaki ze szkoły z przedstawieniem to, to cieszy się dużym zainteresowaniem. Z 

takimi indywidualnymi aktywnościami jest dużo trudniej. Bo ja już się napracowałem, ja swoje 

zarobiłam, a ja już jestem stara, a mi się już nie chce i takie to już jest ich ... powiem szczerze 

marudzenie.   

 

 

M: Jakie są w takim razie cechy charakterystyczne dla starości na wsi? 

 

R: Pracowitość, bo ludzie te roczniki 20te i te powojenne to oni żyli pracą. Uporczywość, zaradność do 

prawie końca. Tęsknota, przywiązanie do swoich domostw, posesji to jest ważne. No i rodzina jest na 

pierwszym miejscu. 

  

M: Co ludzie starsi robią w typowy dzień roboczy na wsi? 

 

R:  Spacery, jeżeli ktoś ma słabszy dzień to zostaje w łóżku. Czytanie książek, czasopism, oglądanie 

telewizji, krótkie warsztaty, jakaś taka delikatna aktywność fizyczna. 

 

M: A jeśli chodzi o dni świąteczne? 

 



R: W dni świąteczne to podobnie. Jest tak jak do tej pory było, jest więcej odwiedzin więc więcej 

rozmów i jest takie ożywienie.  

 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan u osób starszych? 

 

R:  Pracowitość, jak się słyszy, że każdy dążył dorabiał się, jest to taki motor i motywacja. To podziwiać 

jak ci ludzie w tak trudnych czasach starali się.  

 

M: A jakie cechy Pani przeszkadzają? 

 

R: konfliktowość. Ludzie starsi jak już mówiłem są bardzo przywiązani do swoich rzeczy. Niektórzy kłócą 

się o rzeczy, ktoś komu zabrał skarpetki, koszulę. A na przykład rzeczy chowane na zimę na stryszku, 

od razu pojawiają się podejrzenia, że zostały skradzione.  

 

M: Jak często osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 

(osobami spoza rodziny)? 

 

R: To różnie, nie potrafię odpowiedzieć. Ale daje się zauważyć, że są liczne odwiedziny. 

 

M: Jak Pan ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób którym/i się Pan/i 

opiekuje? 

R:  U nas to wszystko mają. Ale patrząc na świadczenia, które mieli, to były bardzo niewielkie 

świadczenia. Teraz otrzymali jakieś dodatki, ale gdyby się mieli teraz przenieść indywidualnie do domu, 

to różnie mogłoby być. Jeżeli chodzi o leki to jest bardzo różnie, jedni wydają 1000 zł a inni tylko 400 

zł. To jest różnie.  

 M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) 

wymienić kilka najważniejszych czynności, które sprawiają problem osobom starszym?  

R: To jest różnie zależy od osoby. To wszystko u nas występuje, jak trzeba coś załatwić formalnego, 

ładujemy seniora do auta i jedziemy załatwiać.  

M: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana środowisku, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności?  



R:  Nasi opiekunowie. Od porannej toalety, kąpania, fryzjera i potrzeby dnia codziennego, sprzątanie, 

ścielenie łóżek. 

M: Kto powinien pomagać osobom starszym Pana zdaniem? 

R:  Rodzina, liczy się głównie na rodzinę. Zdarza się, że sąsiad pomaga też. Albo takie domy jak nasze. 

Zdarzało się, że sąsiedzi do nas przyjeżdżali dopytać o miejsce, bo mają seniora sąsiada, którym się 

opiekują. Więc ta empatia w społeczeństwie myślę że, jest.  

 M: Czy osoba/y którymi się Pan opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 

R:  Tak, tak oj ciężko powiedzieć jak często ale na pewno odwiedzają. 

M: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób którymi się Pan/i opiekuje? 

R: dobrze, pomimo ich schorzeń 

M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 

R: Nie, nie tutaj to nie. Jedna osoba ma swój telefon, ale to raczej próbuje. 

M: Teraz chciałbym porozmawiać o czynnikach sprzyjających i barierach opieki nad osobami starszymi 

w środowisku wiejskim. Czy są jakieś pozytywne czynniki w środowisku wiejskim które ułatwiają opiekę 

nad osobami starszymi? 

R: Ułatwiające to jest to, że większość seniorów ma swoje lokum, dom, posesję i senior może wyjść na 

świeże powietrze. 

M: Jakie czynniki utrudniają codzienną opiekę nad osobami starszymi w środowisku wiejskim? 

R: Minusem jest to, że jest jakiś dystans pomiędzy rodzinami, fizyczna odległość. Więc pomoc 

bezpośrednia jest utrudniona. Tutaj ta przyjaźń sąsiedzka i te relacje mogą być pomocne, sąsiedzi 

pomagają swoim seniorom w sąsiedztwie. Utrudnieniem jest transport, brak autobusów którymi 

seniorzy mogli się wybrać dalej to teraz jest problemem. Brak połączeń, więc ta pomoc sąsiedzka w 

podwożeniu się jest bardzo ważna. Czyli problemem jest brak transportu i bliskości rodziny która 

mogłaby szybko interweniować i pomóc seniorom. 

M: Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce systemu 

gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

R: To jest fajne, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, to dużo daje. Bo obserwując naszych seniorów, 

szczególnie to widać po okresie zimowym, osoby są takie osłabione i apatyczne, a teraz latem 

zdecydowanie ożywają.  

To jest dobry pomysł nie tylko dla seniorów ze wsi, ale nawet dla osób starszych z miasta, jakby 

pogrzebać w piasku, w ziemi i stworzyć jakąś rabatę, tak że to jest taki dobry pomysł. 

Ale ciężko mi wskazać jakieś porady, sam pomysł jest dobry. Praca fizyczna mobilizuje do życia i stan 

apatyczny się poprawia, ale nie wiem co by doradzić.   



Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. 

Respondent 23 (opieka nieformalna) 

Wywiad z dnia: 1-06-20 godzina 12:06  

 

M: Czy Pani jest opiekunem osoby starszej? 

 

R: Może nie do końca się opiekuje, ale mieszkam z osobą starszą. 

 

M: Proszę powiedzieć jakie były powody podjęcia opieki nad osobą starszą? 

 

 R: Niesamodzielność osoby starszej, no i to że mieszkamy razem z rodziną męża 

 

M: Czy ma Pani jakieś kwalifikacje do opieki  nad osobą starszą?  

 

R: Pracuję teraz obecnie w teleopiece.  Jestem teleopiekunem. 

 

M: Jakie jest Pani wykształcenie? 

 

R: Wyższe. 

 

M: A czy pracuje Pani zawodowo? 

 

R: Tak. 

 

M: A czy współpracuje Pani z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom starszym? 

 

R: Tak. 



 

M: Jakie są to instytucje? 

 

R: Teleopieka  

 

M: Jak to się stało że zaczęła się Pani opiekować starszą osobą z rodziny męża? 

 

R: Zamieszkaliśmy razem z rodziną męża, on się opiekował wcześniej a ja teraz. 

 

M: Od jak dawna opiekuje się Pani tą osobą? 

 

R: 5 lat 

 

M: A czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

 

R: Raczej średnio.  

 

M: A czy spotkała się Pani z sytuacjami, że osoby starsze były źle traktowane? 

 

R: Eee wie Pani …. dyskryminacja tak, a przemoc nie 

 

M: Jakie to były sytuacje? 

 

R: Na przykład w sklepie, albo w różnych instytucjach, gdzie powiedziano do nich proszę do nas napisać 

maila, a one powiedziały, że nie korzystają z internetu. Na to usłyszały, że to trudno ale proszę w takim 

razie poprosić kogoś młodszego, żeby pomógł 

 

M: A czy w życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 



 

R: Zdecydowanie. 

 

M: Jakie są w takim razie cechy charakterystyczne dla starości na wsi? 

 

R: Generalnie są plusy i minusy. Plusy są takie, że rodziny są wielopokoleniowe więc młodsi opiekują 

się starszymi w jakiś tam sposób i starsi opiekują się tymi młodszymi. Jakby taka symbioza. Natomiast, 

jeżeli chodzi o miasta to może jednak tam przeważnie ci ludzie mieszkają sami. I starsi ludzie i młodsi, 

mieszkają osobno. Więc mają mniejszy kontakt z sobą niż ludzie na wsi, którzy mają sporo wspólnego 

przebywania razem.  

Plus jest taki, że na wsiach ludzie starsi częściej jeszcze pracują. Mają swoje zwierzęta, polem, role a 

ludzie w mieście nie pracują. Ale z drugiej strony teraz jak mamy ten koronawirus, to ludzie w mieście 

muszą siedzieć u siebie w domu, a na wsi mogą wyjść na swój ogródek. 

  

M: Co ludzie starsi robią w typowy dzień roboczy na wsi? 

 

R: No to już Pani mówię. No to najpierw idą do kościoła rano, potem idą oporządzić wszystkie swoje 

zwierzęta plus swoje tam rzeczy w ogródku, potem gotują obiad, zajmują się dziećmi (czyli wnukami), 

potem jedzą obiad, potem trochę odpoczywają, a potem robią coś w domu: szyją, nieszyją, albo znowu 

opiekują się zwierzętami. 

 

M: A jeśli chodzi o dni świąteczne? 

 

R: To jest bardzo podobnie, bo zwierzętami trzeba się zajmować codziennie 

 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 

 

R: Na pewno są konserwatywni, religijni, odpowiedzialni, są prawdomówni i jeżeli coś obiecują to tak 

robią. 

 

M: A jakie cechy Pani przeszkadzają? 



 

R: Może to że są , hmmm ….. hmmmm …. może to, że są … wtrącają się w nie swoje sprawy, chcieliby 

szybko coś wiedzieć. Czy też …. hmm … ooo rozmawiają o swoich sąsiadach, są wścibscy. 

 

 

 

M: Jak często osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 

(osobami spoza rodziny)? 

 

R: No to tak raz w tygodniu 

 

M: Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób którym/i się 

Pan/i opiekuje,? 

R: Tak, starcza na wszystko, na wszystko starcza 

M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) 

wymienić kilka najważniejszych czynności, które sprawiają problem osobom starszym?  

R: środki masowego przekazu, internet, komputer, zakupy, załatwianie spraw w urzędzie 

Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności?  

Dzieci 

A ktoś inny? 

Przyjaciele, ośrodek pomocy społecznej. 

A na czym polega ta pomoc? 

No na robieniu zakupów, na płaceniu rachunków, na załatwianiu spraw, na pomocy w higienie 

osobistej,  gotowaniu, czy pierwszych potrzeb 

Kto powinien pomagać osobom starszym Pani zdaniem? 

Myślę, że jednak rodzina. Bo są najbliżsi dla nich.  

Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 



Tak, tak raz w tygodniu. Nie ma konieczności dodatkowej pomocy od sąsiadów. 

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób którymi się Pan/i opiekuje? 

dobry, choć mają cukrzycę ale nie muszą leżeć w łóżku 

Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 

Nie 

Teraz chciałbym porozmawiać o czynnikach sprzyjających i barierach opieki nad osobami starszymi w 

środowisku wiejskim. Czy są jakieś pozytywne czynniki w środowisku wiejskim które ułatwiają opiekę 

nad osobami starszymi? 

Jakby to Pani powiedzieć. Nie odczuwam żadnych przeszkód ze względu na środowisko wiejskie. 

Może to, że jest tu klub seniora to może pomaga. Jest też klub … jak to się nazywa na wsi … ale nie 

pamiętam jak to się nazywa .. a koło gospodyń wiejskich to jest pomocne. 

Jakie czynniki utrudniają codzienną opiekę nad osobami starszymi w środowisku wiejskim? 

nie ma takich 

Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce systemu 

gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

Dać im możliwość robienia tego co chcą i potrzebują robić w gospodarstwie rolnym. Bo jak się ich 

położy do łóżka i każe siedzieć i zabierze im się pola, role i zwierzaki to będą bardzo smutni. 

Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. 

Respondent 24 (opieka nieformalna) 

Wywiad opiekun nieformalny z dnia: 2020-06-02 godzina 11:44  

 

M: Czy Pani jest opiekunem osoby starszej? 

 

R: W tej chwili nie bo zmarła. Teraz opiekuje się czasem znajomą. 

 

M: Proszę powiedzieć jakie były powody podjęcia opieki nad osobą starszą? 

 

 R: Poprostu jest mi żal takiej osoby, że nie mają pomocy. Nie mogą same dać rady w sprzątaniu, 

zakupach, zakupach leku 



 

M: Czy ma Pani jakieś kwalifikacje do opieki  nad osobą starszą?  

 

R: Nie 

 

M: Jakie jest Pani wykształcenie? 

 

R: podstawowe jestem rolnikiem 

 

M: A czy pracuje Pani zawodowo? 

 

R: Tak jako rolnik. 

 

M: A czy współpracuje Pani z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom starszym? 

 

R: nie 

 

M: Jakie są to instytucje? 

 

R: nie ma 

 

M: Jak to się stało, że zaczęła się Pani opiekować tą znajomą? 

 

R: Odwiedzała ją tak po sąsiedzku, ma już ponad 80 lat i okazało się, że pomoc jest potrzebna. Jest 

schorowana więc dla tego 

 

M: Od jak dawna opiekuje się Pani tą osobą? 

 



R: od 2019 roku 

 

M: A czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

 

R: Oj to bywa różnie. Młodzi to nie zawsze szanują starszych ludzi. 

Znaczy to widać po zachowaniu, to na świecie sie dzieje nie tylko na wsi, np. w autobusie nie ustępują 

miejsca osobom starszym, dawniej tego nie było, takie poiprostu, podstawowe rzeczy jak otworzyć 

drzwi do sklepu, teraz młodzi na to nie uważają. 

Mam takie teraz odczucie, że młodzież nie zwraca na to uwagi i teraz jest to inaczej, więcej siedzą w 

internecie. 

 

M: A czy spotkała się Pani z sytuacjami, że osoby starsze były źle traktowane? 

 

R: No znaczy tak osobiście to nie. Jak jestem w mieście to widzę, ale tu na wsi to może tak często tego 

nie widać, moje dzieci przynajmniej się dobrze zachowują. Bo mieliśmy babcie która miała ponad 80 

lat i pomagali mi opiekowali się nią jak mnie nie było. 

Nie, nie zauważyłam przemocy wobec starszych.  

Czasami może w tym jak mówią, że starsi powinni już ustąpić miejsca młodym.  

 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 

 

R: Nie wiem, może w mieście nie odwiedzają się tak. Bo u nas na wsi jak tylko mają czas to się 

odwiedzają, posiedzi, porozmawia jest swoboda, a w mieście to tak nie jest. Można do lasu na spacer, 

na łono natury. Może na wsi bardziej dbają o znajomych i sąsiadów, w mieście to nawet się nie znają 

między sobą.  

Na wsi ludzie bardziej są ze sobą zżyci, bo znają się długo, bo jak się krzywda dzieje to pomagają sobie, 

a w mieście to tak nie jest. 

 

M: Jakie są w takim razie cechy charakterystyczne dla starości na wsi? 

 

R: swoboda, ścisłe relacje i więzi międzyludzkie 



  

M: Co ludzie starsi robią w typowy dzień roboczy na wsi? 

 

R:  Ja mam sąsiadkę co ma ponad 90 lat, to ona sama jeszcze daje radę. Od rana robi sobie śniadanie, 

a obiad to już nie to taka Pani przychodzi i jej gotuje, no czy kolacje sobie sama robi, posiedzi, poczyta, 

poogląda, to ją rodzina odwiedzi, wnuki, znajomi, no i tak jest w ciągu dnia  

 

M: A jeśli chodzi o dni świąteczne? 

 

R: A wie Pani to jest tak samo jak roboczy dzień, chyba że jakieś święto duże. To wówczas jest zjazd 

rodzinny ale taka zwykła niedziela to tak samo jak dzień roboczy. 

 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 

 

R: No ja wiem, starsi może są bardziej tolerancyjni, spokojni. Raczej cechy pozytywne, po prostu nie są 

źle nastawieni do drugiej osoby, jakby tylko mogli to też by komuś pomogli, współczują innym jak im 

się źle dzieje 

 

 

M: A jakie cechy Pani przeszkadzają? 

 

R: może zależy na tym, kto choruje, bo niektóre osoby są uciążliwe. Moja babcia na przykład cały czas 

mnie wołała, to ja nic nie mogłam zrobić, czasem wołała bez potrzeby.  

 

M: Jak często osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 

(osobami spoza rodziny)? 

 

R: Dosyć często bo ma też swoje koleżanki, rodzina, dzieci, wnuki. Codziennie rodzina odwiedza, a 

przyjaciele ze dwa razy w tygodniu. 

 



M: Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób którym/i się 

Pan/i opiekuje,? 

R:  Raczej tak od miesiąca do miesiąca, nie tak żeby coś sobie odłożyła. Ale na podstawowe rzeczy 

starcza. Może na prezenty dla wszystkich nie starcza. 

 M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) 

wymienić kilka najważniejszych czynności, które sprawiają problem osobom starszym?  

R: No tak, no jak ta Pani, to jak ma problem z kręgosłupem to nie będzie mogła chodzić więc pewnie 

gotować nie będzie mogła, może trzeba będzie pomagać z czynnościami codziennymi, problem z 

wyjściem samodzielnie z domu, załatwienie spraw w urzędzie czy instytucjach 

M: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności?  

R:  to taka Pani co do niej przychodzi, obok mieszka syn no i wnuczka to oni jej pomagają. Jest jeszcze 

pielęgniarka środowiskowa, robi jakieś podstawowe badania. No i od sąsiadów też ma pomoc.  

M: A ktoś inny? 

R:  

M: Kto powinien pomagać osobom starszym Pani zdaniem? 

R:  Rodzina, mnie się tak wydaje, jak dzieci były małe to rodzice się nimi zajmowali, to teraz dzieci 

powinny się zajmować rodzicami. No chyba, że ktoś nie ma czasu bo pracuje, i nie mają możliwości, to 

wtedy jedynie jakaś pielęgniarka, czy jakaś opiekunka. 

 M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 

R:  Nie ona już nie wychodzi, czyli tylko sąsiedzi ja mogą odwiedzać i znajomi. Sąsiedzi są pomocni i 

pomagają. 

M: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób którymi się Pan/i opiekuje? 

R: No teraz to się pogorszył, teraz się dużo pogorszył. 

M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 

R: Nie, nie takich rzeczy to nie.  

M: Teraz chciałbym porozmawiać o czynnikach sprzyjających i barierach opieki nad osobami starszymi 

w środowisku wiejskim. Czy są jakieś pozytywne czynniki w środowisku wiejskim które ułatwiają opiekę 

nad osobami starszymi? 



R: Na wsi to może troszkę gorzej, bo jest daleko do ośrodka zdrowia, lekarz czy pielęgniarka, bo nie jest 

na miejscu. 

Ale sąsiedzi są bardziej pomocni i mogą służyć pomocą 

M: Jakie czynniki utrudniają codzienną opiekę nad osobami starszymi w środowisku wiejskim? 

R: dostęp do służby zdrowia 

M: Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce systemu 

gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

R: Żeby dobra opieka medyczna była dla takich osób, bo nieraz to do lekarza jest trudny dostęp. Bo 

bardzo długo czeka się do specjalisty a na prywatne wizyty emeryta nie stać. 

Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. 

Respondent 25 (opieka nieformalna) 

Wywiad opiekun nieformalny z dnia: 2020-06-02 godzina 13:08 oraz 13:14  

 

M: Czy Pani jest opiekunem osoby starszej? 

 

R:  Mam przy sobie teściową ale opieki nie potrzebuje, choć jej pomagam. 

 

M: Proszę powiedzieć jakie były powody podjęcia opieki nad osobą starszą? 

 

 R: Gospodarstwo teściowie przepisali na mnie i w ten sposób z nią zamieszkałam, no i trochę 

pomagam. 

 

 

M: Czy ma Pani jakieś kwalifikacje do opieki  nad osobą starszą?  

 

R: Nie, Nie 

 

 



M: Jakie jest Pani wykształcenie? 

 

R: podstawowe, nie pracuje zawodowo  

 

M: A czy pracuje Pani zawodowo? 

 

R: Nie 

 

M: A czy współpracuje Pani z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom starszym? 

 

R: Nie, nie 

 

M: Jakie są to instytucje? 

 

R: nie ma 

 

M: Jak to się stało, że zaczęła się Pani opiekować tą znajomą? 

 

R: Przepisanie gospodarstwa na dzieci, ale to nie jest opieka, teściowa jest samodzielna, ale gotuje 

obiad dla niej czy zakupy robimy wspólnie 

 

M: Od jak dawna opiekuje się Pani tą osobą? 

 

R: od 25 lat 

 

M: A czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

 



R: Oj chyba nie zabardzo. To jest taki trudny temat. Nie chciałabym poruszać tego tematu. Nie wiem 

jak to ocenić. Syn mój pracuje jako terapeuta środowiskowego domu pomocy społecznej dla dzieci. 

 

M: A czy spotkała się Pani z sytuacjami, że osoby starsze były źle traktowane? 

 

R: Osobiście nie, ze słyszenia, a tak to to nie. W domach opieki, że krzyczą na te osoby, może bardziej 

w tych prywatnych domach. Miałam ciotkę w takim zakładzie, to nie było dobrze. Koło mnie też jest 

blisko taki zakład dla ludzi starszych i psychicznie chorych. Opiekunki muszą sobie radzić, bo nie którzy 

piją alkohol, wyzywają opiekunki, więc muszą się bronić trochę, bo … A syna koleżanka pracuje w takim 

domu i ją ostatnio podopieczny pobił. 

  

 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 

 

R: To znaczy teraz to już chyba nie. Na wsi pomagają starszym, podwieźć kogoś, sklep jest objazdowy. 

Może w mieście mają mieszkania i częściej wychodzą i bliżej mają do apteki i innych miejsc. Mają 

wszystko bliżej, a na wsi to już daleko nie dojdzie więc więcej siedzi na miejscu taka osoba na 

gospodarce, koło domu. 

 

 

M: Jakie są w takim razie cechy charakterystyczne dla starości na wsi? 

 

R: No to, nie wiem jak tu powiedzieć 

  

M: Co ludzie starsi robią w typowy dzień roboczy na wsi? 

 

R:  Rano to na pewno praca w okół domu, czasem gotują, praca w ogródku, trochę spacerują i tyle. A 

niektórzy to są bardzo aktywni, jeżdżą na wycieczki i jakieś spotkania mają.  

 

 

M: A jeśli chodzi o dni świąteczne? 



 

R: To chyba tak samo. Nie wiem, tylko chyba że idą do kościoła a resztę tak samo wygląda. 

 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 

 

R: Nie wiem jak na to odpowiedzieć. U osób starszych to podoba mi się, że mają wzgląd na innych, taka 

stara szkoła szacunku, na przykład jak byłam w ciąży to taki starszy Pan, któremu należałoby ustąpić 

miejsca, ale to on ustąpił mi. Tacy są starsi ludzie, młodzi są już zupełnie inni, nie mają tej wrażliwości. 

Na pewno są to religijni ludzie, bo młodzież to inaczej.  

 

M: A jakie cechy Pani przeszkadzają? 

 

R: Długo by opowiadać, hahahah …. ale tak to nie wiem. W sklepach macają towary, wszystko muszą 

dotknąć. Są wścibscy, wszystko wiedzieć, słyszeć 

 

M: Jak często osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 

(osobami spoza rodziny)? 

 

R: Bardzo rzadko, mają znajomych ale bardzo rzadko się spotykają. Sąsiedzi to do nas przychodzą, a 

raczej nie do teściowej. 

 

M: Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób którym/i się 

Pan/i opiekuje,? 

R:  ma tylko rentę rolniczą, nie wystarcza jej na nic. Nie ma na prezenty. Za utrzymanie domu to my 

wszystko płacimy więc teściowa nie musi tego opłacać, ale by raczej jej nie wystarczało na to 

 M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) 

wymienić kilka najważniejszych czynności, które sprawiają problem osobom starszym?  

R: No ten co jest zdrowszy i myślący to sobie poradzi. Ale ci schorowani to mają problem. na 

przykład te nowe e-recepty mogą być dla nich trudne.  Niektórzy to nawet telefonu komórkowego 

nie mają. Ale te osoby jakoś sobie radzą, bo im rodzina albo znajomi pomagają. 



M: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności?  

R:  samodzielna. Ja gotuje i obiad ma podany. Ale sama załatwia swoje sprawy formalne. 

Przeważnie dzieci, wnuki które mieszkają z tymi osobami. 

M: A ktoś inny? 

R: Czasami sąsiad jak się poprosi. Mam takiego sąsiada, który zawsze pomaga we wszystkim. 

M: Kto powinien pomagać osobom starszym Pani zdaniem? 

R:  Rodzina, sąsiad, ten kto jest blisko pod ręką. 

 M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 

R:  Sąsiedzi regularnie odwiedzają nas i pomagają, ale to oni przychodzą, teściowa rzadko odwiedza 

innych. 

M: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób którymi się Pan/i opiekuje? 

R: średnio, ale radzi sobie. 

M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 

R: tak korzysta z komputera i telefonu komórkowego.  

M: Teraz chciałbym porozmawiać o czynnikach sprzyjających i barierach opieki nad osobami starszymi 

w środowisku wiejskim. Czy są jakieś pozytywne czynniki w środowisku wiejskim które ułatwiają opiekę 

nad osobami starszymi? 

R: Na wsi jest teraz dużo domów dla seniorów, mają swój transport przywożą i odwożą. Jak komuś to 

odpowiada to może z tego korzystać. 

M: Jakie czynniki utrudniają codzienną opiekę nad osobami starszymi w środowisku wiejskim? 

R: Brak barier, no chyba że zdrowie i niepełnosprawność. 

M: Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce systemu 

gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

R: Nie rozumiem tego pytania. Najpierwsze to większe emerytury i tańsze leki. 

Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. 

Respondent 26 (opieka nieformalna) 

Wywiad opiekun nieformalny z dnia: 2020-06-03 godzina 12:14   



 

M: Czy Pani jest opiekunem osoby starszej? 

 

R:  Tak, opiekuje się babcią. 

 

M: Proszę powiedzieć jakie były powody podjęcia opieki nad osobą starszą? 

 

 R: To tak, że tak powiem podejście emocjonalne. Mieszkam z babcią. 

 

 

M: Czy ma Pani jakieś kwalifikacje do opieki  nad osobą starszą?  

 

R: Nie, raczej nie 

 

 

M: Jakie jest Pani wykształcenie? 

 

R: wyższe 

 

M: A czy pracuje Pani zawodowo? 

 

R: Tak 

 

M: A czy współpracuje Pani z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom starszym? 

 

R: Nie 

 



M: Jakie są to instytucje? 

 

R: nie ma 

 

M: Jak to się stało, że zaczęła się Pani opiekować tą znajomą? 

 

R: Takie emocjonalne, jak mówiłam. No dla tego, że chorowała i tak zdecydowała. 

 

M: Od jak dawna opiekuje się Pani tą osobą? 

 

R: od 2 lat 

 

M: A czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

 

R: No ja myślę, że tak. Teraz Polska wychodzi do tego seniora i to jest bardzo popularyzowane. Pomoc 

osobom w wieku senioralny, pomoc osobom potrzebującym jest taka tendencja aby ich nie zostawiać 

w domu tylko coś dla nich zrobić itd.  

 

M: A czy spotkała się Pani z sytuacjami, że osoby starsze były źle traktowane? 

 

R: Nie spotkałam się, raczej są dobrze traktowane i darzone szacunkiem. 

  

 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 

 

R: No na pewno jest trudniejsze na wsi, bo trudniejszy jest dostęp do służby zdrowia, szpitala, 

konieczne jest wówczas wyjście za obręb wsi. W życiu codziennym też, jest łatwiej seniorom w mieście 

czy z dostępem do sklepu i instytucji. W mieście mają łatwiejszy dostęp do pomocy instytucjonalnej. 

 



 

M: Jakie są w takim razie cechy charakterystyczne dla starości na wsi? 

 

R: No te osoby są wsi bardziej samotne. Pojedyncze samotne gospodarstwa. Mają wciąż obowiązki 

wobec gospodarstwa a to jest ciężka praca. Więc samotność i wciąż ciężka praca.  

  

M: Co ludzie starsi robią w typowy dzień roboczy na wsi? 

 

R:  No na przykład; wstają rano zażywają leki, później okres aktywności w czynnościach domowych 

jakaś pomoc w jakiś minimalnych czynnościach domowych, później obiad, a po obiedzie są już mniej 

aktywnie, śpią i odpoczywają, a wieczorem zażywają leki i może oglądną coś w TV i idą spać.   

 

M: A jeśli chodzi o dni świąteczne? 

 

R: W dni świąteczne, jeżeli to są święta katolickie to starsi ludzi, w większości są wierzący to biorą udział 

w mszy w telewizji lub idą do kościoła. Jakoś tak są podekscytowani, jest to dla nich jakieś wydarzenie, 

więc go celebrują. Po kościele, opowiadają o tym co im się w kościele przydarzyło, modlą się, celebrują 

ten dzień są podekscytowani. 

 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 

 

R: Na pewno mądrość życiowa, wyrozumiałość, szczerość i dobroć. 

.  

 

M: A jakie cechy Pani przeszkadzają? 

 

R: hmmm ... no wiadomo, że starsze osoby mogą mieć różne nawyki, ale są ludzie starsi, a starość 

wszystkich nas czeka, więc staramy się nie skupiać na tych negatywnych cechach. 

Upartość. Chcą, żeby wszystko było wykonywane w określony sposób, tak jak oni zaplanują. Że na 

przykład nie chcą sobie dać pomóc, bo ja (senior) jeszcze potrafię.    

 



M: Jak często osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 

(osobami spoza rodziny)? 

 

R: No raz na jakiś czas, raz na tydzień raz na dwa tygodnie przychodzą do domu. Inne osoby spoza 

rodziny też, tak to wygląda raz w tygodniu.  

 

M: Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób którym/i się 

Pan/i opiekuje,? 

R:  Nie, oceniam pozytywnie. Tak na wszystko wystarcza. 

 M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) 

wymienić kilka najważniejszych czynności, które sprawiają problem osobom starszym?  

R: No to są, mogą być takie czynności dnia codziennego. Ubieranie się, toaleta, zakupy, sprzątanie 

to takie mogą być, im sprawiać trudność. Mogą mieć problem w poruszaniu się, bo posługują się 

aparaturą, chodziki czy kule. 

Często jest tak, że wychodzenie z domu jest problematyczne, bo ich domy nie są przystosowane 

do poruszania się na wózku lub chodzikiem. 

Pomagam babci w zakupach, załatwianiu spraw formalnych, w toalecie codziennej i gotuję. 

M: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności?  

R:  Myślę, że dzieci, wnuki, jakaś tam rodzina typu siostra, brat. 

M: A ktoś inny? 

R: Bliscy sąsiedzi, przyjaciele 

Pomoc w takich czynnościach dnia codziennego, zakupy, wyjście na spacer, załatwienie czegoś w 

banku. 

M: Kto powinien pomagać osobom starszym Pani zdaniem? 

R:  Ja myślę, że rodzina. Bo te osoby się kiedyś nami opiekowali, więc my jesteśmy im to winni.  

 M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 

R:  Tak, tak, tak raz w tygodniu. Częściej sąsiedzi przychodzą do babci. 



Są pomocni, tak jak mówiłam wcześniej, że pomagają w zrobieniu zakupów, wyjściu na spacer czy 

załatwianiu spraw w banku. 

M: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób którymi się Pan/i opiekuje? 

R: dobrze 

M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 

R: Nie.  

M: Teraz chciałbym porozmawiać o czynnikach sprzyjających i barierach opieki nad osobami starszymi 

w środowisku wiejskim. Czy są jakieś pozytywne czynniki w środowisku wiejskim które ułatwiają opiekę 

nad osobami starszymi? 

R: Znaczy, no jest ten kontakt z naturą, spacery, taka osoba jest spokojniejsza, bo ten rytm pracy na 

wsi jest wolniejszy i spokojniejszy.  

M: Jakie czynniki utrudniają codzienną opiekę nad osobami starszymi w środowisku wiejskim? 

R: Trudny dostęp do różnych instytucji, np. w miastach są kluby seniora, a na wsi tego nie ma. Miasto 

też stawia różne możliwości edukacyjne seniorom, jak uniwersytet trzeciego wieku. Różne formy 

wsparcia, więc z tego punktu widzenia w mieście jest łatwiej seniorom. 

M: Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce systemu 

gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

R: Na pewno, żeby to było miejsce ciche i spokojne. Żeby jakoś tam były te osoby otoczone 

odpowiednią opieką osób trzecich.  

Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. 

Respondent 27 (opieka nieformalna) 

Wywiad opiekun nieformalny z dnia: 2020-06-18 godzina 10:21   

 

M: Czy Pani jest opiekunem osoby starszej? 

 

R: Jestem żoną opiekuna, to znaczy też się opiekuję bo to jest mój teść. 

 

M: Proszę powiedzieć jakie były powody podjęcia opieki nad osobą starszą? 

 



 R: No ja myślę, że u nas w Lubomierzu i we wszystkich wsiach młodzi w 99% przypadków przejmują 

gospodarstwo no i opiekują się rodzicami, dziadkami, starszymi osobami. I jest to normalne, nikt sam 

nie mieszka. Może być tak jak u nas, że teściu ma dom 5 metrów od nas. Ale to dlatego, że on tak lubi. 

Ma 88 lat i jest dość sprawny i lubi po swojemu jeszcze sobie porządzić. Więc mamy wspólne podwórko 

a dziadek mieszka w swoim domu. I ja mu gotuje obiady, sprzątam, i ten, a on jest na tyle samodzielny, 

że chce być po prostu sam. Chce sobie sam podejmować decyzje, a nie że synowa czy syn rządzi i on 

musi się podporządkować. Tylko on sobie robi tak jak chce, śpi do której chce, i nikt mu nie przeszkadza, 

a ogląda sobie co chce w telewizji. A natomiast jeżeli chodzi o pomoc, to w każdej chwili jesteśmy na 

jego zawołanie i razem święta wigilie jemy razem, i w Wielkanoc, i wszystkie niedziele. A chłopaki moje 

przesiadują tam czasem i słuchają wspomnień dziadkowych.     

 

 

M: Czy ma Pani jakieś kwalifikacje do opieki nad osobą starszą?  

 

R: Ja jestem z zawodu pielęgniarką, a życie mi się tak ułożyło, że już nie pracuje zawodowo. Teraz razem 

z mężem zajmuje się gospodarstwem rolnym. Ale wyuczonego zawodu się nie zapomina, a 

opiekowałam się przez 25 lat teściową, która była starsza od dziadka, no i miała za młodu gruźlicę 

potem astmę i cukrzycę na starość, także ona wymagała faktycznie opieki, mycia i tak dalej. Natomiast 

dziadek jest całkowicie sprawny i radzi sobie. I jak ma jakieś problemy zdrowotne to wsiadamy w auto 

i odwozimy go do lekarza. Jest bardzo systematyczny, ja mu kupuje leki i przynoszę, a on ma wszystko 

pozapisywane, świetnie czyta, w ogóle wzrok ma sokoli w przeciwieństwie do nas. I jest bardzo 

sumienny, jeżeli chodzi o zażywanie leków.  

 

M: Jakie jest Pani wykształcenie? 

 

R: zawodowe 

 

M: A czy pracuje Pani zawodowo? 

 

R: Nie 

 

M: A czy współpracuje Pani z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom starszym? 

 

R:  Jedynie to lekarz rodzinny  



 

 

M: Jak to się stało, że zaczęła się Pani opiekować tą znajomą? 

 

R:  Automatycznie, wyszła za mąż i przyszłam tu, przejęliśmy gospodarstwo rolne po rodzicach męża, i 

tak automatycznie i tak to u nas działa, że opiekuje się teściami.  I tak to się dzieje z automatu, rocznik 

siedemdziesiąte do osiemdziesiątych to dzieci jeszcze tak wychowywano i to było normalne, że 

teściami się opiekuje. Wszystkie dziewczyny tutaj, kobiety, synowe, czy córki opiekują się swoimi 

teściami czy rodzicami i jest to normalne.  Czasem ktoś wyjedzie zagranicę, ale nigdy nie jest tak, że 

wszyscy wyjadą, ktoś zostaje. Tak, że nie ma tutaj tak, żeby byli starsi sami, żeby nie było ... nie nie 

 

M: Od jak dawna opiekuje się Pani tą osobą? 

 

R: od 92 roku do 2005 roku teściową kiedy zmarła, natomiast teściu ma teraz 88 lat, a opiekuje się nim 

od 10ciu 15 tu lat od czasu gdy przestał chodzić w pole.  

 

M: A czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

 

R: Różnie to bywa, są konflikty, mam tu po sąsiedzku konflikt właśnie, że to jeden jedyny, że zięć po 

śmierci córki chce się pozbyć babci z domu, ale on nie jest stąd. Ale to wszystko zależy od wychowania, 

jakie kto ma wzorce. I zawsze to swoim synom powtarzam, że macie szanować starszych, ale to trzeba 

pokazywać.  

 

 

M: A czy spotkała się Pani z sytuacjami, że osoby starsze były źle traktowane? 

 

R:  Jak są jakieś zaszłości majątkowe to pewnie tak. Pokoleniowo to się teraz bardzo zmieniło. Pokolenie 

nasze i naszych dzieci nie ciągnie takich tematów (czyli kłótni o miedze i ziemie).  

 No mam przykład tej sąsiadki, która ma 91 lat. Ona ma dzieci, mieszka w swoim domu, ale w połowie 

domu mieszka zięć z dziećmi, który odciął babci ogrzewanie jej połowy domu. Ma piec, którym musi 

sobie opalać, to znaczy córki jej pomagają. Nie może korzystać z łazienki bo jej zabrania. Całe osiedle 

jest oburzone, ale on nie jest stąd. 

 



 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 

 

R: Na pewno, bo w mieście mają różne kulturalne rzeczy, jakieś spotkania, dom seniora, kulturalne 

rzeczy, potańcówki, a tutaj dziadkowie cały czas krążą koło gospodarstwa coś tam sprawdzają. Nasz 

dziadek jeszcze jako jedyny w osiedlu umie kose klepać, więc wykorzystują go wszyscy do tego, że siada 

na pniaczku, ma przyrząd, bierze młoteczek i kuje kose, a wszyscy na około przynoszą, bo niektórzy 

jeszcze używają takiej ręcznej kosy. Porady też udziela, jak coś nie wiedzą, to mówi się a idze zapytać 

Józka, bo on najstarszy w sumie tu w osiedlu. No to opowiada.  

Sama lubię, jak opowiada o czasach powojennych, jaka była bieda, jak praktycznie dziadkowie nie mieli 

nic, bo nie mieli, on mi powiedział, że tak dobrze jak ma teraz to mu nigdy nie było. O właśnie idzie, 

pewnie na tartak pogadać z sąsiadami.   

 

 

M: Jakie są w takim razie cechy charakterystyczne dla starości na wsi? 

 

R: No to, że jest opieka, nigdy nie zostają sami, jak są czasem sami to sąsiedzi się opiekują. Nie ma tak, 

że sami zostają. Może tym sąsiadom płacą, albo inaczej. 

Sąsiedzi interesują się starszymi osobami, gdyby np ktoś starszy nie wychodził z domu to się odrazu do 

niego idzie i sprawdza co się stało. 

  

M: Co ludzie starsi robią w typowy dzień roboczy na wsi? 

 

R: To tak jak mój dziadek. Rano sobie wstaje godzina 8 najwcześniej. Idę do niego, on mi daje listę 

zakupów, co mu potrzebne. Masło, jajka, mleko mu zanoszę bo to jest. Syna albo mąż robią mu zakupy. 

Je śniadanie, pije kawę. Pali sobie w piecu opalanym drewnem, drewno ma naniesione do specjalnej 

skrzyni. Drewna to my mu na taczkach przywozimy. Myje mu okna, wieszam firanki. Ale to dziadek 

decyduje co gdzie ma stać i jak wyglądać. Dziadek robi sobie sam pranie, ma pralkę automatyczną. Ooo 

właśnie idzie po drewienko na podpałkę, i tak chodzi ze dwadzieścia razy po różne sprawy, to pogada 

z sąsiadami to coś sobie przyniesie. Słucha sobie radia, o pogodzie, dzienniki idą wieczór, Jaka to 

melodia w TV oraz muzyczne teleturnieje. No i zawsze ogląda Apel Jasnogórski bo sobie wtedy różaniec 

odmawia, no i tak, no i ma kuchnie, pokój Melka syna drugiego, który wcześniej zmarł na udar.  

Człowiek musi się ruszać, bo jak się położy to umiera. Tak najlepiej oddać to co się dzieje z seniorami 

na wsi. 

 



M: A jeśli chodzi o dni świąteczne? 

 

R: Lubi się ubrać, i to ma dużo koszul w bardzo jaskrawych kolorach np. do kościoła ubiera koszule 

różową. Ubiera się ładnie, idzie do kościoła, spotykają się z babkami i dziadkami i gadają pod kościołem. 

A potem mi zdaje relacje co tam u kogo słychać. Syn go potem przywozi i jemy razem obiad, piekę 

ciasto to mu zaniosę.  

 

M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 

 

R: Wyrozumiałość – wiele rzeczy potrafi wybaczyć.   

Doradzanie, bo mają duże doświadczenie. 

 

 

M: A jakie cechy Pani przeszkadzają? 

 

R: Nie ma, chyba. Może, jejku żeby aż tak, że przeszkadzało. Może, że starsze osoba mają swoje zdanie 

i nam ciężko przeforsować. Nasz dziadek zawsze mówił co myśli tak zdecydowanie, i wszyscy myśleli, 

że stary Michał to będzie rządził i ciężko wam będzie. A to to nie, teść powiedział nam żebyśmy robili, 

gazdowali po swojemu. To było miłe. Teraz nam dużo doradza, jak mamy coś w gospodarstwie do 

zrobienia to doradza i to jest fajne i pomocne. Czy nawet mojemu mężowi, stolarzowi, też doradza 

choć sam stolarzem był amatorsko. Na chłopski rozum coś powie, i często okazuje się, że to dziadek 

miał rację. 

 

Autorytaryzm, stanowczość decyzji 

 

M: Jak często osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 

(osobami spoza rodziny)? 

 

R: Jeżeli nie pada, to myślę, że codziennie. Codziennie wychodzi i spotyka kogoś.  

 

M: Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób którym/i się 

Pan/i opiekuje? 



R:  Teściu mówi, że tak dobrze jak teraz to mu nigdy tak nie było. Daje wnukom kasę, ma tam zawsze. 

Syn kupował sobie samochód, myśmy się dokładali, a dziadek mu dorzucił z 1000 zł. Dziadek nie płaci 

za media, odkąd przejęliśmy gospodarstwo rolne, to my płącimy za wszystkie opłaty. Nie ma 

problemów materialnych. 

 M: Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) 

wymienić kilka najważniejszych czynności, które sprawiają problem osobom starszym?  

R: To my wszystko my. Gdzie ma potrzebę to wszędzie go zawozimy, są te leki dla seniora i teraz 

mniej się za to płaci. 

Codzienne posprzątanie domu, problemy ze snem. Samotność, to jak ktoś jest sam i nie ma się do 

kogo wypłakać, wygadać. Samotność jest najgorsza. 

M: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności?  

R:  Kobiety, córki, synowe.  

M: A ktoś inny? 

R: Sąsiedzi, o np. mam tu sąsiadów starszych, samotni kawalerowie, jeden zmarł i został jego brat. To 

w święta przychodzi do nas dostaje coś ciepłego zjeść, święta spędzamy razem. Jak go nie widać wokół 

domu to się do niego idzie. Ale to trwa lata, taka znajomość i zażyłość 

M: Kto powinien pomagać osobom starszym Pani zdaniem? 

R:  Rodzina, no bo kto inny? Jeżeli ktoś nas wychował, to na co to scedować, na Państwo? Szacunek dla 

rodzica jest najważniejsze. 

 M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 

R:  Najczęściej jak ma imieniny to przychodzi dalsza rodzina, ale sąsiedzi teraz nie przychodzą. Sąsiedzi 

to przychodzili jak teściowa żyła, a właściwie sąsiadki. To chyba kobiety tak mają, one się odwiedzają. 

Teściu wychodzi i odwiedza sąsiadów w okolicy codziennie. Jak ktoś przychodzi z sąsiadów to po poradę 

lub pomoc. Ale tak żeby przyjść siedzieć i rozmawiać to nie. 

 

M: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób którymi się Pan/i opiekuje? 

R: Dobrze, trochę problemy ze słuchem i wzrokiem.  

M: Czy osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 

R: Nie, tego nie. Obsługuje sobie TV i pralkę automatyczną. Chłopcy mają laptopy i pokazują dziadkowi 

to co go interesuje, ale sam nie obsługuje. 



M: Teraz chciałbym porozmawiać o czynnikach sprzyjających i barierach opieki nad osobami starszymi 

w środowisku wiejskim. Czy są jakieś pozytywne czynniki w środowisku wiejskim które ułatwiają opiekę 

nad osobami starszymi? 

R: To ułatwia, że jest się blisko, zawsze można liczyć na pomoc najbliższego otoczenia, sąsiadów. I plus 

opieki na wsi jest, że to rodzeństwo, jak trzeba się opiekować to się scala, i dzielą się tą opieką, nie 

cedują na jedną osobą tej opieki. Tak jak u sąsiadki, dzieci są na około i wszyscy mogą się matką 

zajmować. To jest taka komfortowa sytuacja. 

M: Jakie czynniki utrudniają codzienną opiekę nad osobami starszymi w środowisku wiejskim? 

R: nie wiem 

M: Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce systemu 

gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

R: To by był świetny pomysł. Żeby mogli mieć tale wolność, żeby nie byli w ramach, żeby mieli poczucie 

takiej wolności. Żeby nikt nie stał nad nimi, Pan to musi coś zrobić bo ... to musi być przyjemność dla 

tej osoby. Np ja widzę, że mój teściu uwielbia no mamy psy dwa, i koty i on lubi sobie je pogłaskać, to 

żeby oni tak mieli, bliskość zwierząt. Psu piłkę porzucać, bo nasz aportuje. Kontakt z naturą ze 

zwierzętami, pokopać sobie w grządce, nie tak jak w domach opieki gdzie wszystko dzieje się w 

zamkniętej powierzchni. I też żeby czasem mogli sobie zrobić coś po swojemu i zasmakowali zwykłego, 

normalnego życia a nie, żeby był przytłoczony nakazami.   

Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. 

Respondent 28 (senior) 

SENIOR (KOBIETA) 

 

M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Myślę, że tak, nie spotykam się, żeby nie szanowano. Nie, raczej nie…  

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

Nie mogę sobie przypomnieć, naprawdę.  

M: A może przypomina się jednak Panu jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

Nie, tu mieszkają starsi ludzie, ale nie spotkałam się.  

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 

Na pewno w mieście jest więcej wygód, nie trzeba nosić węgla. Jeśli chodzi o rolników, mają niskie 

emerytury, mąż np. ma tylko z tego co w rolnictwie, ma 1200, ja 1300 zł. Dostałam dodatek za 

wychowanie dzieci.  



M: Na czym polegają jeszcze te różnice? 

Ja sobie nie wyobrażam mieszkania w mieście, nie zazdroszczę tym ludziom. Moglibyśmy mieszkać w 

Bydgoszczy, ale nie da się, jest lepiej na wsi, mogę sobie wyjść w każdej chwili. Teraz zakładają gazociąg, 

to może nie będziemy musieli nosić tego węgla.  

Była kwarantanna, ludzie w blokach musieli siedzieć, a my mogliśmy wychodzić. 

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

Mąż hoduje króliki, kury. Wnuk przychodzi, pomaga, ja tak sobie chodzę, indyki mamy… 

Całe życie uprawialiśmy pomidory, teraz też trochę mamy, żeby nie wyjść z wprawy i nie siedzieć przed 

telewizorem. Mąż trzyma małe indyczki, rano już trzeba do nich iść. Potem sobie poogląda telewizję, 

położy się, wstaje o 9:00, idzie do królików. 

Ja się krzątam. Teraz np. mąż śpi, bo będzie potem siano zwoził, musi wypocząć.  

Ogródek też trzeba obrobić, mamy jarmuż np. Obiad trzeba ugotować. 

M: A co robi się w dni świąteczne? 

Oprócz tego, że się idzie do kościoła, to niczym się nie różni, bo trzeba to samo zrobić. Na weekend 

przyjeżdżają dzieci. Co tydzień przyjeżdżają. 

M: Co ceni pani u osób starszych? 

Spokoju mają więcej.  

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 

Np. że nie można się im sprzeciwić. Nie wiem, nie umiem powiedzieć, nie spotkałam się z czymś takim. 

M: Czy czuje Pani wsparcie rodziny w życiu codziennym? 

Tak, córek, syna. Bardzo czuję.  

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

Nie, jak ktoś przyjdzie, ale żeby się gdzieś spotykać, to nie. Do męża raczej przychodzą, do mnie raczej 

nie, po jajka przychodzą.  

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? Prezenty? 

Najdroższe to są lekarstwa, mąż połowę emerytury na lekarstwa wydaje, ale mamy swój drób, jajka, 

gdybyśmy w bloku żyli z tymi pieniędzmi, to bieda.  

Ale raczej wystarcza. Mamy duży dom, ale wystarcza na opłaty, trzeba płacić.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 



Nie znam takich osób, ja się nie spotykam tutaj ze starszymi. Na pewno są takie osoby. Ja np. sama 

bym nie poszła pieszo do kościoła. Z mężem jeździmy.  

Nie mamy nic do załatwiania w urzędach, na zakupy jeździmy sami, radzimy sobie.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

Nie wiem, bo tu razem mieszkają rodziny, to pewnie dzieci im pomagają.  

M: A spoza rodziny? 

Nam nie pomaga nikt.  

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

Wydaje mi się, że jak nie rodzina, to państwo trudno prosić o wsparcie. Nie wyobrażam sobie, że 

mielibyśmy iść gdzieś po pomoc. 

M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

Ja nie odwiedzam, przez płot porozmawiamy. Jest takie kółko we wsi, ale my nie należymy. 

M: Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

Nie ma potrzeby. 

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

Kręgosłup boli, kolana.  

M: Czy korzysta Pani z komputera, Internetu? W jakim celu? Jak często? 

Tak. W celach rozrywkowych, czasem ceny sprawdzam. Czasem codziennie, a czasem dwa tygodnie nie 

korzystam. Ale raczej rzadko.  

M: Czy udzielała się Pani ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

Nie. Do niczego nie należymy. 

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

Tak, to zawsze.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Pani w codziennym życiu? 

Raczej nie, sklep mam niedaleko, dojdę lub dojadę rowerem, a tak to niczego nie potrzebuję.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pani doradził w tej kwestii? 

Muszą mieć serce do tych starszych ludzi, a tak to trudno mi powiedzieć. Żeby byli uczciwi ci 

prowadzący.  



Respondent 29 (Rolnik) 

ROLNIK kobieta 

 

M: Czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Raczej tak.  

M: Czy spotkała się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

Nie, w naszym środowisku wiejskim – nie.  

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 

Na pewno w mieście lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. U nas idzie się do lekarza rodzinnego, jest 

problem z dowozem, młodzi pracują.  

Ludzie starsi, to ani teatru, kina nie potrzebują, tylko ta dostępność do służby zdrowia, do specjalisty, 

to jest problem.  

Teraz na wsi teraz jest ciepła woda, ubikacja, to nie jest problem, poziom życia na wsi i w mieście się 

wyrównał.  

M: Co ludzi starsi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

Na pewno zajmują się ogródkiem, młodsi idą do pracy cięższej, a starsi w domu – obiad, sprzątanie.  

Ludzie starsi polikwidowali gospodarstwa, nie ma krów, nie ma świń, jest tu kilku gospodarzy, co 

zajmują się uprawą ziemi, młodzi poszli do pracy, bo mieli małe gospodarstwa, tu w Małopolsce są 

rozdrobnione. Dzieci wiejskie widzą teraz świnie, krowy na obrazkach, o koniach już nie wspomnę, tak 

się to pozmieniało.  

M: A co robi się w dni świąteczne? 

Kto może idzie do kościoła, i wypoczynek z młodszymi, wypicie kawy. Spotkania rodzinne. W soboty 

nie, bo na wsi nie ma wolnej soboty.  

Nie wychodzi się do pola, nie robi się nic – odwiedziny, kontakty rodzinne.  

M: Jakie cechy charakteru podobają się Pani u osób starszych? 

Tolerancja, współpraca z młodszymi, wtedy wszystko dobrze się układa.  

M: A co się Pani nie podoba u starszych? 

Upartość, wracanie do starych rzeczy, dawniej było tak, teraz jest tak, a przecież życie idzie do przodu. 

To co było uważają, to było dobre.  

M: Czy czuje Pani wsparcie rodziny w codziennym życiu? 



Nie potrzebuję takiego wsparcia, jestem wsparcia, sama sobie radzę.  

M: Jak często spotyka się Pani z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

Dawniej na wsi to sąsiad na co dzień był jeden u drugiego, teraz to telefoniczne kontakty są. To jest 

szybciej. Teraz bez zapowiedzenia nikt nie pójdzie, wcześniej się dzwoni.  

M: Jak Pani ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

Jeżeli ktoś chce pracować to mu nigdy nie brakuje, a są tacy co wolą narzekać. Teraz są lepiej urządzone 

domy na wsi lub w mieście – jest wszystko. Tylko tu ludzie pracują, nie ma tu obiboków. Teraz można 

żyć na odpowiednim poziomie. 

Na wszystko na wystarcza, na prezenty też.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pani kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

U nas jest taki dom dla starców w gminie, więc ludzie, którzy nie mają opieki tam przez 8 godzin 

przebywają, tam jest bardzo dobra opieka, albo z DPS ktoś przyjeżdża na rehabilitację, więc w naszej 

gminie ten problem pomocy jest rozwiązany.  

Są u nas pielęgniarki środowiskowe, opieka jest na dobry poziomie.  

M: A kto pomaga w Pani środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

Rodzina, przede wszystkim, dzieci. 

M: A spoza rodziny? 

Tak jak wspomniałam, jest zorganizowana pomoc na terenie gminy. Nie ma tu osób bez opieki.  

M: Kto Pani zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

Rodzina oczywiście, bo rodziny nikt nie zastąpi.  

M: Czy odwiedzają Panią sąsiedzi lub Pani ich odwiedza? 

Tak, odwiedzamy się. Zależy od okoliczności jak często.  

M: Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

Jeżeli byłaby taka potrzeba, to by pomogli.  

M: Jak ocenia Pani ogólnie stan swojego zdrowia? 

Kolana mi wysiadają, czekam mnie operacja na kolana. Praca na roli daje się we znaki.  

M: Czy korzysta Pani z komputera, Internetu? 

Tak. Wiadomości bieżące, informacje o hodowli kurcząt, ceny, to czym się zajmujemy. 



Korzystam kiedy mam czas. Raczej codziennie.  

M: Czy udzielała się Pani ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

Nie, nie udzielam się.  

M: Czy głosuje Pani w wyborach? 

Oczywiście! To jest obowiązek.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Pani w codziennym życiu? 

Raczej nie, nie ma takich.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pani doradził w tej kwestii? 

U nas we wsi są cztery duże gospodarstwa rolne, ci ludzie nie są w stanie nikomu pomagać. Nie ma tu 

czegoś takiego, żeby ktoś był wolny i jeszcze mógł się tym zająć.  

Muszą zwrócić uwagę na systematyczność opieki – kontakt lekarz – rodzina, sprawa zakupów (?). to są 

ciężkie sprawy do organizacji. To trzeba spytać tych ludzi którzy mieliby w tym uczestniczyć, tych 

seniorów, najlepiej ich spytać – czego potrzebują.  

Respondent 30 (Rolnik) 

ROLNIK OGRODNIK 

M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Trudno powiedzieć, zależy jak dzieci wychowane. W zależności od sytuacji, czy młodzi dogadują się ze 

starszym pokoleniem.  

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

Zdarza się.  

M: A może przypomina się jednak Panu jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

Lepiej nie mówić… Nie można niektórych spraw mówić. Jest niewesoło w niektórych sprawach. Jedni 

drugich dyskryminują – starzy młodych, młodzi starych.   

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 

To zależy jak podchodzić do tego. Moim zdaniem to nie ma różnic… Jest różnica (!). Na wsi się siedzi na 

świeżym powietrzu, a tam między blokami i to jest ta różnica.  

Ci co się za komuny wyprowadzili do miasta to ich dzieci wracają na wieś i robią krecią robotę, wszystko 

im na wsi śmierdzi, wszystko im zawadza. Najpierw ich rodzice uciekli do miasta, a teraz dzieci idą na 

wioskę i jest dyskryminacja.  

M: Na czym polega starość ludzi na wsi? 



Starszy człowiek jest nauczony roboty, zawsze coś robi. Jak tylko zdrowie pozwala.  

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

Pochodzi po całym gospodarstwie, wszystkim się interesuje, obchodzi gospodarstwo. Jak ktoś się tym 

nie interesuje, to żyje z dnia na dzień. Obiad zjedzą i pochodzą, uwalą się przy telewizji niektórzy. 

M: A co robi się w dni świąteczne? 

Świętują, co mają więcej robić? Siedzą przy stole… niedziela to jest dzień wolny od pracy i to jest 

wszystko. Jedni to przestrzegają a drudzy nie.  

M: A jakie cechy charakteru ceni Pan u osób starszych? M: A co się Panu nie podoba u starszych? 

Są ludzie, którzy się dogadują ze wszystkimi, a są inni, którzy szydzą, są szyderczy. Rozróżniają na 

pokolenie lepsze i gorsze.  

M: Czy czuje pan wsparcie rodziny? 

Ja nie mogę na razie narzekać, młodzi pomagają.  

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

Jestem w kółku rolniczym, teraz mieliśmy przerwę, a normalnie to raz w tygodniu się spotykamy, w 

poczcie sztandarowym chodzę.  

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

Mi starcza, bo ja dorabiam na ogrodnictwie, emerytura w miarę dobra. 

Na prezenty starcza, na opłaty starcza.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

Są takie osoby, ale mają opiekunów do pomocy.  

Ja sam sobie załatwiam.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

Dzieci.  

M: A spoza rodziny? 

Nie, raczej nie.  

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

To zależy… Ale rodzina.  



M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

Tak, odwiedzamy się, w zależności od potrzeb, różnie.  

M: Czy sąsiedzie są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

Nie liczę na nikogo, sam sobie załatwiam.  

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

Nie mogę narzekać, rozrusznik serca mam, żyję, daję radę, muszę z tym żyć.  

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? 

Trochę, ale nie za dużo przy tym siedzę.  

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

Tak, kółka rolnicze.  

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

Tak.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

Nie ma nic na razie, nie mogę narzekać.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 

Ludzie którzy się tym zajmują, tylko się na pieniądze rzucają, nie myślą o innych, cwaniaki z tego żyją, 

nie okłamujmy się.  

Respondent 31 (Senior) 

SENIOR 

 

M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Tak szerokie pytanie… nie wiem. Jeżeli to porównywać z innymi krajami, bywa bardzo różnie.  

Poza jakimiś wyjątkami, to raczej tak.  

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

Na własnej skórze nie, ale są takie sytuacje, nawet w służbie zdrowia.  

M: A może przypomina się jednak Panu jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

Spotkałem się z niegrzecznym odniesieniem do całej grupy osób starszych czekających w kolejce, 

godzinami, w służbie zdrowia.  



Ale to może jest wina osoby, a nie całego systemu (służby zdrowia). Taka osoba podnosi pacjentom 

ciśnienie, a potem sama im mierzy.  

Osoby starsze są bardziej narażone na kradzieże. Starsi kierowcy bywają źle traktowani przez 

młodszych, może wolniej jeżdżą.  

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od życia ludzi mieszkających w miastach? 

M: Na czym polegają te różnice? 

Ludzie starsi na wsi dłużej pozostają aktywni, to jest korzystne. Po prostu mają co robić, mają ogródki, 

zwierzęta gospodarskie, mają gdzie wyjść, łatwiej im znaleźć zajęcie fizyczne, niż osobom starszym w 

mieście.  

Życie w mieście bardziej predestynuje ludzi starszych do siedzenia przed telewizorem.  

Znam ludzi na wsi w poważnym wieku, którzy się dobrze trzymają przez swoją aktywność fizyczną. Od 

ciężkiej pracy mogą mieć problemy z kręgosłupem i stawami, ale często są sprawniejsi niż starsi w 

mieście.  

Ja mieszkam na wsi od wielu lat, odnoszę swoje obserwacje do swojej mamy…  

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

Są ludzie, którzy zajmują się zwierzętami, kopią sobie w polu, idą do sklepu, to zajmuje trochę czasu na 

piechotę… zajmują się wnukami często, bo rodzice pracują. Trochę spędzają czasu u lekarza w 

kolejkach. To często jest źle zorganizowane, trzeba 2,3 godziny czekać, bo wszyscy są na jedną godzinę 

(umówieni). 

M: A co robi się w dni świąteczne? 

Bardzo często starsi chodzą do kościoła, rzadko zdarza się starszy, żeby nie chodził do kościoła. Teraz 

jest wyjątkowy okres epidemii, tryb życia się zmienił, ale wcześniej to były spotkania z rodziną, z 

sąsiadami też, starsi spotykają się na drodze i potrafią godzinę rozmawiać.  

Widzę wyższość życia na wsi, nie tylko dla ludzi starszych, bliżej natury, trochę dalej od komunikacji.  

M: Jakie cechy charakteru ceni Pan u osób starszych? 

Różni ludzie, różnie się starzeją. Niektórzy są ciepli, chętnie do rozmowy, refleksji, taka empatia. 

Niektórzy starzeją się w innym kierunku. 

Chęć do współdziałania z innymi ludźmi, młodymi, chęć do aktywności.  

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 

Jak stają się zgorzkniali, drażliwi z byle powodu.  

M: Czy czuje Pan wsparcie swojej rodziny? 

I żony i syna, jesteśmy niewielką rodziną, mieszkamy razem.  

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 



Abstrahując od epidemii, jak nie było epidemii, średnio raz w tygodniu, mam kolegów jeszcze z 

młodości. To jest raz na tydzień, raz na dwa tygodnie.  

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

Tak, jak chodzi o moje oczekiwania, jest dość dobrze, ale renta i emerytura żony to jest 1000 zł, jest 

gospodarstwo rolne syna i jakoś się dzielimy zyskami.  

U nas nie ma tradycji obchodzenia urodzin, imienin, więc z prezentami nie ma problemu. Zwolniliśmy 

się nawzajem z tych obowiązków.  

Na opłaty wystarcza.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

Znam taką osobę, ta osoba mieszka w małym mieście, nie na wsi. Zakupów nie jest w stanie 

samodzielnie wykonywać. Wnuczka wspomaga ją w tej sytuacji – pranie, zakupy, gotowanie, ta osoba 

ma demencję.  

Ja sobie dobrze radzę.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

Zdecydowanie rodzina, dzieci, wnuki. Zakupy bardzo często starsi robią sami, chyba, że mają kłopot z 

chodzeniem, z dojazdem. Dopóki mogą to nie korzystają.  

M: A spoza rodziny? 

Nie bardzo… na wsi to nie kojarzę takiej sytuacji.  

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

Powiem szczerze – to że robi to rodzina jest naturalne, to nie powinno się zmienić. Rodzina powinna 

się poczuwać do tego.  

Istnieje jakaś pomoc społeczna, ale nie mam doświadczenia, nie korzystam na szczęście.  

M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

Tak, to jest taka dość nieliczna grupa znajomych, którzy mnie odwiedzają i których ja odwiedzam, 

szczególnie teraz. To jest kilku znajomych.  

Częściej my jesteśmy odwiedzani, to wynika z tego, że ja jestem introwertykiem.  

M: Jak ocenia Pan swój stan zdrowia? 

Mam mocno sfatygowany kręgosłup, jestem na rencie, ale nie mam innych chorób dokuczliwych, 

ograniczających.  



M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? Jak często? 

Tak, korzystam. Zakupy w internecie, zwłaszcza teraz, bardzo często szukam porad prawnych, na temat 

rolnictwa informacji, agrotechnicznych. Bieżące informacje, polityczne, to też w internecie szukam.  

Codziennie korzystam i to niestety za długo.  

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy, społeczności lokalnej? Należy do jakiejś organizacji? 

Nie, jestem introwertykiem. Nie należę.  

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

Tak, raczej się staram być, mieć jakiś wpływ.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

Nie wiem, czy to można zaliczyć do barier, ale ubolewam nad naszym prawem, można nawet z 

prawnikami konsultować, to się przekłada na życiowe sprawy. To zresztą widać nawet na najwyższych 

szczeblach – wybory, jak interpretować tę sytuację, wybory, epidemia.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 

Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, trudno mi coś powiedzieć. Nie słyszałem o tym, ale skoro 

sprawdza się gdzie indziej, to może się sprawdzić.  

Bardzo ważny dla starszych jest kontakt z innymi ludźmi, oni tego potrzebują.  

Nie wiem, jak miałoby to wyglądać, czy ktoś miałby tam być wynajęty do opieki. Od strony prawnej 

musiałoby to być jakoś uregulowane, tylko żeby to nie zabiło tej idei… 

Nie można narzucić bardzo dużych wymagań – trzeba na pewno zapewnić bezpieczeństwo takim 

osobom. Coś te osoby muszą tam jeść, bo to kilka godzin by trwało, jakaś opieka medyczna, nie lekarz, 

na pewno bo to za dużo. Pielęgniarka mogłaby uczestniczyć w tym, ale to może za dużo.  

Może skorzystać z wzorców niemieckich, jeżeli to tam funkcjonuje. 

Respondent 32 (Senior) 

SENIOR, KOBIETA 

 

M: Czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Niekoniecznie, nie.  

M: Czy spotkała się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

Kiedyś w autobusie to ludzie ustąpili miejsca, teraz to nie ma co o tym marzyć. 

M: A może przypomina się Pani jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 



W sklepie, w kolejce, najlepiej to wypchnąć tych starszych i wcisnąć się w to miejsce. Teraz mniej, bo 

pandemia, ale generalnie tak jest.  

Ja teraz mało wychodzę, nie mam styczności z ludźmi a z młodzieżą szczególnie, bo to wśród nich tak 

jest.  

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od życia ludzi mieszkających w miastach? 

Na czym polegają te różnice? 

Oczywiście! W mieście mają te kluby seniora, uniwersytet 3. Wieku. Moja wieś nie jest duża, w 

sąsiednich coś jest, ale to problem z dojazdem, musiałby ktoś zawieźć, a ludzie na wsi są tak 

zapracowani – w obejściu, czy w polu.  

Mogą panie wyjść, spotkać się na kawie, u nas to odpada, bo nie ma takich miejsc. Dawniej były 

klubokawiarnie, ale tam same pijusy z piwem się spotykały.  

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

Dopóki ludzie są sprawni, mogą chodzić, to rano śniadanie, potem kury wypuścić, nakarmić, obiad 

ugotować, bo młodzi pracują w polu, teraz są zmywarki, to odpada zmywanie.  

Potem po południu kury zamknąć, latem i wiosną – ogródek.  

M: A co robi się w dni świąteczne? 

Soboty się niczym nie różnią, a niedziela, śniadanie, do kościoła, obiad, może ktoś przyjedzie, albo nie.  

M: Jakie cechy charakteru ceni Pani u osób starszych? 

Ja wiem… wyrozumiałość. Przymykanie oczu na to co robią dzieci. Obowiązkowość, jak tu u nas na wsi 

– wszystko musi być najpierw zrobione.  

M: A co się Pani nie podoba u starszych? 

Nieraz są niezgodni, to może się z jakąś chorobą wiąże, ale w młodości tacy nie byli – zrzędliwi, no takie 

coś… poza tym to nie.  

M: Czy czuje Pani wsparcie rodziny? 

Tak. Nie mogę narzekać, jak chcę to mnie dzieci gdzieś zawiozą, za niedługo wnuki będą miały prawo 

jazdy to mnie zawiozą.  

Czy do miasta czy do kawiarni, na obiad zabiorą.  

M: Jak często spotyka się Pani z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

Teraz to w ogóle, bo epidemia, a wcześniej to raz, dwa razy w miesiącu, nie częściej.  

M: Jak Pani ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

Mogę powiedzieć dzięki bogu, nie muszę prywatnie do lekarz chodzić, na styk, ale starcza na życie. 



Ja co miesiąc odkładam, to wnukom na imieniny, na gwiazdkę. 

Dzieci robią opłaty, bo mamy wspólne gospodarstwo mamy. Na wsi potwornie drogi jest wywóz śmieci, 

ścieki, woda, gazu nie mamy, 20 złotych śmieci od osoby, to jest bardzo dużo.  

Mnie teraz dodatkowa emerytura poratowała, kupiłam pralkę.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

Nie znam takie osoby. No jest tu starsza osoba, ale dzieci się nią bardzo opiekują.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

Dzieci. Upiorą, umyją, mówię o sąsiadce, która wymaga opieki.  

M: Kto Pani zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

No dzieci! Dzieci, najbliższa rodzina, oczywiście. Ja miałam męża bardzo chorego, to nawet syn z Anglii 

przyjeżdżał.  

M: Czy odwiedzają Panią sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

Tak. Raz dwa razy tygodniu, ale to zależy, od pogody.  

Ja odwiedzam sąsiadów i oni mnie.  

M: Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

Jakbym poprosiła to na pewno.  

M: Jak ocenia Pani ogólnie stan swojego zdrowia? 

Jak na razie odpukać dobry stan zdrowia.  

M: Czy korzysta Pani z komputera, Internetu? 

Tak, korzystam, czytam sobie, proste rzeczy, tylko przelewy, inne takie to dzieci.  

Mam laptopa, dostałam od syna. Korzystam raz, dwa razy w tygodniu.  

M: Czy udzielała się Pani ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

Nie, nie działam w żadnej organizacji, stowarzyszeniu.  

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

Tak.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Pani w codziennym życiu? 

Może to że daleko do miasta, ale tak to nie.  



M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pani doradził w tej kwestii? 

Muszą zwrócić uwagę na cierpliwość do tych ludzi. Na jedzenie muszą zwrócić uwagę, bo teraz są takie 

„wymyślne” jedzenia, a potem jest, że babcia tego nie zje, tamtego nie zje.  

No i czystość, żeby tam była.  

Respondent 33 (Senior) 

SENIOR, kobieta 

 

M: Czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Czy ja wiem… w moim otoczeniu tak, ja nie widzę takich sytuacji.  

M: Czy spotkała się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

Nie, nie. Ja mieszkam w małej wiosce, sami starsi tu są.  

M: A może przypomina się jednak Panu jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

Nie, nie. Ani tu, ani we wsi z której pochodzę, nie spotkałam się z czymś takim. 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od życia ludzi mieszkających w miastach? 

M: Na czym polegają te różnice? 

Bardzo się różni. Według mnie ludzie ze wsi pracowali całe życie, a emerytury rolnicze są bardzo niskie, 

a dużo chorują ludzie, ja krótko pracowałam, mam rentę niewielką, a mąż jeszcze prowadzi 

gospodarstwo, żeby coś jeszcze dorobić. Musi pracować, żeby starczyło na opłaty, domek mamy nie za 

duży, nie za mały, ale trzeba to wszystko utrzymać.  Różnice finansowe są głównie.  

Komunikacji nie ma na wsi, kto ma samochód, może sobie dojechać, a starsi idą nie raz z tymi torbami 

pieszo, ja mam kilometr, nie tak daleko, a niektórzy mają 3-4 kilometry. Sklepik był niedaleko, 

zlikwidowali. 

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

Siedzą w domu przeważnie, telewizja, coś do zjedzenia zrobią, pochodzą drogą. Zawiązało się takie koło 

emeryckie, coś sobie czasami organizują.  

M: A co robi się w dni świąteczne? Czym różnią się te dni? 

Niewiele się różnią, kto może idzie do kościoła. Nie widzę, żeby starsi coś tam robili. Każdy ma swoje 

choroby.  

M: Co pani ceni u osób starszych? 

Prawdomówność. 

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 



Plotki mi się nie podobają. Z nudów coś sobie opowiadają. Gnuśność taka jest, brak ruchu.  

M: Czy czuje Pani wsparcie rodziny? 

Moja córka mieszka prawie 40 kilometrów ode mnie, ma swoje gospodarstwo, pracuje, przyjeżdża 

rzadko, jak potrzebuję to przyjedzie. Czuję wsparcie, jak najbardziej, do lekarza zawiezie.  

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

Ja spotykam się rzadko, bo ja mam problem z chodzeniem. Spotykałam się z osobami z dawnej pracy, 

na wycieczki. 

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

Mąż dostaje emeryturę rolniczą raz na trzy miesiące, ponieważ jest za stary, rocznik 1945. Też pracował 

w państwowej firmie, ale musiał przejąć gospodarstwo po rodzicach. Dzieci pomagają od czasu do 

czasu.  

Jedną trzecią emerytury wydaję na leki.  

To co mamy oboje z mężem idzie na żywność i leki. Wystarcza z trudnością, ubrań się nie kupuje. Na 

prezenty nie wystarcza.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

Ja mam ze sprzątaniem problem, nie mogę do góry rąk podnosić, np. żeby umyć okna. Mąż zajmuje się 

sprawami urzędowymi, on jest sprawny.  

Warzywnikiem zajmuje się mąż, ja już nie mogę.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? M: A ktoś spoza rodziny? 

Córka daleko mieszka. Czasem córka kogoś pośle do pomocy, jak nie może przyjechać. Starsi siedzą w 

domach. 

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

Dzieci. Czasami sąsiedzi pomagają.  

M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

Tak, ja czasami odwiedzam. Ja należę do chóru kościelnego, schodzimy się, śpiewamy, mamy próby, 

śpiewamy na uroczystościach kościelnych, gminnych.  

Sąsiedzi raczej nie odwiedzają, ja mam sąsiadkę, daleką kuzynkę, raz na dwa, trzy tygodnie odwiedzamy 

się.  

M: Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 



Jeśli trzeba, poprosi się, pomogą.  

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

Tak jak wspomniałam, jestem schorowana, po dwóch operacjach, trudności z chodzeniem.  

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? W jakim celu? 

Tak, korzystam z internetu. Coś sobie oglądam, użytkowe sprawy, mąż bank obsługuje. Przepisy sobie 

sprawdzam.  

Korzystam codziennie, kiedy potrzebuję.  

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

Jak wspomniałam należę do chóru kościelnego.  

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

Tak, jak najbardziej.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

Najbardziej utrudnia mi życie brak mobilności ruchowej, nie mogę iść, po 100 metrach jestem już 

zmęczona.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 

Szczególnie muszą zwrócić uwagę na dowóz tych osób (!).  

Respondent 34 (Rolnik) 

ROLNIK, kobieta 

 

M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Nie.  

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

Oczywiście, tak.  

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 

Różni się też taką sprawą, że zainteresowanie ludźmi starszymi na wsi jest mniejsze, mniej organizacji 

skupiających starsze osoby.  

M: Na czym polegają te różnice? 

Jeżeli chodzi o opiekę społeczna, koła zainteresowań, starszy człowiek może w mieście gdzieś wyjść, na 

wsi nie. Starsi nie są mobilni, jak ich ktoś nie zawiezie, to siedzą w domu.  



M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

[….] Niektórzy praktycznie cały dzień oglądają telewizor, ci którzy nie są sprawni.  

M: A co robi się w dni świąteczne? 

Są tacy ludzie, którzy są zabierani do dzieci, a są tacy, co siedzą w domu, starają się pójść do kościoła, 

albo ich ktoś podwiezie.  

M: Jakie cechy charakteru ceni pani u osób starszych? 

Troskliwość… Troszczenie się o wnuki.  

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 

Dociekliwość, jeżeli się spotkają z kimś to na językach całej wsi [CHODZI O PLOTKI] 

M: Czy czuje Pani wsparcie swojej rodziny w codziennym życiu? 

Tak, bo wszystko razem robimy. 

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

Dosyć często z tego względu, że mamy organizację społeczną, stowarzyszenie, spotykamy się kilka razy 

w miesiącu, mamy imprezy okolicznościowe. Teraz wiadomo, covid, to nie ma tych spotkań, ale to się 

odbuduje.  

M: Jak Pani ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

Tak, wystarcza. Normalnie jest wszystko opłacane. 

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pani kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

U nas we wsi takich osób nie widać, ja też nie jestem taką osobą. Raczej starsze osoby mieszkają z kimś 

– jest syn, córka, starsi zostają przy dzieciach. 

Mam takich znajomych, ale oni się opiekują rodzicami. 

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? M: A spoza rodziny? 

Rodzina i sąsiedzi.  

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

Na pewno powinny to być dzieci, ale patrząc na sytuację jaka jest w innych państwach, to u nas jest 

troszeczkę inaczej rozwiązane, w Niemczech wynajmuje się opiekunki, jak dzieci nie mogą się zajmować 

rodzicami i to opieka społeczna opłaca opiekunki do osób starszych. Tam sprawy socjalne inaczej są 

rozwiązane. U nas starsi raczej są na łasce rodziny.  



M: Czy odwiedzają Panią sąsiedzi lub Pani ich odwiedza? Jak często? 

Tak. Tak raz na tydzień.  

M: Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

Tak, jak potrzeba to tak. Jak coś robię np. w kuchni to mi pomagają. 

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

Zawsze mogłoby być lepiej, ale mówią, że zawsze musi coś boleć, bo jak nie to człowiek nie żyje.  

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? Jak często? 

Tak. Bardzo często, bo prowadzę księgowość. 

Słucham muzyki wieczorem, wiadomości przeglądam 

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 

Respondent 35 (Senior) 

SENIOR 

 

M: Czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Raczej słabo… 

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

Młodzi czy państwo, to dużo się mówi, mało robi, młodsi są zapracowani, jaką opiekę ma taka osoba, 

żeby o coś prosić. 

M: A może przypomina się jednak Pani jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

Ja nigdzie nie chodzę, nie bywam… czasem się zdarza… trudno wchodzić w rodzinne sprawy [SŁYCHAĆ 

SKRĘPOWANIE] zdarza się, no zdarza się.  

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od życia ludzi mieszkających w miastach? 

Na pewno się różni, bo starszy człowiek na wsi jeżeli jest sprawny może sobie wyjść, zrobić zakupy, a 

jeśli nie jest sprawny, to wszędzie ma daleko, nie wiem, co on ma zrobić…  



W mieście jest inaczej, blisko jest wszędzie kiosk, sklep, jest dużo lżej w mieście (osobom starszym). 

Rolnicy to są całkiem dyskryminowani, ja np. nie dostanę żadnego dodatku, nic mi się nie należy, bo 

mam kawałek pola, a ja nie mogę już na nim pracować, nawet emerytura mi się nie należy.  

Pracowałam kilkanaście lat w kopalni w laboratorium, pracowałam ciężko i nie należy mi się nic – to 

jest dyskryminacja. 

Ludzie z miasta dostaliby coś – opieka, dodatek, karty seniorów, różne rzeczy im się należą, nie ma 

nawet porównania. 

M: Na czym polegają te różnice? 

Jeżeli chodzi o emerytury, bo pracowałam i w kopalni, potem płaciłam 25 lat KRUS i ja nie dostanę 

emerytury, tylko składkowe 400 złotych na miesiąc. Inni, którzy się urodzili po 1949 dostają, mają 

połączone – praca w zakładzie i na roli, ja się urodziłam za wcześnie i mnie się nie należy.  

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

My jesteśmy schorowani, tak człowiek ledwo chodzi, grzebiemy coś w ziemi, żeby warzywa dla siebie 

uprawiać, nie mogę się schylać, teraz jeszcze koronawirus…  

Mąż wstaje wcześnie 6:00, 5:00, on ma nogi sprawne, plewi, obcina, ja już z nogami mam kiepsko, ja 

wstaję ok. 7:00, kręcimy się zjemy śniadanie. Na rowerze jadę do sklepu, potem gotuję obiad, zawsze 

ktoś przyjdzie, synowie, podam im obiad. Zawsze jest jakaś robota. Cały dzień… ja wieczorem już nie 

mogę chodzić. 

M: A co robi się w dni świąteczne? 

Niedzielę zawsze się szanowało, zawsze się szło do kościoła, ja już nie idę, puszczę sobie w telewizorze, 

może za tydzień, dwa pójdę. 

Po mszy obiad, lubię poczytać w niedzielę, Tygodnik Powszechny czytam, tylko tę gazetkę, książki 

czytam, do biblioteki jadę na rowerze.  

M: Co się Pani podoba u osób starszych? 

Doświadczenie przede wszystkim.  

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 

Wtrącanie się. Młodzi tego nie lubią. Gderliwość mi się nie podoba [ŚMIECH] 

M: Czy czuje Pani wsparcie rodziny? 

Oczywiście, ja mam wspaniałe dzieci, wspaniałych synów. Nie mogę słowa (złego) powiedzieć, córka 

jest dość daleko, ale też super. Dzieci co mogą to pomogą. 

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

W ogóle się nie spotykam. Mam jedną koleżankę, dwie mi już zmarły, z jedną się spotykam raz w roku.  



Kiedyś chodziłam na Uni. 3. Wieku, ale już nie utrzymuję kontaktów. Lubiłam na wycieczki, na koncerty 

jeździć – były takie tanie koncerty dla emerytów, nie mówię o jakichś drogich, raz w miesiącu z siostrą 

jeździłyśmy na takie koncerty. 

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

Beznadziejne mam warunki. Niech sobie pani wyobrazi, że ja mam 400 złotych na miesiąc… 

Dobrze, że mąż coś tam zrobi, ale to jest nie do pojęcia. 

Nie ma mowy o żadnych prezentach. Ciężko jest z opłatami.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

Oczywiście, my starsi nie nadążamy, np. z tą elektroniką. Np. płacenie kartą, ja już się do tego nie 

nadaję. Sprawy urzędowe mąż załatwia.  

Czasami zajmowałam się nawet wnukami. 

Tu u nas nie znam takich osób, pomarły. Ja się opiekowałam mamą, ucięli jej nogę, jeździłam do niej 

podać obiad. Żyła długo, ale z jedną nogą.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

W mojej rodzinie, to ja z siostrą. Rodzina pomaga, tylko tak.  

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? M: A spoza 

rodziny? 

Najbliżsi. Rodzina. Ale to różnie jest z tą rodziną, jeżeli może, bo są różne sytuacje, czasami naprawdę 

nie może pomóc. Moja mama zawsze chciała, żeby przy niej były córki.  

M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

Nie, nie. 

M: Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

Nie. Też mam tu samotną sąsiadkę, to tak przez płot rozmawiamy.  

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

Czuję się kiepsko, kręgosłup mam zniszczony, boli mnie głowa, nie mogę spać, nogi też wysiadają, 

chodzę z kijkami, ale po równym, bo mam łękotkę pękniętą, człowiek musi się ruszać.  

Jestem po operacji jednego oka.  

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? W jakim celu? 



Korzystam, różnie, wiadomości, czytam, gminne wiadomości, no w ogóle. Interesuję się różnymi 

rzeczami, mszę sobie puszczę. Przepisy czytam, o robótkach na szydełku, porady – ogrodnicze, 

kulinarne.  

Teraz dużo korzystam, mam do tego telefon, dostałam od syna, bardzo się z tego cieszę. Codziennie 

korzystam.  

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy, społeczności lokalnej? Należy do jakiejś organizacji? 

Należę do koła gospodyń wiejskich. Wcześniej dużo się udzielałam, wystawy organizowano.  

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

Tak. Zawsze.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

Jedynie to zdrowie jest barierą, zdrowie to jest wszystko.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 

Nie wiem, trudno powiedzieć.  

Respondent 36 (Rolnik) 

ROLNIK, kobieta 

M: Czy Pani zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Nie.  

M: Czy spotkała się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

Nie, raczej.  

M: A może przypomina się jednak Pani jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

Młodzi na temat starszych, o to mi chodziło. Starsi są młodym niepotrzebni, są dla nich przeszkodą. 

Kiedyś to były rodziny wielopokoleniowe, teraz starsi są z domów usuwani i do domów opieki wysyłani, 

o to mi chodzi. Starszy jest potrzebny, jak się do czegoś przydaje.  

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od życia ludzi mieszkających w miastach?  

Na czym polegają te różnice? 

Chyba raczej nie… Na wsi można sobie wyjść na podwórko, do ogródka, a w mieście człowiek siedzi tak 

jak w klatce.  

Wieś i miasta są już zrównane, może z komunikacją jest różnica, w mieście wszędzie dojdzie, a na wsi 

jak nie ma własnego auta to nie.  

M: Co ludzi starsi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 



To zależy kto i jak się czuje, jak jest sprawny to się interesuje tym co jest (do zrobienia), zielsko wyrwie, 

kwiatki posadzi… takie drobiazgi, podlanie kwiatów.  

M: A co robi się w dni świąteczne? 

To już takie lenistwo. Odpoczynek, kościół, podwórkiem i grządkami się nie interesują, bo od tego jest 

zwykły dzień.  

M: Jakie cechy charakteru ceni Pani u osób starszych? 

Cierpliwość i to wszystko.  

M: A co się Pani nie podoba u starszych? 

Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Jestem starszą osobą, nie widzę tego, to ktoś z boku może ocenić.  

M: Czy czuje Pani wsparcie rodziny w codziennym życiu? 

Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba.  

M: Jak często spotyka się Pani z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

Już teraz to są inne czasy. Kiedyś to były spotkania z sąsiadami, teraz ludzie bramy zamykają i taki jest 

kontakt. Każdy jest zainteresowany telewizorem i niczym więcej. Kiedyś ludzie na ławeczkę wychodzili, 

siadali, rozmowy.  

Nie żyję źle z sąsiadami, ale to nie jest to co kiedyś.  

M: Jak Pani ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? Na prezenty?  

Trzeba być oszczędnym, to na wszystko wystarczy. Trzeba myśleć na przyszłość, że może być gorzej.  

Na potrzebne wydatki musza być pieniądze, tak się robi, żeby było. Oszczędza się.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pani kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

Teraz to tak się nie spotykam i mało się wie o takich osobach. Mogę to tylko odnieść do siebie. Mnie 

pan bóg przywrócił do zdrowia i cieszę się z tego.  

M: A kto pomaga w Pani środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

No raczej rodzina, stara się, ale trudno mi coś powiedzieć na temat innych.  

M: A spoza rodziny? 

A kto ma pomagać? To my jeszcze pomagamy rodzinie przy wnukach.  

Jest opieka społeczna, ale mnie jest trudno cokolwiek powiedzieć. 

M: Kto Pani zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 



No chyba rodzina, po to się wychowało dzieci. Ale oni najchętniej oddają do domów starców, takie jest 

dziś społeczeństwo, niestety. Zwłaszcza jak ci rodzice starsi potrzebują opieki. 

M: Czy odwiedzają Panią sąsiedzi lub Pani ich odwiedza? 

Sporadycznie, przez siatkę, przez płot. 

M: Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

Ja nie mam takiej potrzeby.  

M: Jak ocenia Pani ogólnie stan swojego zdrowia? 

Tak sobie, różnie to jest, raz pod górkę, raz z górki. Mam sporo chorób. 

M: Czy korzysta Pani z komputera, Internetu? 

Jako tako tak. Wiadomości poczytać, co się dzieje w świecie, zamiast wiadomości (telewizyjnych), jakieś 

porady, słownictwo znaczenie trudne, jak nie wiem o co chodzi, to sobie sprawdzę. 

Używam w zależności od potrzeb, czasu. Raczej codziennie tak na krótko, w zimie dłużej.  

M: Czy udzielała się Pani ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

Tak, ja należę do takiej spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej (?), w inne się nie angażuję, 

niech młodzi się zajmują i po swojemu. 

M: Czy głosuje Pani w wyborach? 

Zawsze.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Pani w codziennym życiu? 

Póki co to na razie nie.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pani doradził w tej kwestii? 

Proszę pani to trzeba chcieć, jak ktoś chce to znajdzie, są osoby, które się angażują i są osoby niechętne 

(!).  

Ja nie lubię rad nikomu udzielać, nie jestem takimi sprawami zainteresowana, nie chciałabym w takim 

czymś uczestniczyć.  

Respondent 37 (Senior) 

SENIOR 

M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Chyba raczej tak… 

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 



Nie.  

M: A może przypomina się jednak Panu jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

Nie, nie… 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 

Na czym polegają różnice? 

Pierwsza podstawowa sprawa, w mieście nie potrzeba samochodu, a na wsi, jeżeli już nie można jeździć 

autem, to już jest poważny problem. Nie ma się jak poruszać, nie ma autobusów podmiejskich, i takich 

rzeczy. Jeżeli jakieś miejscowości są blisko miasta, to jeszcze, jeszcze. Powiem tak – za czasów 

prezydenta Grobelnego, bo jestem z Wielkopolski, to miasto się naprawdę rozwijało i było jednym z 

lepszych miast, a za czasów tego oszołoma, to powiem pani szczerze – żal w ogóle wjeżdżać do miasta 

tyko ścieżki rowerowe i jakieś tam wygibasy, i tęczowi i jeszcze coś tam i… żal jak to się mówi brzydko, 

nie powiem … ściska.  

M: Jakie są cechy charakterystyczne starości na wsi? 

Nie umiem tego pani powiedzieć, dla mnie to jest normalność. Ja przychodząc na wieś miałem 20 lat, 

babcia miała wtedy ponad 90 i wspólnie żyliśmy, tak byłem wychowany, to nie jest dla czymś dziwnym, 

to jest po prostu normalność.  

Na wsi też się pracuje, czasem 24 godziny na dobę niestety, i tu nikt nie narzeka, że za mało zarabia i 

takie tam… 

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

Nie umiem tego powiedzieć, bo mój dzień to jest praca, a hobby to mam dwa koniki. Pracuję dwie 

godziny dziennie, pozostałą część dnia zajmuje się hobby, to są koniki, wyjazdy, różne rzeczy. Ja na 

razie jestem sprawny więc nie umiem pani powiedzieć co robią (inni) ludzie na wsi.  

Typowi sąsiedzi, jak obok, to pracują od 5 rano do 22 i żal patrzeć. Praca na gospodarstwie, zarówno ci 

co są na emeryturze, jak i właściciele tych gospodarstw. Hobby uważają za zbytek. Ja specjalnie kupiłem 

bryczkę dla wnuków, traktuję to jako pracę, ale i jako przyjemność, musi być zadowolenie. Uwielbiam 

duże psy, ale nie agresywne. Ja mam nowofunlanda, miałem teriera rosyjskiego, wierny pies. Ja 

każdego pieska wychowuję, żeby nie był agresywny. (dygresje o psach).  

Kiedyś miałem kurki i zabijałem je, miałem ubojnię taką małą. (…)  

M: A co robi się w dni świąteczne? Czym ten dzień różni się od dnia roboczego? 

Musowo do kościoła trzeba jechać, potem spotkania rodzinne, dzieci, wnuki, znajomi, odwiedziny.  

M: Jakie cechy charakteru ceni Pan u osób starszych? 

Nie umiem tego pani powiedzieć… skromność przede wszystkim.  

 

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 



Mam takiego sąsiada, który sprowadził się z miasta na wieś i on się uważa za nadczłowieka, że on jest 

mądry, bo jest z miasta, mówi – a wy to jesteście wiejskie głupki. Nie lubię czegoś takiego jak się ktoś 

wywyższa, pycha. 

Oprócz tego zadufania, pychy, to nie wiem, co jeszcze. (…)  

M: Czy czuje Pan wsparcie rodziny w codziennym życiu? 

Tak, tak. Oczywiście.  

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

Powiem pani szczerze - nie mam znajomych, przyjaciół, poza rodziną. Mam takiego jednego 

znajomego. Miałem kryzys w życiu. Jak oglądała pani o komornikach w telewizji – ja to przeżyłem w 

2000 roku. Sprzedałem dwa tiry kurczaków i nie dostałem za to pieniędzy, panowie komornicy ograbili 

mnie za to. Wtedy pozostała rodzina, pozostali się śmiali. Jak się odbudowałem poznałem znajomego, 

który trzy razy stracił firmę, on mi powiedział – chłopie zresetuj telefon, zostaw tylko rodzinę – kto 

pierwszy przedzwoni, to ich zapisuj w telefonie. 

Odbudowałem się, mam ciągniki, a nie miałem roweru. Miałem kiedyś znajomych, w piątkę jeździliśmy, 

to się skończyło, jak się skończyła kasa. Prawdziwych przyjaciół poznasz w biedzie.  

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

Powiem tak – od 2015 to się poprawia idzie to odczuć. (…) Nie mam problemów finansowych.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji?  

Nie znam takiej osoby.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

U nas jest tak przyjęte, że pomaga przede wszystkim rodzina. I to się nie zmienia, a jakieś tam MOPSy, 

„sropsy” są w jakiejś dalszej kolejności.  

M: A spoza rodziny? 

Ktoś obcy… to już jest chore, tak jak domy starców, tak jak nie jestem zwolennikiem schronisk dla psów 

(!). To jest męczenie tych psów. 

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

Rodzina. Tylko i wyłącznie. 

M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

Nie.  

M: Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 



To co powiedziałem – nie utrzymuję kontaktów. 

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

Normalnie, poprawny. Jestem przykładem książkowych wyników lekarskich. 

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? Jak często? 

Tak. Zakupy przede wszystkim, porównuję ceny. Codziennie korzystam.  

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

Nie angażuję się kompletnie. Jestem anty. 

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

Tak.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

Nie. Nie ma takich barier. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 

Chore… chore… rozumie pani? Niech pani nie czyta dalej. Ludzie, którzy to wymyślili, to chyba nie 

chodzili do szkoły. (…) 

Ludzie, którzy to wymyślili, to mieli w szkole trzy z trzema minusami. To jest chore przenosić kogoś do 

jakiejś wioski. Nie zgadzam się z tym absolutnie, tak chore jak schroniska dla psów, to jest na takiej 

samej zasadzie.  

Respondent 38 (Senior) 

SENIOR 

M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

- Nie bardzo… 

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

- Samotne osoby są zostawione same sobie.  

M: A może przypomina się jednak Panu jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

- Mnie to nie dotyczy akurat. Jeżeli ktoś jest starszy, to bardzo trudno o pomoc i brakuje pieniędzy. My 

się tu na wsi mniej z czymś takim spotykamy. W życiu codziennym też tak nie… tylko z tą pomocą 

problem, ciężko dojechać i wszystko jest utrudnione. 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 

- Ci co mają porządniejsze emerytury i dzieci to jest im dobrze. Na wsi nie ma pojazdów, jest trudno 

dojechać coś załatwić. Trudności komunikacyjne na wsi występują  



Osoby na wsi mają tak średnio… zwłaszcza ci, którzy zostają sami.  

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

- To zależy kogo bierzemy pod uwagę. Leniuchy nic nie robią, tylko wypiją, osoby przyzwyczajone do 

roboty, to mają ogródek, coś zawsze robią, podlewają, przy grządkach pracują. Gotuje się też.  

Wieczorami to komputer, każdy inaczej to spędza.  

Zakupy większe to robimy w mieście, bo sklepy na wsi są dużo droższe niż markety.  

M: A co robi się w dni świąteczne? 

W niedziele to się idzie to kościoła, to jest normalne. Ale nie różni się tak ten dzień emeryta. W niedzielę 

się nie wykonuje prac, tylko jakieś drobne rzeczy, podlewanie.  

M: Jakie cechy charakteru ceni Pani u osób starszych? 

- Pogodę ducha. Nie narzekanie.  

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 

- Narzekanie i nic nie robienie. Nic nie robię i narzekam, że nic nie mam. To się nie podoba. Z uśmiechem 

to wszystko można załatwić. 

M: Czy czuje Pani wsparcie rodziny? 

- Tak, męża [ŚMIECH].  

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

- Sąsiadkę mam za płotem, codziennie się widzimy. A młodzi to przyjeżdżają jak mają czas, albo my do 

nich jedziemy, zapracowani są. 

Kawę z sąsiadką wypiję, pogadamy.  

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

- Jestem w bardzo dobrej sytuacji materialnej. 

Na prezenty też wystarcza, ja mam emeryturę, mąż prowadzi gospodarstwo, jesteśmy w bardzo dobrej 

sytuacji. 

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

- Znam taką osoby, ale zawsze ktoś pomoże, syn, czy córka. Z zewnątrz nie ma takiej możliwości.  

Ja sama sobie w urzędach i na co dzień wszystko załatwiam.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 



Zawsze można liczyć na wsparcie kogoś z rodziny, na wsi tak się tego nie odczuwa [braku pomocy].  

Rodzina lub sąsiedzi, jeżeli się z nimi dobrze żyje.  

M: A spoza rodziny? 

Sąsiedzi. Wieś jest specyficzna, wszyscy to jest jak pszyszywana rodzina.  

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

Rodzina i urzędy powinny się bardziej interesować tymi mniej zaradnymi.  

M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

Tak, jak wspomniałam, sąsiadka. 

M: Czy sąsiedzi są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

Tak, kupujemy sobie np. cos wzajemnie jadąc do miasta na zakupu. 

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

Na razie dobrze. Jestem po zawale, ale mogę chodzić i się ruszać, jest w normie wszystko.  

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? 

Tak, korzystam. Wiadomości, poczta, facebook, różne takie rzeczy. 

Korzystam codziennie z internetu, wieczorem. 

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

Nie działam w żadnym stowarzyszeniu, nie lubię. W pracach typu sprzątanie wioski to oczywiście biorę 

udział.  

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

Tak, uczestniczę.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

Nie, w tej chwili nie odczuwam barier. Dojazd jest problemem, np. do dentysty, za długo się czeka na 

wizyty, nie za wszystko można też zapłacić.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pani doradziła w tej kwestii? 

Czy seniorzy chętni byliby na cos takiego to wątpię… 

Nie mam zdania na ten temat. Najczęściej osoby starsze nie mają już żadnych zainteresowań. Co by nie 

było w takim gospodarstwie to ci ludzie będą zadowoleni. Ja mam za dużo zajęcia, żeby się w coś 

takiego bawić jeszcze… 

Respondent 39 (Rolnik) 



SENIOR ROLNIK 

 

- Byłem rolnikiem na moje nieszczęście, za 1000 złotych emerytury… 

M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

- Nie wszędzie. U nas społeczeństwo jest zadufane (?), co zauważyłem, jak byłem w podróży. Raczej nie 

szanuje się. Oni uważają, młodzi, że starzy powinni już odejść na „wieczne łowy”.  

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

- Osobiście, nie, ja też nie narzekam, bo u nas jest rodzina wielopokoleniowa, ale znam takie przypadki, 

że… nie będę takich rzeczy mówił. Jak już ktoś jest niedołężny, to nie ma opieki od państwa od 

społeczeństwa, teraz biznes rządzi, nie jak 50 lat temu było. 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 

- W mieście mają spokojniejsze życie, w piecu napalone, ciepło, taki „ciepły kącik”. A na wsi zawsze coś 

się znajdzie do roboty.  

Ja np. po przejściu na emeryturę oddałem synowi gospodarstwo i zająłem się pszczelarstwem. 

Przyjechałem teraz dopiero od pszczół. Jestem aktywny od rana do wieczora, jak nie ogród, sad, to 

pszczoły.  

M: Na czym polegają jeszcze te różnice? 

- Inteligencją się różni. Na wsi nie ma nic, ani poczty, ani kina, ani gospody. Są tu wioski, że nawet 

sklepu nie ma, taka jest rzeczywistość. Kiedyś w każdej wiosce nawet poczta była. „Rozwoźne” 

samochody krążą (sklepy).  

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

- Np. żona to tylko narzeka, że boli, tu boli, tam boli. Co robimy, no pracujemy, np. w ogródku, na spacer 

nie ma siły. Teraz idę miód kręcić, żeby dorobić.  

Wieczorem to nawet nic nie obejrzę ostatnio, zmęczony, zasypiam.  

M: A co robi się w dni świąteczne? 

- A to zależy jakie święta. Rodzina odwiedzi, zjemy posiłek, pogadamy. Teraz ta pandemia i wszystko 

zamarło.  

M: Jakie cechy charakteru ceni Pan u osób starszych? 

- Jak na wsi to wytrwałość, upór, charakter. Nie leje się wody, każdy tak konkretnie… 

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 



- To zależy… Narzekanie na zdrowie mi się nie podoba, narzekanie na kolejki u lekarza. U nas wyludniła 

się wioska, nie ma do pomocy nikogo, młodzież wyjechała do krajów zachodnich. Kiedyś była piłka 

(klub), teraz nic kompletnie. 

M: Czy czuje Pan wsparcie swojej rodziny w codziennym życiu? 

- Jak mogą to wspierają, ale ja na razie jestem samodzielny. 

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

- Moi rówieśnicy, to mało kto został. Nie ma nawet z kim piwa wypić, nie ma już starszych, dużo wdów 

jest, jeszcze ja się utrzymałem, sąsiad… Ale z sąsiadami się człowiek spotyka, będę przy pszczołach 

pomagał koledze, na ryby się jeździ, na grzyby. 

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

[ŚMIECH] Za 40 lat pracy mamy z żoną ok. 1000 złotych na dwoje (?!). Ale śniadania obiady to u syna 

jemy, bo mieszkamy razem, gospodarstwo jest wspólne.  

Gazu nie płacimy, bo mamy biogaz, wodę też mamy swoją, prąd to oszuści proszę pani, bo miał być 

tańszy.  

M: A czy wystarcza na prezenty? 

- Oni są dobrze sytuowani… ale po 100 złotych wnukom się, da, bo nawet nie wiadomo co dzieciom 

kupić.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

- U nas nie, sąsiad ma 90 parę lat, ale nawet drzewo rąbie. Niedołężnych to znam 2-3 

sześćdziesięciolatków, którzy trochę za długo w swoim życiu pod sklepem stali.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

- Była taka jedna pani, która pomagał sąsiadce… tak to nie wiem… A tak to przeważnie rodzina, bo 

mieszka się razem. Harcerzy nie ma :) 

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

- Jest opieka społeczna, ale pomagać powinna przede wszystkim rodzina.  

M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

- Po sąsiedzku prawie codziennie się odwiedzamy, widzimy się przez płot. Sąsiedzi częściej odwiedzają.  

M: Czy sąsiedzie są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

- Tak, tylko jakoś nie mam takiej potrzeby. U mnie w rodzinie to magistrowie, inżynierowie… 



M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

- Lepiej nie gadać, chorób od cholery, nawet raka mam, stęka człowiek, ale się rusza, bo nie lubię 

bezczynności, do wieczora jest co robić. Parę dni takiej ciężkie roboty, potem przerwa.  

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? 

- Tak, korzystam. Przeważnie dydaktyczne, o pszczołach informacje, czasami film. Miłośnikiem pszczół 

jestem, z dziada pradziada tradycja. 

Codziennie korzystam z internetu.  

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

- Jestem czynnym strażakiem, przewodniczącym komisji rewizyjnej. Radnym byłem, cały czas byłem w 

ruchu. Byłem przewodniczącym rady banku, kółek rolniczych.  

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

- W ostatnich nie byłem [ŚMIECH] w tych 10 maja :) 

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

- Polityka… wszystko mnie denerwuje, takie to zakłamane, od razu wyłączam, żeby się nie denerwować.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 

- U nas wożą dwoje takich niesprawnych… ale nie wiem… Mieszkałem w wiosce, gdzie było 60 

gospodarstw, ale rolników jest trzech. Czy to kogo zainteresuje, żeby kto kasę zbijał na tym? Każdy chce 

tego człowieka skubnąć, nie mam zaufania do takich pomysłów, bo potem bez emerytury ten człowiek 

zostanie.  

Respondent 40 (Rolnik) 
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M: Czy Pana/i zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

- Tak. Tak uważam.  

M: Czy spotkał się Pan(i) z sytuacją, w której osoby starsze były źle traktowane?  

- Chyba nie… Nie kojarzę, bezpośrednio nie spotkałam się. Czasem młodzież nie ustępuje 

miejsca w komunikacji, raz może zdarzyła mi się taka sytuacja - rozbrykana młodzież, 

zwróciłam uwagę i usłyszałam w odpowiedzi wiązankę.  

M: Czy życie ludzi starszych mieszkający na wsi różni się od tych mieszkających w mieście?  

- Na pewno się różni, bo na wsi coś się dzieje. W mieście osoby starsze, np. mieszkające w 

bloku są uwiązane do tego mieszkania i tylko stoją w oknie i obserwują co się dzieje. Chyba, 



że ktoś zawiezie do domu seniora, na zajęcia. A tak, to tylko patrzenie przez okno, wiem, bo 

mieszkałam w mieście. To taki smutny widok.  

Na wsi cały czas coś się dzieje i jest większy szacunek do osób starszych, odwiedza się te osoby, 

a przeważnie są to rodziny wielopokoleniowe, przynajmniej dwa pokolenia razem, te osoby nie 

są same, coś się dzieje. Nawet osoba jeżeli nie jest sprawna, to cały czas coś robi, ma jakieś 

zajęcie, to nie musi być ciężka praca, zawsze można zejść do ogródka, coś sobie podłubać, 

podrapać przy warzywach, kwiatkach lub posiedzieć przed domem na ławeczce, starsze osoby 

nie są tak uwiązane do tego mieszkania.  

A wady – odległość od miasta to problem z dojazdem pogotowia, czasem nie mogą trafić. W 

domach starego typu i osoba mieszka sama, to musi np. w piecu napalić, ale teraz są kuchenki 

gazowe, ale są domy ze starym wyposażeniem, nie zawsze podwórko jest urządzone, ubłocone, 

trzeba wtedy brodzić w błocie.  

Zaletą też jest to, że na wsi zawsze są zwierzęta, a ludzie starsi lubią zwierzęta i zwierzęta lubią 

ludzi, to jest jakby terapia zwierzętami. Można pogłaskać kota, pies się łasi, można pogadać do 

zwierzaka, pogłaskać, przytulić. A w mieście nie wszyscy mają zwierzaki, boją się. Zwierzęta 

to jest jedność (…).  

Są też koła gospodyń, ja np. chodzę, tam się coś cały czas dzieje, robienie duperelek, ale jest 

kontakt, można pójść do sąsiadki, porozmawiać, nie tak jak w mieście, gdzie trzeba się 

umawiać. Po prostu zakłada się buty i idzie. Chyba, że są to osoby zajęte, ale każdy sąsiad na 

ogół wie, kto jest zajęty. Bliższe są więzi sąsiedzkie, co jest zaletą i wadą. 

M: Co ludzie starsi robią w typowym dzień roboczy? 

Trudno powiedzieć, jak jest w różnych domach, ale ludzie pomagają młodszym, którzy mają 

pole, zwierzęta. Jeżeli mogą wyjść na zewnątrz, to pomagają. A w domu – obiorą ziemniaki, 

zupkę ugotują, coś tam posprzątają i są cały czas w ruchu. Nie ma pustych momentów siedzenia 

i czekania, wypełniania czasu.  

A teraz w tej izolacji, to miasto to jest tragedia i katastrofa – dla starszych i dla młodszych, wieś 

jest tym azylem, spokojem, człowiek jest wolny, wychodzi, nie czuje się uwięziony. Jest co 

robić, coś się dzieje, nie ma momentu, który ogranicza. Ja w mieście zawsze miałam kota, ale 

byłam niezadowolona, że on musi sam siedzieć – jak przeprowadziliśmy się na wieś ja 

odetchnęłam i kot również, zaczął biegać po podwórku. Mam teraz 3 koty i 3 psy – to jest wieś, 

można sobie na to pozwolić, a one dają radość człowiekowi.  

M: Co ludzie starsi robią w soboty, niedziele i dni świąteczne? 

Tutaj jest szanowany ten dzień świąteczny, praca to tylko ta, która musi być wykonana. Unika 

się innej pracy. Tutaj jest większy procent ludzi, którzy uczestniczą w nabożeństwach, mszy 

świętej, katolicyzm dominuje. Bardzo wielkim szacunkiem cieszy się Kościół.  

Potem spotkania sąsiedzkie, spokój i odpoczynek. Ja piorę w niedzielę, bo mam tańszy prąd, 

jak coś trzeba zrobić to się zrobi, w tygodniu na coś brakuje czasu.  



M: Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych?  

Przede wszystkim chodzi o umiejętność porozumienia się z młodszym pokoleniem. Bardzo 

często są zatargi, młodzi mają swoje pomysły, przejmują dowodzenie, starsi nie mogą się z tym 

pogodzić. Najważniejsza jest ta zgoda, bo wszyscy się wtedy dogadają.  

Zrozumienie dla młodych, to mi się podoba. Wyjście z inicjatywą typu „w czym mogę ci 

pomóc”. Starszą osobę jest trudno poprosić o pomoc, jeżeli ona wyjdzie z inicjatywą, to można 

tę pomoc przyjąć.  

M: Jaka główna cecha charakteru najbardziej przeszkadza Panu/i u osób starszych? 

Jeżeli nie potrafią dogadać się z młodszymi, z młodszym pokoleniem.  

M: Czy czuje Pan/i wsparcie swojej rodziny w codziennym życiu?  

Zrozumienie jeden drugiego. Mam to wsparcie, dialog, na tym to polega. Dbamy o to wspólne 

dobro.  

M: Jak często spotyka się Pan/i z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami (osobami z poza 

rodziny)?  

Bardzo często, teraz jest gorzej (koronawirus). Przede wszystkim jak ludzie są bardzo 

zapracowani, bo tu jest ciężka praca, wtedy żeby się spotkać z kimś jest trudno, przez pracę, 

potem się chce odpocząć, np. przy internecie. Ale kiedy są imieniny, jubileusze, to urządza się 

np. w świetlicy wiejskiej spotkanie, kobiety się spotykają, razem gotują, mężczyźni coś innego 

robią. Sołtys rozwozi pisma, znamy listonosza, chwilę się z nim porozmawia.  

Można liczyć na pomoc innych osób, kawę się wypije. Jest ten kontakt, rozmowa, spotkanie, 

cały czas tu się człowiek z kimś spotyka. 

W sklepie zna się wszystkich, ze sklepową się pogada. W mieście ludzie rzadko nawiązują 

kontakty z sąsiadami, zwłaszcza w blokach.  

M: Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? 

Z tym jest trudno, różnie bywa, czasami starcza innym razem nie starcza. 

M: Czy wystarcza pieniędzy na zakup żywności lub ubrania, nie starcza pieniędzy na pokrycie 

wydatków związanych z leczeniem i opieką lekarską? 

Różnie z tym bywa… 

M: Czy wystarcza pieniędzy na prezenty dla najbliższych? 

Na prezenty to zawsze wystarczy, bo to nie muszą być nie wiadomo jakie. Czasami wystarczy 

drobiazg, np. mąż dostał wspaniały tort, który zrobiłam. 

M: Czy nie starcza pieniędzy na pokrycie świadczeń mieszkaniowych (czynsz, prąd, woda, gaz, 

itp.) 



Tutaj jest inaczej, jest podatek rolny. Mamy swoje ujęcie wody, nie płacimy. Gaz mamy, z tym 

różnie bywa, musimy uważać.  

Mamy prawie wszystko na prąd, więc na prąd musi wystarczyć.  

M: Osoby starsze czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie 

zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy zna 

Pan(i) osobiście kogoś starszego, kto ma takie problemy lub może sam(a) Pan(i) jest w takiej 

sytuacji?  

Ja nie mam kontaktu z takimi osobami, mama z którą mieszkamy jest samodzielna i pomaga 

nam we wszystkim. 

Mama koleżanki jest taką osobą, trzeba jej pomagać, umyć. 

Na swoim przykładzie – mama mojego męża jest osobą samodzielną lubi w ogródku pracować, 

ale jeżeli chodzi o urzędy – to jest totalna niemoc. Teraz jest ta technika, to nie jest łatwe, wiele 

osób się gubi. Nawet jeżeli chodzi o urządzenia domowe. 

M: Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności z 

wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności?  

To różnie. I dzieci i wnuki, czasami sąsiedzi. To zależy czego dotyczy sprawa. Nie zawsze jest 

możliwość dojazdu, bo ktoś nie ma samochodu, a jest potrzeba zawieźć starszą osobę, to sąsiad 

pomoże. 

M: Jak Pan/i uważa, kto powinien udzielić w pierwszej kolejności pomocy starszej osobie? 

Najbliższa rodzina, oczywiście. 

 

M: Czy odwiedza Pan/i sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają Pana/ią? 

Tak. Jak często to nie jest pytanie na ten czas (pandemii). W normalny trybie to zależy od 

momentu, bo czasami i trzy razy w tygodniu się widzimy, albo raz w miesiącu i zależy od 

sąsiadów. 

Mnie częściej odwiedzają sąsiedzi. 

M: Czy sąsiedzi pomagają Pani? 

Tak, pomagają i w pracach polowych. 

M: Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swój stan zdrowia?  

[SMIECH] Ja jestem okrutnie schorowana, ale to nie są choroby, które mi uniemożliwiają 

funkcjonowanie na co dzień.  

Teraz medycyna jest na wysokim poziomie, środki przeciwbólowe i do przodu! 

 

M: Czy korzysta Pan/Pani z komputera i Internetu? 

Tak. Przede wszystkim sprawy firmowe, poza tym zakupy, bo lepiej się robi niż w sklepach, 

niższe ceny, lepszy asortyment. 

Poza tym korzystam z internetu w celach informacyjnych – jak czegoś nie wiem, to od razu 

sprawdzam. Pan bóg wie wszystko. Korzystam codziennie. 

M: Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że angażował się Pan/Pani w działania na 

rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie)? 

W najbliższym sąsiedztwie to pomoc sąsiedzka. Od niedawna mieszkamy na wsi, urządzamy 

się cały czas. Koło gospodyń wiejskich – w to zamierzam się zaangażować. 



Wcześniej jak była mało aktywna sołtys, teraz jest bardzo aktywna, mamy akcję sprzątanie wsi, 

na pewno weźmiemy w tym udział. 

M: Czy chodzi głosować na wybory? 

Tak.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu/Pani w codziennym życiu?  

Ze względu na stan zdrowia. Kręgosłup np. czyli bariery zdrowotne. 

 

M: W projekcie zakładamy tworzenie gospodarstw opiekuńczych dla seniorów na bazie 

gospodarstwa rolnego.  

Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce 

systemu gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

Bardzo trudne pytanie… 

Żeby ci ludzie się nie nudzili, żeby mieli co robić, w zależności od swojej sprawności, co 

mogliby robić.  

Żeby były zwierzęta, z którymi można się zaprzyjaźnić. Moja teściowa nie rozumiała zwierząt, 

nie lubiła zwierząt (mieszkając w mieście), teraz jak zamieszkała z nami bez kotów nie może 

się obejść. Rano robi od razu inwentaryzację kotów, musi z nimi się poprzytulać, porozmawiać. 

Zwierzęta dają dużo radości, nie tylko osobom starszym, więc to jest istotne, żeby były te 

zwierzęta.  

I żeby człowiek starszy nie czuł się niepotrzebny, żeby człowiek starszy miał jakieś zadanie, 

bo najgorsze to siedzieć i nie mieć nic do roboty.  

M: Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. 
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M: Proszę mi powiedzieć, czy jest Pan rolnikiem? 

- Jestem na emeryturze, nie jestem rolnikiem. 

M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

- chyba tak, bo nic takiego nie słychać, że nie są szanowane. 

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

- nigdy nie… 

M: A może przypomina się jednak Panu jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

- [CISZA] trudno powiedzieć… a ja to nie mam takich problemów. 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 



- Na pewno…  

M: Na czym polegają te różnice? 

- Na wsi to ludzie mają więcej pracy, coś tam robią zawsze, w ogródku, czy gdzieś. A w mieście, np. w 

bloku to co oni tam mają (do roboty).  

W mieście ludzie mają gdzie wyjść, np. do kina, na wsi tego nie mamy.  

Bardzo spracowani są ludzi na wsi, w mieście bardziej zadbani.  

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

- Praca przy wnukach, pomoc przy różnych pracach. Zaczyna się rano od kur, kaczek, zajmujemy się 

wnukami.  

No i telewizja oczywiście, tylko ta telewizja, bo co więcej… 

M: A co robi się w w dni świąteczne? 

- Rano się idzie do kościoła, potem obiad, spacerek. Odwiedziny znajomych… 

Jakie cechy charakteru ceni Pan u osób starszych? 

- Są mądrzejsi, doświadczeni, mają doświadczenie życiowe. Nie umiem tego powiedzieć. 

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 

- Że więcej chorują.. a tak, to nie wiem, trudno powiedzieć. No upierdliwi są [ŚMIECH]. No i plotki lubią.  

Czy czuje Pan wsparcie rodziny w codziennym życiu? 

- Jak najbardziej. Zawsze chociaż można liczyć na dobre słowo, zapytają się [co słychać]. Gotują obiad, 

pomogą, pranie zrobią.  

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

- A to prawie codziennie, jak się wychodzi, to się spotyka ludzi. Z rodziną to się widzimy na co dzień, bo 

mieszkamy razem. 

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

- Musi wystarczyć, biednie, ale da się, dzieci pomagają, jakoś daję radę. Z prezentami to gorzej, tylko 

drobne prezenty. Mam 1100 emerytury, porobić opłaty i mało co zostaje. Ale musi wystarczyć, 

składamy się w rodzinie na wydatki, to jest musowe. 

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 



- Prawie sam jestem w takiej sytuacji, dzieci wszystko robią, załatwiają, jeżeli chodzi o sprawy 

urzędowe, ja też załatwiam w urzędach, posiłki przygotowuje żona, zakupy ja robię. Na razie jestem 

sprawny. 

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

- Dzieci, na wsi to dzieci pomagają.  

M: A spoza rodziny? 

- MOPS, czy jak to się nazywa… 

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

- Dzieci, w moim przypadku to jest córka.  

M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

- Odwiedzamy się, ale rzadko teraz, ale częściej niż raz w miesiącu.  

M: Czy sąsiedzie są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

- Jakby była potrzeba to by pomogli 

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

- Ja nie za bardzo si czuję. Mam nadciśnienie, cukrzycę, migotanie przedsionków. 

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? 

- Nie, ja nie, w domu są dwa komputery, ale ja nie korzystam. Dzieci, wnuki korzystają. 

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

- Nie. Nie należę do żadnego stowarzyszenia 

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

- Tak, w wyborach biorę udział.  

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

- Najgorzej jak jest choroba, zdrowotne kłopoty, przyjmuję dużo leków. Samochód jest w domu, to 

można do lekarza dojechać.  

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 

- Nie wiem, trudno powiedzieć. np. jakieś kluby tworzyć, bo tego nie ma na wsi.  

Respondent 42 (Senior, Rolnik) 

ROLNIK SENIOR KOBIETA 



 

M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

- Nie za bardzo. Np. jeżeli chodzi o emerytury, mamy niskie.  

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

- Idą do lekarza stoi się w kolejkach, bo nie mamy pieniędzy, żeby iść prywatnie.  

M: A może przypomina się jednak Panu jakaś sytuacja, że osoby starsze nie są właściwie traktowane? 

U mnie przemocy nie ma, u znajomych też nie. Takiej dyskryminacji raczej nie ma… U nas wszyscy są 

biali, czarnych nie ma (!). W PKSie jedni ustąpią miejsca, inni nie ustąpią, różnie to jest… 

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 

- Na pewno. Jeżeli na wsi nie ma się samochodu, to się nie dojedzie do miasta, nie ma kina, teatru, 

kawiarni, żeby wyjść, spędzić jakoś czas.  

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

- Teraz to każdy siedzi w domu (covid). Nie ma gdzie iść, każdy siedzi w domu… podstawowe rzeczy 

każdy musi zrobić, młodsi idą do pracy, starsi zostają sami w domu.  

Spacerują starsi po podwórku, kawałkiem ulicy się przejdą.  

Leżą, odpoczywają, patrzą w telewizor, posprzeczają się :) 

M: A co robi się w dni świąteczne? 

- Prawdę mówiąc te dni się nie różnią. Jak rodzina się trzyma razem to przyjdą, jakiegoś grilla się robi. 

Jak ktoś ma siłę to kościoła idzie, a jak nie to siedzą. Nie ma gdzie pójść na wsi, do lasu daleko, do rzeki 

daleko. Bez samochodu się nigdzie nie pójdzie. 

6:50 

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską? 

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

M: A spoza rodziny? 

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 



M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

M: Czy sąsiedzie są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? 

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 
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M: Czy Pana zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

- Chyba tak… po zachowaniu młodzieży sądzę, ja nie mam problemów, jestem po 75 roku życia, wszyscy 

do mnie zachowują się przyzwoicie, ale to zależy od człowieka, zależy jak się człowiek zachowuje do 

innych.  

M: Czy spotkał się P. z sytuacją, że jednak starsze osoby byłyby źle traktowane? 

- Nie, nie spotkałem się. Nie byłem świadkiem takiej sytuacji.  

M: A czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się o życia ludzi mieszkających w miastach? 

- Ja mieszkam w takim niedużym 3 tysięcznym miasteczku. Widzę zachowania religijne starszych na wsi 

to ciemnota proszę pani. Odnośnie boga, księży, tam w białostockim to jest ciemnota.  

Na tematy polityki to tylko PIS, nie można dyskutować, bo ja wręcz odwrotnie jestem antypisowacem, 

ale nie wymądrzam się na każdym kroku jak inni. Jak widzę z kim mam do czynienia to uspokajam 

sytuację, bo chyba by się rzucili do bicia. Ale wnuki to już zupełnie inna rzecz, internet, nawet na 

wioskach młodzież wychodzi z zaścianka. Straszna zaściankowość jest na wsi, a zwłaszcza w 

białostockim. Ale południu na Śląsku, tam jeździmy w góry też jest (ciemnota), ale nie taka jak w 

białostockim. Dopóki to starsze pokolenie nie wymrze, to tak będzie.  

M: Co ludzi na wsi robią w typowy dzień roboczy? 

- Ja z dziada pradziada jestem rolnikiem, byłem inspektorem na budowie, ale ciągnęło mnie do 

rolnictwa. (…) 

Ja ciągle pracuję, nie dziwię się ludziom, którzy nic nie robią. Wstaję, jem śniadanie i biorę się za jakąś 

robotę, ale np. sąsiad nic nie robi, wiem, że wódkę lubi. 



Po południu na polowanie idę, na to co wolno, w tej chwili koziołki, bo się rozmnożyły, niszczą sadzonki 

i po lesie.  

Wieczorami śpię z żoną, swoją.  

M: A co robi się w dni świąteczne? 

- Dla mnie to niczym się nie różni, bo ja nie jestem religijny, ja 20 lat nie przekroczyłem progu kościoła, 

przestałem w cuda wierzyć, napatrzyłem się co księża wyprawiają, naczytałem się książek o papieżach, 

od pierwszego do ostatniego, Jana Pawła, do niego to się jeszcze dobiorą, na co on pozwalał swoim 

księżom. Jak ich krył… I powoli, powoli to wszystko wychodzi.  

M: A co się Panu podoba u osób starszych? Jakie cechy charakteru Pan ceni? 

- Żeby to porządni ludzie byli, są tu tacy. Ale jest 90 letnia osoba, codziennie w kościele, jak ona się daje 

we znaki, potrafi 10 km przejść, szatan w ludzkiej skórze. Ci religijni są spod ciemnej gwiazdy, ten co 

jest religijny, to lepiej z dala od niego, zauważyłem to już od lat, mało religijni ok., mocno religijni – 

bezczelni, nie ma z nimi dyskusji. 

Lubię osoby spokojne, zrównoważone, wykształcone, bo inaczej się z takimi rozmawia, a wsiowi – nie 

ma o niczym pojęcia, tylko to co im proboszcz powie, wierzą w to co im powie człowiek w sukience. 

Oni na wioskę to też za mądrych tych sukienkowych nie dają.  

M: A co się Panu nie podoba u starszych? 

- Bezczelność… dewocja jest najgorsza u ludzi starszych, im starsi to większa dewocja.  

M: Czy czuje Pan wsparcie rodziny w codziennym życiu? 

- Tak, tak. Tak wychowałem trójkę, nie mam kłopotów z synami, tak jak inni tu mają. Nauczeni są pracy. 

Przez pracę ich wychowałem. Praca dużo daje.  

M: Jak często spotyka się Pan z osobami spoza rodziny, znajomymi, przyjaciółmi? 

- Powiem pani, że w starszym wieku ubywa przyjaciół, bo im się nie chce, sąsiad zginął tragicznie, kiedyś 

na imieninach to się spotykało po 20-30 osób, potem odpadali i zostaliśmy we dwóch, aż sąsiad wziął i 

się zabił. Starszym się nic nie chce, siedzą w domu, ja wyjeżdżam z żoną w góry, próbowałem innych 

namawiać, ale im się nie chce.  

M: Jak Pan ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy wystarcza na rachunki, 

pokrycie wydatków na leczenie, opiekę lekarską, na prezenty? 

- Mnie proszę pani na wszystko wystarcza, mam emeryturę 1000 złotych, 200 opiekuńcze, ale ja sobie 

dorobię dwa trzy razy więcej, mnie się całkiem nieźle powodzi.  

Na prezenty też, na wyjazdy, na wszystko mi wystarcza. I zapas mam. Starcza na utrzymanie domu.  

M: Starsze osoby mają czasami trudności z wykonaniem pewnych czynności, zakupy, sprawy urzędowe, 

itd. Czy zna Pan kogoś takiego lub sam jest w takiej sytuacji? 

 - Tak, tak, mają problemy. Ale są 90 letni co pieszo wracają z miasta.  



Ja jestem samowystarczalny i mam nadzieję, ze do końca życia taki będę.  

M: A kto pomaga w Pana środowisku osobom starszym, które mają problem z wykonywaniem pewnych 

czynności? 

- Dzieci - albo pomagają albo i nie i oddają do domu starców. 

Nie interesuje się tym, kto pomaga, ja nie wiem. Przede wszystkim o kasę chodzi, ale nie mam pojęcia, 

patrzę na siebie.  

M: Kto Pana zdaniem powinien udzielić pomocy w pierwszej kolejności osobom starszym? 

- Przede wszystkim dzieci powinny pomagać, bo kto. A jeżeli ktoś by miał problem, to też bym pomógł.  

M: Czy odwiedzają Pana sąsiedzi lub Pan ich odwiedza? 

- W tej chwili to ci starsi… nawet młodzież się słabo odwiedza, kiedyś było inaczej, nie ma do kogo, 

starsi bardziej zamknięci w sobie.  

M: Czy sąsiedzie są pomocni w załatwieniu codziennych spraw? 

- Nie mam pojęcia.  

M: Jak ocenia Pan ogólnie stan swojego zdrowia? 

- Pięć lat temu zapadłem na raka prostaty, ale już jestem wyleczony. To było w odpowiednim 

momencie, już nic nie odczuwam teraz.  

M: Czy korzysta Pan z komputera, Internetu? 

- Tak! Ja nie oglądam telewizji, tylko w internecie, bo telewizja to pewnym czasie przekazuje, przede 

wszystkim informacje, nie gry, nie filmy, tylko konkretne rzeczy. 

Sąsiedzi nie mogą się doczekać, kiedy będzie tysięczny odcinek jakiegoś serialu [ŚMIECH].  

Ja siadam do komputera i tam jest ogrom wiadomości. 

Codziennie korzystam z internetu. 

M: Czy udzielał się Pan ostatnio na rzecz gminy? Należy do jakiejś organizacji? 

- Nie należałem do żadnej partii. Do Koła Łowieckiego należę, bo inaczej nie można być myśliwym.  

M: Czy głosuje Pan w wyborach? 

- Chodzę, chodzę… Teraz to na lewicę, a potem byle nie na Dudę, kłamczuszka… 

M: Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają Panu w codziennym życiu? 

- Nie ma takich. 

M: Gospodarstwo opiekuńcze – co by Pan doradził w tej kwestii? 



- Nie mam pojęcia… trudno tak na gorąco coś powiedzieć… 

Żeby sobie kłopotów z tymi starszymi nie zrobić, tak jak ta pani o której mówiłem, to ona się do 

wariatkowa nadaje [A NIE DO GOSP. OPIEKUŃCZEGO]. Selekcja powinna być, żeby nie przeszkadzali 

tym normalnym.  

Na psychikę tych osób zwracałbym uwagę.  
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WSTĘP 

1. Czy w  polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? Czy spotkano się z sytuacją,  w której 

osoby starsze były źle traktowane? (przemoc, dyskryminacja) 

Rozmówca spotkał się z takimi przypadkami, choćby we własnej rodzinie. Wspólnie z ojcem budował 

dom, wykończyli go. Brat ożenił się w powiecie tarnowskim, ale ich dom nie nadawał się do 

zamieszkania. Prosił, aby udostępnić mu część domu, który wybudował jego brat. Dom ten był 

piętrowy, duży, wszyscy mogli się w nim pomieścić. Więc rozmówca wyraził na to zgodę. Należy dodać, 

że budowa kosztowała dużo pieniędzy i mnóstwo pracy. Brat przyjechał z rodziną, zajął górę, chociaż 

córka rozmówcy – Basia, która skończyła prawo na UJ cieszyła się, że będzie mogła mieszkać na piętrze. 

Wcześniej rodzina rozmówcy mieszkała w bardzo złych warunkach. Teraz mieli nowy dom, ale 

najbliższa rodzina pana A. musiała ustąpić połowę miejsca. Pan A. zamieszkał w tym domu  

z rodzicami i córką, ponieważ wychowywał ją sam. Nie jego żona, tylko on. Żona wzięła do siebie 

młodszą córkę, a pan A. – starszą. To było załatwione sądownie. Żona pana A. chciała ograniczyć mu 

prawa rodzicielskie, zabrać dwie córki i obciążyć alimentami. Rozmówca wówczas dobrze zarabiał,  

skończył technikum gazownictwa naftowego, pracował na wierceniach. Ogólnie, pracował w różnych 

firmach, także w policji. Miał dwa zawały, bajpasy, a potem renta. Zaczął dorabiać w handlu. Dom  

pana A. był zapisany na jego matkę, która już wtedy chorowała, miała różne dolegliwości, utratę 

świadomości. Matka żyje do tej pory i teraz żałuje swojego postępowania, ponieważ brat pana A. 

zmanipulował ją i nawet ojcu nic nie powiedziała, że przepisała u znajomego notariusza dom na brata. 

Pan A. zwracał bratu uwagę na różne sprawy. Przecież trzeba było opłaty jakoś podzielić i to, jak sądzi 

rozmówca, nie podobało się bratu. Więc zabrał matkę do notariusza. Kuzyn, który był podobny do pana 

A. podpisał dokumenty i wszystko było legalnie załatwione. Rozmówca załamał się tym, co się stało. 

Potem przyszła choroba, bajpasy. Mieszkał nadal z rodziną brata, ale nie miał kto zająć się nim w 

chorobie. Więc pan A. zaczął szukać pomocy sam, na własną rękę. I udało mu się załatwić u p. X miejsce 

w DPS, w którym przebywa po dzień dzisiejszy. Wówczas pan A. nie znał przepisów i nie wiedział, że 

należy mu się zachowek. Spóźnił się kilka miesięcy (zachowek obowiązuje do 5 lat) i został bez 



mieszkania, bo przepadła mu 1/3 majątku. Natomiast, wracając do tematu szanowania osób starszych 

– gdy p. A. odszedł z tamtego domu, to jego matka została sama na dole, miała tam dwa pokoje i 

kuchnię. Obecnie matka mieszka w najmniejszym pokoju, ponieważ brat pana A. brat robi jej 

„stopniową eksmisję”. Matka ma 87 lat, musi płacić za wyżywienie (chociaż ona powinna je dostawać) 

i ponosi inne wydatki, a przecież to syn powinien jej to zapewnić. 

2. Czy życie ludzi starszych mieszkający na wsi różni się od tych mieszkających w mieście?  

(w tym pytaniu interesują nas cechy charakterystyczne starości na wsi) 

a. Jeżeli tak, to jakie są główne różnice?  

b. Co ludzie starsi robią w typowym dzień roboczy? 

c. Co ludzie starsi robią w soboty, niedziele i dni świąteczne? 

Rozmówca stwierdził, że dawniej zwracano uwagę na to, że sąsiedzi będą coś mówić, że będą palcami 

pokazywać, że jest coś nie w porządku w relacjach rodziców z dziećmi – teraz już tak nie ma.  

A w mieście jest to samo. Pan A. wie o tym, ponieważ często rozmawia z ludźmi, którzy przychodzą do 

DPS z miasta (z Krakowa). Jak podsumował p. A.: „… eleganckim samochodem przywożą babcię czy 

dziadka i jak potem z nimi rozmawiam, to się okazuje, że ta babcia czy dziadek nie mogli np. nigdzie 

zadzwonić, bo nie miał im kto wybrać numeru w telefonie, albo nie miał kto założyć baterii do zegarka. 

I ci ludzie sami mówią, że „lepiej chować psa jak dziecko”. Bo pies jest przynajmniej wierny  

i nie zdradzi człowieka, a dzieci, na które całe życia dawali, to się potem tak odwdzięczają. I widać, że 

to jest rodzina dobrze sytuowana”.  

A co mogą robić ludzie starsi, którzy zostają na wsi, czy w mieście? Jak wygląda ich dzień? 

Od śniadania żeby przeżyć do obiadu, od obiadu do kolacji i TV i tak dalej.  

A czy spotkał się Pan z tym, że starsze osoby korzystały np. z klubu seniora itp.? 

Rozmówca nie słyszał o czymś takim. Ale wracając jeszcze do traktowania seniorów, to do pana A. 

przyjeżdża czasem jego znajoma, pani sędzia. Przywozi prezenty dla wnuków opiekunki pana A.,  

a ostatnio mu podarowała wodę toaletową. I to było bardzo miłe. Rozmówca zaprzyjaźnił się też  

z jednym architektem i jak on nie mógł korzystać już z roweru, to podarował go panu A. Rozmówca od 

swojego brata nie dostał nic, absolutnie nic. A obcy ludzie przychodzą i różne prezenty mu przynoszą.  

JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH NA WSI 

1. Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 

Pan A. odpowiedział: „Na pewno cenię to, że mogę z doświadczenia mojego starszego przyjaciela 

czerpać. On często opowiada mi o swoim życiu, ja bardzo lubię ze starszymi osobami rozmawiać”.  

 

Czyli rozumiem, że wśród Państwa, jeśli ktoś chce i zdrowie mu na to pozwala, to też może starszym 

od siebie pomagać? 



Rozmówca potwierdził. Pensjonariusze nie zamykają się w swoich pokojach. Pan A. ma wprawdzie 

swoje książki i to jest jego pasja, ale też dużo rozmawia z ludźmi. Zdarzają się też trudne sytuacje, gdy 

pijacy się awanturują i radiowóz podjeżdża. Więcej nic nie mogą zrobić, bo jak ktoś ma problem  

z alkoholem, to mogą go jedynie odesłać na ul. Rozrywki na odwyk. Jedna pani niedawno wróciła po 

1,5 roku, zarzekała się, że nie będzie pić, ale po trzech tygodniach znowu piła.  

 

2. Czy czuje się Pan/i kochany i darzony zaufaniem? 

Rozmówca zaprzeczył i powiedział, że dla rodziny jest nikim. Ale te osoby, które zna i z którymi 

utrzymuje kontakt – to lubią pana A. I nie tylko dlatego go lubią, że komuś pomaga, ale robią to 

spontanicznie (jak na przykład ta pani sędzia). 

 

3. Czy czuje się Pan/i osamotniony, mimo że tego nie chce? 

Na po pytanie rozmówca odpowiedział: „Są momenty, że nie zawsze się czuję samotny. Mam tą 

odskocznię, mam książki, jakoś sobie muszę ten czas zająć, ale przychodzą takie chwile, że czuję się 

samotny. Głowę zwieszę tak, jakbym w amnezję wpadał, sam nie wiem, o czym myślę, nieraz śmiejemy 

się, bo nie wiem, co mam robić. Jestem samotny z tego powodu, że nie ma kogoś bliskiego, są inni, ale 

oni nie są w stanie mi tego zapewnić. Córka przyjeżdża mnie odwiedzać, to ja się tak bardzo cieszę. I 

brat mój, gdyby tutaj przyszedł, to bym go ugościł czym bym mógł, i cieszył bym się, że on tutaj 

przyszedł. Ale niestety nie przyjdzie. Był też tutaj taki pan, ja się nim opiekowałem, ubierałem go. On 

miał swój grobowiec na Grębałowie, a grobowiec rodziców na Salwatorze, ale sam już nie mógł tam 

jeździć. Więc ja jeździłem, remontowałem ten grobowiec, zawoziłem kwiaty i on mi przekazał to 

miejsce na Salwatorze. Bo tak to bym nawet tego miejsca nie miał.” 

 

4. Czy jako osoba starsza doświadczył/a Pan/Pani przemocy fizycznej lub psychicznej? 

Przemocy fizycznej na pewno nie.  

 

5. Jak często spotyka się Pan/i z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami (osobami z poza rodziny) 

Rozmówca ze względu na chore nogi, porusza się wózkiem elektrycznym. Czasami wybiera się na 

niedaleki spacer. Ale odwiedzają go również różni goście.  

 

6. Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? 

Pan A. uważa, że jego warunki materialne są korzystne. Kiedy jeszcze mógł, to dorabiał jeszcze (np. na 

ochronie) po to, jak dodał „… żeby uzbierać jakieś drobne i mam je odłożone na wszelki wypadek. Tylko 

moja opiekunka wie o tym, a jak umrę, to ona mi obiecała, że mnie pochowa.” 

 



7. Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy zna Pan(i) osobiście 

kogoś starszego, kto ma takie problemy lub może sam(a) Pan(i) jest w takiej sytuacji? 

Oczywiście, pan A. zna takie osoby, które wpadają w marazm, nic im się nie chce robić. Są też tacy, 

którzy są dużo sprawniejsi, niż rozmówca (np. mają sprawne ręce) i chodzą sobie po korytarzu, ale 

opiekun musi ich na przykład golić, bo sami nie chcą. Jak dodał rozmówca: „Nie wiem co ten człowiek 

sobie wyobraża, że się wyłącza z najprostszych czynności. Ja myślę, że to może być lenistwo. Albo to 

jakaś apatia lub depresja jest. Albo się głodzą specjalnie i nie jedzą.” 

 

8. Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności  

z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności? 

Pan A. zna takie przypadki. Jedna rodzina mieszkała niedaleko, a ich podejście jeden do drugiego, 

wzajemny szacunek – to było wspaniałe. Szanowali swoich rodziców, dziadków, do samego końca, do 

śmierci się nimi opiekowali. Rozmówca nigdy nie słyszał, żeby tam jakaś kłótnia. Sądzi, że to jest kwestia 

charakteru i wychowania. Dziecko przecież widzi zachowanie rodzica czy dziadka i to naśladuje, więc 

my pewne błędy sami potem powielamy. Pan A. ze strony dziadków miał bardzo dobre wzorce, ale 

matka rozmówcy była bardzo uzależniona od swojego ojca. Sama nigdy nie pracowała. Ojciec ją różnie 

traktował, ale ona była od niego zależna. Być może to było powodem takiego, a nie innego zachowania 

brata pana A. Natomiast ojciec rozmówcy nigdy nie był mu życzliwy, był obojętny, albo nawet zły. Pan 

A. podsumował: „Oczywiście musiał mi buty kupić, ale jak szedłem do kolegi i widziałem, jak jego ojciec 

go traktuje, to mi się chciało płakać. Mój ojciec nigdy się nie zapytał, jak było w szkole, on zawsze był 

tą decydującą stroną, despotyczny był do końca.” 

 

9. Jak Pan/i uważa, kto powinien udzielić w pierwszej kolejności pomocy starszej osobie? 

Rozmówca stwierdził, że w pierwszej kolejności obowiązek spoczywa na rodzinie. Państwo postawił na 

dalszym miejscu. Rodzina powinna zająć się starszą osobą, ale nie tak, jak to było w przypadku matki 

rozmówcy, że bratowa przychodziła i krzyczała na nią, albo wytykała jej, że teściowa, starsza osoba, 

jest mniej schorowana niż ona. 

 

10.  Czy odwiedza Pan/i sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają Pana/ią? 

Rozmówca utrzymuje stałe kontakty z innymi pensjonariuszami. Odwiedzają się tak często, jak tylko 

mają na to ochotę. 

 



11.  Czy pomiędzy Panem/ią a wnukami można mówić o tzw. konflikcie pokoleń, rozbieżności 

poglądów między dorosłymi a dziećmi? 

Rozmówca odpowiedział: „Moja córka ma wnuki, ja się często z nimi widuję i bardzo je lubię. Mam 

dwóch wnuków, Mateusza i Szczepana. Szczepan, nie tak dawno byłem w Lublinie na weselu, bo się 

żenił i mam już prawnuczkę. Oni bardzo lubią tu do mnie przyjeżdżać. Myślę, że jestem osobą, która 

umie znaleźć wspólny język z młodszymi. Nawet moja przyszywana wnuczka (wnuczka mojej opiekunki) 

mówi wszystkim, że dziadek jest super.” 

 

12.  Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swój stan zdrowia?  

Jak stwierdził rozmówca, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Do bólu też można się przyzwyczaić. 

„Ja czuję ból przez cały czas, ale wolę trochę pocierpieć, niż truć się środkami przeciwbólowymi. 

Niestety, z dnia na dzień jest coraz gorzej. Ale ci, co mnie nie znają, to popatrzą na mnie i pomyślą, że 

nic się nie dzieje, że jestem okazem zdrowia.”  

 

13.  Czy korzysta Pan/Pani z komputera i internetu? 

Rozmówca korzysta z internetu w telefonie tak często, jak tego potrzebuje. Dodał: „Ale ja się bardzo 

bałem dotykowego telefonu. Ale w końcu doszedłem do wniosku, że skoro stary dziadek w autobusie 

może korzystać z takiego telefonu, to ja nie mogę? Poza tym, starsi ludzie nie powinni się tak z dnia na 

dzień wyłączać z tych wszystkich nowinek, bo to się naprawdę w życiu przydaje i utrzymuje człowieka 

w dobrej kondycji.” Pan A. jest człowiekiem inteligentnym, korzystającym z dóbr kultury w takim 

zakresie, jak umożliwia mu to stan zdrowia. Powiedział: „Ja lubię bardzo taką piosenkarkę, ale na 

koncert nie mogłem pójść. Ktoś zakupił mi płyty i teraz je sobie odsłuchuję na wieży. W wieku 6 lat 

zacząłem grać na instrumentach klawiszowych, wujek, brat mojego ojca przywiózł mi harmonię.  

I dziadek i wujek też grali. Grałem też po weselach przez dwa lata, może dlatego tak bardzo lubię muzyki 

słuchać.” 

 

14.  Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że angażował się Pan/Pani w działania na rzecz 

społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie)? 

Pan A. stwierdził, że ma ponad 200 płyt i bardzo chętnie zorganizowałby jakiś wieczorek taneczny, ale 

do tej pory nie było okazji. To miejsce w DPS traktuje jak swój dom i bardzo mu się nie podoba, gdy 

ktoś tego domu nie szanuje, gdy coś niszczy. Pan A. czuje się tutaj „przypisany”. To jest dla niego ważne 

miejsce, podobnie jak grobowiec, który ma opłacony na 20 lat. Teraz nie może już tam jeździć, więc 

jego córka zawozi tam kwiaty, pali znicze. Ostatni osoba złożona w tym grobie zmarła 30 lat temu. Ale 

jak powiedział pan A.: „… to jest nasze i trzeba o to dbać. A poza tym ja się tam bardzo dobrze czuję. 

Wiem, że mam tam zapewnione miejsce.” 



 

15. Na koniec przejdźmy na chwilę do Pana/Pani rodziców, rodzeństwa, dziadków, innych 

członków rodziny. Czy są lub były wśród nich osoby, które wykonywały zawód rolnika. Może 

ktoś z Pana/Pani rodziny jest lub był rolnikiem? Proszę pokrótce opowiedzieć o nich. 

Dziadek rozmówcy był wielkim farmerem, mieszkał niedaleko Sycowa, miał wielkie gospodarstwo. 

Ojciec pana A. też był gospodarzem, co rozmówca podsumował: „ Ale jak tata przeszedł na rentę, to 

się zrobił farmerem. Miał może hektar pola i kupował traktory, po co? Jak się tylko dowiedział, że ktoś 

się pozbywa jakiegoś dziadostwa, to już chodził i to skupywał. Niepotrzebnie pieniądze wydawał, bo 

po jego śmierci brat to wszystko oddał na złom.” 

Podsumowanie  

16. Proszę powiedzieć jak Pana/i zdaniem powinien funkcjonować w Polsce system gospodarstw 

rolnych świadczących pomoc seniorom?  

Na to pytanie rozmówca odpowiedział: „Klienci by się pewnie znaleźli, pytanie, czy takie gospodarstwa 

zaistnieją u nas? Ja gdyby się zdecydował iść do tego domu opieki, to musiałbym wcześniej wiedzieć, 

kto to jest, co to za człowiek jest? Jak ja się będę tam czuł? Czy oni będą z boku na mnie patrzeć, czy 

dziecko nie podleci i mnie nie opluje? Czy może tylko chcą na tym zrobić biznes, a będą się tym osobami 

tylko tak zajmować, żeby sąsiedzi widzieli albo gmina, że oni coś robią. Są przecież różne domy 

prywatne i co się dzieje? Makabra. To nie powinni być ludzie przypadkowi, tylko znani w tym 

środowisku. Na przykład wiele lat temu, jak chciałem wziąć psa z azylu, to robili ze mną wywiad 

szczegółowy, czy ja mogę tego psa w ogóle mieć? I jak ja będę się z tym psem obchodził, czy ja go będę 

szanował? A jeśli są takie wymagania w stosunku do zwierząt, to tym bardziej powinny być jeszcze 

bardziej restrykcyjne.” 

 

Czy przychodzi Panu do głowy pomysł, jak można by to finansować? Może te pieniądze, które ma 

gmina – powiedzmy 3000 zł na osobę przeznaczyć na coś innego? Może nie każdy musi od razu z DPS 

korzystać, może te pieniądze da się jakoś inaczej rozdysponować? Czy takie przebywanie ludzi przez 

kilka godzin dziennie w gospodarstwie opiekuńczym byłoby dobrym rozwiązaniem? 

Pan A. sądzi, że gminy powinny się w to zaangażować i przede wszystkim ludzie o dobrym sercu. Może 

szukać wsparcia w organizacjach pozarządowych? Ale nie kościelnych raczej, bo tu rozmówca ma złe 

doświadczenia. Może też jacyś mali przedsiębiorcy? Zięć rozmówcy ma firmę, sprzedaje warzywa, ma 

wielką halę, 7 tirów, 14 kierowców oraz ludzi do obsługi. I on co roku organizuje dla tych pracowników 

tygodniowe wczasy. Jak jeden z kierowców zmarł, bo miał guza mózgu, to zięć pana A. wyłożył 

pieniądze na dokończenie domu, który ten kierowca zaczął budować. 

 



SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UDZIELENIE WYWIADU 

Respondent 45 (Senior) 

SCENARIUSZ WYWIADU Z OSOBAMI STARSZYMI/ROLNIKAMI 

WSTĘP 

3. Czy Pana/i zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Zdaniem rozmówczyni, nie wszyscy szanują osoby starsze. Są tacy, którzy szanują, a są też tacy, którzy 

nie szanują. Pani M. stwierdziła: „Charaktery mają paskudne. Przecież tych ludzi rodzice wychowali  

i żeby ich nie szanować na starsze lata? To nie jest w porządku.”  

 

A w Pani poprzednim miejscu zamieszkania – jak się odnoszono do osób starszych? 

Osoby mieszkające po sąsiedzku z seniorami raczej szanowali starsze pokolenie. Pani M. mieszkała 50 

lat z sąsiadką i sąsiadem i nigdy przykrego słowa od nich nie słyszała. Odwiedzali się, rozmawiali ze 

sobą. Jak ktoś potrzebował pomocy, mógł na nią liczyć. Pani M. ma dwóch synów. Dom wybudowała 

praktycznie sama, mąż pił, więc życie jej nie oszczędzało. Mąż zmarł jak miał 61 lat, po trzecim zawale. 

Pani M. została sama z synami. Młodszy ma bardzo dobry charakter, pomagał jej zarówno  

w domu, jak również opiekuje się nią w DPS. Starszy syn podał się do ojca, nadużywał alkoholu. Zmarł 

przed czterema laty. Młodszy syn zachorował, dostał rentę, ożenił się jak miał 45 lat. Jak się 

wyprowadzał z domu, to wcześniej postarał się, aby matka otrzymała miejsce w ośrodku, ponieważ ze 

względu na stan zdrowia nie mogłaby zostać w domu sama. Dom był kosztowny w utrzymaniu, syn 

również chorował (cukrzyca) i miał operację. 

 

4. Czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających  

w mieście?  

Jeśli chodzi o opiekowanie się starszymi ludźmi, to zdaniem rozmówczyni, nieważne czy ktoś mieszka 

na wsi czy w mieście. Wszystko zależy od tego, jacy ludzie są. Zależy, jak się dzieci wychowa. Przecież 

są też dzieci i takie, które opiekują się rodzicami, jak młodszy syn rozmówczyni. Życie ludzi starszych na 

wsi i w mieście nie różni się. To zależy na kogo mogą liczyć i jaki jest ich stan zdrowia. Oczywiście, w 

mieście łatwiej zrobić zakupy, nabyć lekarstwa, iść do lekarza. Ale problemy tych ludzi są takie same i 

ich samotność też niczym się nie różni. 

 

JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH NA WSI 

1. Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 



Ci ludzie, z którymi rozmówczyni utrzymuje kontakt, są w porządku, potrafią dotrzymać tajemnicy, 

interesują się nią, lubią rozmawiać, nie są plotkarzami, nie są zawistne. Jak stwierdziła pani M. „Bo jak 

się rozmawia, to nie powinno się krzywdzić innych.” W tym miejscu należy dodać, że pani M. jest 

niezwykle pogodną osobą, bardzo ostrożnie i taktownie wypowiadającą się o innych. Lubi ludzi, 

traktuje ich z należnym szacunkiem. Stara się dostrzegać dobro, a nie skupiać się na złych rzeczach. Jest 

pogodzona ze swoim losem. Jest zadowolona ze swojego najnowszego i zarazem ostatniego miejsca 

zamieszkania. W jej pokoju pełno jest pamiątek. Pomieszczenie to nie przypomina pokoju  

w ośrodku tylko miejsce we własnym domu. Przyciąga do siebie ludzi podobnych charakterem  

i wyznawanymi wartościami życiowymi. Codzienne rano chodzi do kaplicy na modlitwę. Spotyka się 

tam z ludźmi, którzy cenią wiarę. Ale nie jest dewotką. Jest osobą otwartą na innych ludzi. 

 

2. Czy czuje się Pan/i kochany/a i darzony/a zaufaniem? Czy przebywając tutaj czuje się Pan/i 

akceptowany/a? 

Pan M. odpowiedziała: „Wydaje mi się, że mnie lubią tutaj. Mówią, że jestem spokojna, że lubię 

rozmawiać, z personelem się też lubimy, nie miałam tu żadnych problemów.  Ja zresztą nie wyszukuję 

problemów. Ja nie lubię rozpamiętywać, co było to było i tego się nie naprawi, żyć trzeba dalej. 

Obiecywałam sobie, że nie będę się modlić za swojego męża, ale po rozmowie z jednym panem tutaj, 

który jest bardzo religijny to staram się mężowi przebaczyć i jednak się za niego pomodlić.” 

Moderatorka rozwinęła ten wątek już po zakończeniu oficjalnego wywiadu. Pani M. dużo wycierpiała i 

doznała wielu krzywd ze strony męża, który ja bił, poniżał i nie dawał pieniędzy na życie. Niełatwo jest 

wybaczyć komuś kto zniszczył drugiemu życie i zamienił w koszmar życie całej rodziny. Rozmówczyni 

powiedziała, że próbuje przebaczyć, ponieważ czuje, że tak powinna postąpić katoliczka. Ale jest to dla 

niej bardzo trudne. Wypowiedź spuentowała stwierdzeniem, że może uda jej się przebaczyć winy 

męża, ale na pewno o nich nie zapomni. 

 

3. Czy czuje się Pan/i osamotniony/a, mimo że tego nie chce? 

Rozmówczyni stwierdziła, że nie czuje się samotna. Ma dobrego syna i dobrego wnuka po tym starszym 

synu. Na szczęście, nie podał się do swojego ojca. Bardzo dobrze się uczy, zrobił doktorat, już drugi rok 

pracuje, zdaje egzaminy. Pani M. ma kontakt z synem i wnukiem, dlatego nie czuje się osamotniona. 

 

4. Czy jako osoba starsza doświadczył/a Pan/i przemocy fizycznej lub psychicznej? 

Rozmówczyni w przeszłości regularnie, ze strony męża, doświadczała przemocy fizycznej  

i psychicznej. Ze strony innych ludzi nigdy tego nie doświadczyła. Jak stwierdziła: „Ale tak się zdarza 

często, bo ludzie opowiadają. Ja byłam młodsza, to lubiłam ludziom pomagać, to jak szłam, to się śmiali, 

że lekarz idzie.” 



 

5. Jak często spotyka się Pan/i z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami? (osobami z poza rodziny) 

Rodzina rozmówczyni była liczna – pięć sióstr i dwoje braci, ale jeden zmarł, jak był mały. Dwie siostry 

tez zmarły. Pani M. utrzymuje kontakt z pozostałą częścią rodzeństwa. Jak powiedziała: „Bardzo się 

lubimy i kochamy, dzwonią do mnie, przyjeżdżają. Do brata wcześniej jeździłam na urlop, ale mnie nogi 

bolą i teraz już nie dam rady, boli mnie biodro, kolana.” Wcześniej wspomniano, że rozmówczyni 

utrzymuje również regularny kontakt z synem i wnukiem. Z osobami spoza rodziny – dawnymi 

znajomymi, sąsiadami nie utrzymuje kontaktu, pomimo iż jej rodzinne miasto znajduje się tylko ok. 20 

km od Krakowa (siedziby DPS, w którym mieszka). 

 

6. Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? 

Na to pytanie pani M. odpowiedziała następująco: „Jakoś nam na życie starczało. Zawsze jakoś sobie 

radziłam, dawniej to ja zarabiałam, bo robiłam na drutach i na szydełku i na tym się zarabiało. Ale po 

czterdziestu latach to nasz dom był do remontu, trzeba było wymieniać okna i inne rzeczy i na to już 

nie było pieniędzy. Syn przecież chorował, więc nie daliśmy rady. Ale może wnuk sobie to 

wyremontuje.” Obecnie, w DPS, niczego pani M. nie brakuje. Podczas rozmowy można było odnieść 

wrażenie, że rozmówczyni czuje pewną ulgę, że nie ciąży już na niej obowiązek utrzymywania domu, a 

z drugiej strony wielki żal, że trzeba go było opuścić. 

 

7. Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie 

zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy zna 

Pan/i osobiście kogoś starszego, kto ma takie problemy lub może sam/a jest Pan/i w takiej 

sytuacji? 

Rozmówczyni sama znalazła się w sytuacji, gdzie zmuszona była przenieść się z domu rodzinnego do 

DPS. Pani M. wspomniała (już po zakończeniu wywiadu, co sugerowało, że problem był dla niej 

krępujący), że gdyby mogła liczyć na jakąś inną pomoc, to może mogłaby pozostać jeszcze w domu. 

Pomimo, że starała się nie zdradzać oznak rozżalenia tym, że musiała opuścić dom, który budowała 

własnymi rękoma, było aż nadto zauważalne, że ma z tym ciągle problem. Jako moderatorka odniosłam 

wrażenie, że pani M. „zrosła” się już z wypracowaną przez siebie wersją konieczności opuszczenia 

domu ze względu na brak możliwości dokonania w nim remontu. W głębi duszy odczuwa żal, że nie 

miała innego wyjścia. Nie miała dostatecznego wsparcia ze strony młodszego syna (którego tak chwali). 

Nie umożliwił on matce pozostanie w domu i nie zapewnił jej stałej pomocy w miejscu zamieszkania. 

8. Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności  

z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności? 



Rozmówczyni stwierdziła, że osobom starszym zwykle pomagały ich dzieci. Pani M. nie zna 

przypadków, żeby ktoś został bez opieki.   

 

9. Jak Pan/i uważa, kto powinien udzielić w pierwszej kolejności pomocy starszej osobie? 

Na to pytanie rozmówczyni odpowiedziała: „Wydaje mi się, że dzieci, rodzina.”  

 

10. Czy odwiedza Pan/i sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają Pana/ią? 

Pani M. stwierdziła, że dawniej ludzie się raczej odwiedzali. Najczęściej rodzina, ale sąsiedzi również. 

Jak powiedziała: „Ja do sąsiadów brałam druty i szydełko i robota szła.” Syn czasem przyjeżdża do pani 

M., dzwoni. Po tym, jak pani M. podsumowała ten wątek można przypuszczać, że robi to tylko 

okazjonalnie – „… ale nie mam do niego pretensji, bo przecież też jest chory i musi zadbać o siebie.”  

 

11. Czy pomiędzy Panem/ią a wnukami można mówić o tzw. konflikcie pokoleń, rozbieżności 

poglądów między dorosłymi a dziećmi? 

Pani M. powiedziała, że ma bardzo dobre relacje z wnukiem, a z synem – jak stwierdziła – jest jeszcze 

lepiej. Podsumowała to zdaniem: „Jak się chce, to się udaje znaleźć wspólny język.” Należy podkreślić 

to, że rozmówczyni jest osobą niezwykle komunikatywną, otwartą i życzliwą. Nie dziwi więc to, że 

potrafi również znaleźć wspólny językiem z przedstawicielami dwóch pokoleń: synem i wnukiem.   

 

12. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swój stan zdrowia?  

Jak stwierdziła już wcześniej pani M.: „… mnie nogi bolą i teraz już nie dam rady, boli mnie biodro, 

kolana.” Są to typowe dolegliwości wieku podeszłego. Rozmówczyni jest w miarę sprawna, porusza się 

samodzielnie, choć nie może zbyt długo spacerować. Ma sprawne ręce. Nie wymaga opieki 

pielęgniarskiej. Jak stwierdziła, sama sobie ściera kurze w pokoju, dba o czystość. Korzysta z pomocy w 

przypadku mycia podłogi, okna oraz zmiany pościeli. Swój stan zdrowia podsumowała następująco:  

„Najlepiej może nie jest, ale jakoś się da żyć. Wiadomo, że są choroby i dolegliwości.”  

 

13. Czy korzysta Pan/i z komputera i internetu? 

Rozmówczyni odpowiedziała: „Jak byłam w domu, to sobie radziłam, wszystko sobie załatwiłam, 

zadzwoniłam itd. A teraz to mi nie jest potrzebne. Telefon mam, ale z internetu nie korzystam.” 

 

14. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że angażował/a się Pan/i w działania na rzecz 

społeczności lokalnej? (gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie) 

Pani M. stwierdziła, że w ośrodku są organizowane różne imprezy i jak była zdrowsza to chętnie się 

udzielała. Obecnie, stan zdrowia nie pozwala jej zarówno na organizowanie, jak i udział w tych 



aktywnościach. Stwierdziła, że: „Może na opłatek jakoś pójdę. Ale Andrzejki, czy inne to już nie 

chodzę.” 

 

15. Na koniec przejdźmy na chwilę do Pana/i rodziców, rodzeństwa, dziadków, innych członków 

rodziny. Czy są lub były wśród nich osoby, które wykonywały zawód rolnika. Może ktoś z 

Pana/i rodziny jest lub był rolnikiem?  

W rodzinie pani M. nie było rolników.  

 

Podsumowanie  

W projekcie zakładamy tworzenie gospodarstw opiekuńczych dla seniorów na bazie gospodarstwa 

rolnego.  

 

16. Proszę powiedzieć jak Pana/i zdaniem powinien funkcjonować w Polsce system gospodarstw 

rolnych świadczących pomoc seniorom?  

Pani M. odpowiedziała: „Myślę, że bardzo ważne jest to, jak jedna osoba się drugą opiekuje, jak się do 

niej odnosi. To musi być osoba, która się do tego nadaje. Takiego czegoś u nas nie ma jeszcze. Rano, 

po śniadaniu idzie się na modlitwy, potem gimnastyka, obiad, poleżymy sobie, ogląda się tv.  

I tak dzień nam zleci. Myśmy się dawniej często odwiedzali, ale nie trwało to jakoś długo, bo przecież 

każdy ma w domu jakieś obowiązki.” 

 

Czy przychodzi Panu do głowy pomysł, jak można by to finansować? Może te pieniądze, które ma 

gmina – powiedzmy 3000 zł na osobę przeznaczyć na coś innego? Może nie każdy musi od razu  

z DPS korzystać, może te pieniądze da się jakoś inaczej rozdysponować? Czy takie przebywanie ludzi 

przez kilka godzin dziennie w gospodarstwie opiekuńczym byłoby dobrym rozwiązaniem? 

„Ja myślę, że chyba bym nie skorzystała z tego, raczej bym do obcych nie poszła. Do rodziny to tak, bo 

to rodzina przecież. No chyba, że na krócej, ale raczej nie na 6 czy 7 godzin. U nas zawsze było tak, że 

jak jest jakaś osoba starsza czy niesprawna, to ktoś się nią opiekował, albo szła do DPS.” 

 

17. Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce 

systemu gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

Do starszych ludzi trzeba mieć cierpliwość. Każda osoba wymaga czegoś innego. Nie wolno ludzi do 

niczego zmuszać. Do DPS-u idzie się z konieczności. Jeżeli ktoś korzysta z kilkugodzinnej opieki i za to 



płaci, to ma też określone oczekiwania. Rozmówczyni w swoim otoczeniu nie zna osób, które chętnie 

korzystałyby z usług gospodarstwa opiekuńczego. 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UDZIELENIE WYWIADU 

Respondent 46 (Instytucje lokalne) 

Wywiad przeprowadzono z dyrektorem instytucji oferującej wsparcie dla seniorów.  

 

1. Jakie są obecnie najważniejsze problemy, z którymi borykają się osoby starsze mieszkające 

na wsi? 

Rozmówca mieszka w małym miasteczku, otoczonym przez wiele wsi. Spróbował porównać to, co było 

kiedyś z tym, co jest teraz. Świat się zmniejszył (przemieszczamy się dużo szybciej), także lokalnie. 

Dawniej wyprawa z jednego miasta do drugiego odległego o kilkanaście kilometrów to było całe 

przedsięwzięcie. Kiedyś się mówiło, że taka placówka jak ta, którą prowadzi rozmówca, nie może być 

na uboczu, bo ludzie do niej nie dotrą. Dzisiaj nie stanowi to już przeszkody. Oczywiście, są samotni 

seniorzy, którzy potrzebują wsparcia logistycznego, ale obecnie nie ma z tym większego problemu. 

Raczej nie ma problemów komunikacyjnych, nie brakuje busów, autobusów itd. Na pewno jest lepiej, 

niż kiedyś. Sklepy też są, ośrodki zdrowia również. Ale kiedyś było tak, że ludzie na wsi spotykali się 

przed domami, na gankach, grali w karty, dyskutowali, śpiewali, plotkowali. Dzisiaj tego już nie ma. 

Nawet starsi ludzie są pochowani w domach. Każdy dom jest odgrodzony płotem, każdy musi mieć 

lepsze lub gorsze, ale jednak ogrodzenie, automatyczną bramę. Ten luksus, który jest wygodny, 

skutecznie oddziela od innych ludzi. Tak więc to, co kiedyś ludziom starszym doskwierało, czyli 

samotność – dziś doskwiera im jeszcze bardziej. I jeśli się zamyka tych starszych ludzi  

w pokoikach w dużym domu, to taka osoba już nie wyjdzie do innych. I jest samotna. To, co na wsiach 

pozostało jeszcze, to chodzenie do kościoła. Kościoły pękają w szwach. Na niedzielną sumę udają się 

nawet ci seniorzy, którzy przez cały tydzień nie ruszają się z domu. Rozmówca podsumował: „Teraz na 

wsi wszystko wygląda inaczej niż 20 lat temu. Dawniej, jak się jechało przez wieś, przy każdym domu 

był obornik, biegały jakieś kury, kaczki. I wtedy wnuk szedł wykonywać cięższą robotę, ojciec robił co 

miał robić, a dziadek czy babcia dłubali sobie coś koło domu, łączyła ich praca. I sąsiadów też łączyła 

praca, bo sobie pomagali, albo pożyczali różne sprzęty. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj, jak się jedzie przez 

wieś, domy są odgrodzone, wielkie, ludzie siedzą w suterenach. Prawda jest taka, że dzisiaj te domy są 

wypielęgnowane, ogródki są zadbane, kwiatów jest mało, bo trzeba przy nich robić. Teraz, jak jadę 

przez wieś, to ten dziadek siedzi na ławeczce i nic nie robi, liczy samochody. Bo w ogródku nie ma co 

robić, koło domu nie ma co robić.” 

 



2. Jaka pomoc jest obecnie najbardziej potrzebna seniorom mieszkającym na obszarach 

wiejskich?  

Najważniejsze jest to, aby ludziom zaoferować możliwość spotykania się z innymi. Samotność jest 

największym problemem. Ale nie wystarczy sama oferta w postaci ośrodka, klubu. Trzeba jeszcze 

umieć przekonać ludzi do korzystania z różnych aktywności. Mentalność ludzi zamieszkałych na wsi 

skłania ich do pozostawania w domu. Jeśli człowiek jest niedołężny i nie ma kto się nim zająć – wtedy 

pozostają domy opieki społecznej. Dzienne formy aktywizacji nie mieszczą się w koszyku potencjalnych 

potrzeb seniorów wiejskich. To jedna strona problemu. Druga – to organizowanie różnych form 

pomocy i zdobywanie na nią środków. W przypadku badanej placówki są to środki państwowe. Ale 

żeby się rozwijać, należało sięgnąć po środki unijne. Rozmówca tak podsumował proces tworzenia się 

klubu, którym kieruje: „Gdy tworzyliśmy dom, to zakładano 29 miejsc i na tyle został utworzony w 

ramach programu ministerialnego, a następnie gdy pojawiła się możliwość, to sięgnęliśmy po środki 

unijne i rozszerzyliśmy działalność o dodatkowe 15 miejsc. Więc mamy: 29 miejsc finansowanych 

ministerialnie, 15 unijnie, ale przedsięwzięcia, które realizujemy są połączone  

i korzystają z nich wszyscy (np. usługi pielęgniarki, terapeuty).” Warunkiem realizacji wieloletniego 

programu jest transport podopiecznych. 

 

3. Jakie działania podejmuje reprezentowana przez Pana/ią instytucja w zakresie wskazanych 

przez Pana/ią problemów? Jakie bariery napotyka Pana/i instytucja w realizacji tych działań?  

W ośrodku jest duży wybór aktywności, są organizowane wycieczki i wszelkie rozrywki. Program 

zakłada zatrudnienie jednego pracownika na 15 seniorów. Ośrodek oferuje więcej: na miejscu jest 

fizjoterapeuta, muzykoterapeuta, terapeuta zajęciowy, dwie opiekunki, pracownik socjalny itp.  

Podopieczni seniorzy ośrodka mówią, że dopóki nie zaczęli przyjeżdżać do klubu, to siedzieli  

w domach przed telewizorem i oglądali seriale. A teraz przychodzą do ośrodka. To ich mobilizuje do 

tego, żeby rano wstać, umyć się, przygotować, bo to prowokuje do jakiejś aktywności. Jedna  

z podopiecznych funkcjonowała jako starowinka z balkonikiem, bo chciała zwrócić na siebie uwagę, że 

jest taka niedołężna. Po dwóch miesiącach chodzenia do ośrodka „odrzuciła laskę na bok i jest pierwsza 

do tańców.” Była to jakaś potrzeba użalania się nad sobą, co może świadczyć o tym, że nikt się tym 

człowiekiem nie interesował. Był też przypadek pana Tadeusza, który pojawił się w ośrodku po śmierci. 

Był w bardzo ciężkim stanie psychicznym, w depresji, niechętny do rozmów. Ale po pół roku ten pan 

zupełnie się zmienił.  

Największe problemy były z przełamywaniem stereotypów i rekrutacją podopiecznych. 

Okazało się, że można zagospodarować wolną przestrzeń i utworzyć dzienny dom pobytu dla seniorów, 

który miał być placówką powiatową. Jak powiedział rozmówca: „Jesteśmy wyjątkiem na mapie tych 

placówek, bo takich powiatowych jest zaledwie kilka, głównie to są placówki miejskie, gminne, mają 



mniejszy zasięg. My mamy zasięg powiatu X, który jest dość duży. Ale nasz dom zasilają głównie 

mieszkańcy pobliskiego miasta.” Na początku uruchamiania placówki był kompletny brak 

zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów. Klub posiadał 29 miejsc. Jak dyrektor placówki 

zwołał spotkanie organizacyjne, w grudniu 2015 roku oraz nagłośniono fakt otwarcia placówki w 

lokalnych mediach w celu zachęcenia mieszkańców, to zgłosiło się siedem osób. Do tego jeszcze miasto 

X reprezentuje mentalność miejsko-wiejską i niestety tutejsi mieszkańcy bardzo niechętnie podchodzą 

do wszelkich nowości. Jak stwierdził rozmówca: „Słyszałem, że to nie będzie funkcjonować, że nie mam 

na to pomysłu (ze strony władz). A problem był taki, że docierały do mnie głosy, że zrobili schronisko 

dla samotnych, starców, przedszkole dla staruszków, a więc to były jakieś fake-newsy. Nie umiem 

wyjaśnić, skąd te opinie, dlatego wspomniałem o tej mentalności, bo społeczność X jest specyficzna.” 

Teraz placówka jest znanym ośrodkiem, natomiast z naborem do uczestnictwa dalej jest problem. 

Podopieczni seniorzy mają zapewniony transport, minimum jeden posiłek dziennie, przeróżne zabiegi 

i usługi, a mimo to ośrodek nie może osiągnąć optymalnego stanu 44 osób. Zdarzyło się raz, że były 

obsadzone wszystkie miejsca, ale jednak nie wszyscy uczęszczają na zajęcia. Bywa, że część osób 

choruje lub rezygnuje z różnych względów rodzinnych, a placówka musi rozliczyć się z określonych 

wskaźników obsady. Oferty, z których seniorzy mogą skorzystać zawierają się programie 

ministerialnym, ale oprócz tego powstają stowarzyszenia, kluby seniora i inne. Jak konkludował 

rozmówca: „My jako jednostka powiatowa byliśmy jedni z pierwszych, skorzystaliśmy  

z tego programu na samym początku. W pewnym sensie można by powiedzieć, że rynek jest nasycony, 

ale nie do końca. Na przykład zwracam się do mojego kolegi, dyrektora MOPS, aby poprzez swoich 

pracowników zrobił „przegląd”, czy nie ma kogoś, kogo można u nas umieścić – bo mamy wolne 

miejsce. Ci ludzie pracują w terenie, znają środowisko. I od czterech lat funkcjonowania  

z MOPS-u nie skierowano do mnie nikogo. Nie umiem tego wyjaśnić.” 

 

4. Co należałoby uwzględnić tworząc nowe podmioty, które udzielałyby pomocy osobom 

starszym mieszkającym na wsi w zakresie problemów, o których Pan/i wspomniała? Na co należy 

zwrócić szczególną uwagę?  

Jednym z największych problemów ludzi starszych jest samotność. Wydawałoby się, że ci ludzie będą 

chętnie uczestniczyć w takich formach aktywności, która umożliwi im stały kontakt z rówieśnikami. 

Niestety, nie jest to takie proste i oczywiste. Ludzie nie są skłonni wychodzić z domu w miejsca, które 

nie są im znane. Podstawową barierą dla nowych podmiotów, które byłyby nastawione na świadczenie 

opieki na rzecz seniorów, jest dotarcie i przekonanie do siebie potencjalnych beneficjentów. Jak 

stwierdził rozmówca: „Jest też to kwestia mentalności, ponieważ wiem, że ci pracownicy socjalni 

dotarli do pewnych rodzin, a do mnie docierała informacja zwrotna, że ludzie nie chcą.” Oznacza to, że 

z całą pewnością są osoby na terenie gminy, które powinny i mogłyby skorzystać z oferty ośrodka, 



którym kieruje rozmówca. Niestety, opór i obawy są większe niż ciekawość nowego miejsca. Ludzie, 

również samotni, mają różne potrzeby. Fakt, że w młodości byli otwarci na innych i bardzo towarzyscy 

nie musi oznaczać, że na starość ich zapatrywania się nie zmienią. Rozmówca podał przykład z własnej 

rodziny: „… mam ciocię, polonistkę, ma 80 lat, mieszka w bloku ze swoim zięciem, dosyć tęga, 

przydałoby się jej ruchu. Namawiam ją dwa lata, ale ona nie chce. A przecież jest osobą wykształconą. 

Jest tak zakorzeniona w tym swoim mieszkaniu, poza tym całymi dniami czyta. Twierdzi też, że nie lubi 

hałasu, że potrzebuje spokoju, a z drugiej strony jest wielką gadułą. Ma potrzebę rozmowy, 

opowiadania. Ale nie chce się z ludźmi spotykać. Czasem nawet dzwonią ludzie, żeby rodzica zapisać, 

a potem się okazuje, że tata nie chce przyjść. Robimy dni otwarte. Każdy wtedy może przyjść, zobaczyć 

jak u nas jest. Przychodzą rodziny tych osób starszych, mówią, że super dom, opowiadamy, co robimy, 

ale jak przekazują tą w domu to rodzic nie chce.” 

 

5. Jak wykorzystać potencjał osób starszych mieszkających na wsi? 

Na to pytanie rozmówca udzielił następującej odpowiedzi: „Myślę, że trzeba mieć pomysł na to. Jedyna 

możliwość, żeby te osoby starsze jakoś „wykorzystać”, czy zaangażować, to zależy od pomysłu tych 

młodszych. Ci młodsi muszą mieć pomysł na to, jak zaangażować seniorów do pomocy. I trzeba 

zaangażować wszystkich tych, którzy ten pomysł mogą zrealizować, stworzyć wokół siebie taką mocną 

grupę, trochę jak z WOŚP. I na pewno dużo zależy od inicjatora, dużo zależy od ludzi, którzy są wokół 

tej osoby, którzy czują i myślą podobnie i trzeba mieć pomysł. Gdyby nawet każde przedszkole 

publiczne wyszło z taką inicjatywą, że robimy dzień międzypokoleniowy, nagłośniło to i zaprosiło 

seniorów, to myślę, że oni by się znaleźli. Tylko, że tego się nie robi. Chodzi tylko i wyłącznie  

o pomysł.” 

 

6. Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce 

systemu gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

Rozmówca stwierdził, że warto w ideę gospodarstwa opiekuńczego angażować takie podmioty, które 

zdobyły już doświadczenia w organizowaniu na przykład jakichś akcji charytatywnych, mają na tyle 

ugruntowaną i ustabilizowaną sytuację zawodową, że mogą sobie pozwolić na działalność w ramach 

wolontariatu, itp. Sądzi, że zaszczepienie w takich ludziach pomysłu, że można zaangażować w coś 

osoby starsze to jest właściwa droga. Zależy też, komu chce się pomóc: czy tym drobnym rolnikom, 

którzy będą mieli szansę na zarobienie dodatkowych środków z tytułu opieki świadczonej seniorom, 

czy priorytetem będą osoby starsze, które mają jakieś pasje, ale ze względu na przykład na to, że 

mieszkają w bloku – nie mogą ich realizować. Należy też uwzględnić koszt pobytu w placówce. Zbyt 

wysokie stawki mogą zniechęcać seniorów do korzystania z form opieki czy aktywizacji. „Nasi seniorzy 

– jak powiedział rozmówca – tą odpłatność mają ustaloną na minimalnym poziomie (od 50 do 280 zł 



za miesięczny pobyt, zależy to od wysokości emerytury seniora). Ale znam też placówki, które zwalniają 

seniorów zupełnie z tej odpłatności.” Dodatkowo, rozmówca poruszył kwestię reputacji i rzetelności 

potencjalnych oferentów tych usług: „Pani wspominała, że działalność gospodarstw opiekuńczych 

może być dla gospodarstw, które balansują trochę na granicy opłacalności, wydaje mi się, że to nie jest 

dobre rozwiązanie. Boję się tego, że tacy rolnicy nie będą gotowi, aby pójść w takie przedsięwzięcie. 

Mam w rodzinie przykład człowieka, który sam stworzył ogromne gospodarstwo, ma trzy córki z 

których każda ma odrębne swoje gospodarstwo, wielohektarowe, zajmują się hodowlą roślin na dużą 

skalę. To są ludzie, którzy pracują z pasją, to im zostało przekazane z pokolenia na pokolenie i oni 

dysponują pewnymi zasobami, które mogłyby byś dobre do uruchomienia gospodarstw opiekuńczych. 

Przecież to też się będzie wiązało z transportem tych osób, jakimś wyżywieniem. Myślę, że gdyby 

zaczęło się zakładanie tych gospodarstw w takim modelu biznesowym, gdzie gospodarz ma 

ugruntowaną pozycję, to później by się na tym wzorowały mniejsze gospodarstwa, taki przepływ od 

góry do dołu. Wtedy te mniejsze firmy mogą się od tych większych dużo nauczyć.” 

DZIĘKUJĘ ZA UDZIELENIE WYWIADU 

Respondent 47 (Opieka formalna) 

Nazywam się XXX i chciał(a)bym porozmawiać z Panem/Panią na temat osób starszych (seniorzy 60+) 

na obszarach wiejskich. O tym jak wygląda ich życie, jakie mają potrzeby i jak sobie radzą w życiu 

codziennym. Interesuje mnie Pana/Pani opinia oparta na wiedzy i doświadczeniu wyniesionych  

z Pana/Pani codziennej pracy. Naszą rozmowę chciał(a)bym nagrywać, ponieważ Pana/Pani 

odpowiedzi posłużą nam do opracowań zbiorczych, które wykorzystamy do analizy na potrzeby 

projektu GROWiD, finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

1. Jakie są obecnie najważniejsze problemy, z którymi borykają się osoby starsze mieszkające na wsi? 

Wśród pensjonariuszy ośrodka są osoby pochodzące ze wsi (19 osób). Obserwując zachowania tych 

ludzi, mentalność, ci pochodzący z obszarów wiejskich nie różnią się od mieszkańców miasta. Różnic 

tych nie widać również w przypadku rodzin tych osób i ich zachowania podczas załatwiania formalności 

związanych z przyjęciem do ośrodka. Raczej jest to zależne od tego kogo zostawia się  

w ośrodku, czy osoba ta miała jakiś majątek, czy ma dzieci, czy jest to osoba samotna. Specyfika osób 

samotnych na wsi z pewnością jest inna niż w przypadku seniorów w mieście. Ci, mieszkający na wsi są 

bardziej samotni, czekają na osobę, która przyjdzie się nimi zaopiekować, albo tylko porozmawiać.  Jak 

dodała rozmówczyni: „Mam taką znajomą, która pracuje w GOPS, ale ponieważ nie mają samochodu, 

więc nie obsługują wsi. Załóżmy, że jest osoba starsza na wsi, ale opiekunka nie może do niej dojechać, 

nie ma jak zrobić zakupów i to jest problem. Transport jest bardzo ważny. Te osoby starsze są w tym 



momencie uzależnione od innych całkowicie. W mieście wygląda to inaczej, natomiast na wsi jest to 

naprawdę bardzo duży problem”. 

2. Jaka pomoc jest obecnie najbardziej potrzebna seniorom mieszkającym na obszarach wiejskich? 

/odwołać się do odpowiedzi z pytania poprzedniego, do wskazanych problemów/ 

Najgorsza dla osób starszych jest samotność. Jeszcze jak żyje współmałżonek, to dzielą problemy na 

dwie osoby. Są dla siebie wsparciem. Ale jeżeli odchodzi jedna z tych osób, to wtedy pojawiają się 

problemy, które często przerastają samotne osoby. Ci staruszkowie nie radzą sobie z codziennymi 

zadaniami. Rozmówczyni podkreśliła, że w przypadku osób starszych najtrudniejsza jest zmiana 

mentalności. Ludzie na starość nie stają się lepsi, są raczej gorsi. Oczywiście nie wszyscy, zdarzają się  

i wspaniałe osoby. Ale jest to trudny proces stawania się coraz bardziej niedołężnym. Dlatego, osoby 

starsze najbardziej potrzebują rozmowy, wyrozumiałości. Opiekunki (np. z GOPS, MOPS, czy OPS), 

które na co dzień zajmują się osobami starszymi, pomagają im w codziennych czynnościach, takich jak 

zakupy, mycie okien, sprzątanie, pomoc przy załatwianiu spraw administracyjnych i inne. 

3. Jakie działania podejmuje reprezentowana przez Pana/ią instytucja w zakresie wskazanych przez 

Pana/ią problemów?  

W środowisku osób pracujących w całodobowych domach opieki codzienne potrzeby osób starszych 

mieszkających w swoich rodzinnych domach nie są aż tak zauważalne. Jak stwierdziła rozmówczyni: 

„Do nas, do naszego ośrodka, nie przychodzą osoby mobilne, które nudzą się w domu, i chcą tutaj 

znaleźć towarzystwo. Do nas przychodzą osoby wymagające całkowitej opieki”. Pracownicy ośrodka, 

w którym przeprowadzono wywiad, starają się, aby podopieczni mieli stałe kontakty z mieszkańcami 

środowiska. W pewnym stopniu jest to ograniczone, ponieważ na takie spotkanie mogą iść tylko ci 

podopieczni, którzy poruszają się samodzielnie. Na przykład, pobliski dom kultury oferuje wiele 

atrakcji, ale bariery architektoniczne nie pozwalają, aby podopieczni, którzy nie są samodzielni, mogli 

tam dotrzeć. Wózkiem nie można tam wjechać, nie ma windy.  Z dostępem do innych miejsc, niestety, 

bywa podobnie.  

W ramach zadań statutowych ośrodek obarczony jest wieloma obowiązkami, z których musi się 

wywiązywać. Tam nie kieruje się osób mobilnych, w miarę zdrowych, chyba że mają fatalną sytuacją 

mieszkaniową. Do tego typu ośrodków przekazuje się tylko i wyłącznie osoby leżące. Dużym 

wyzwaniem jest sprostanie oczekiwaniom wszystkich pensjonariuszy i ich rodzin. Potrzeby społeczne 

podopiecznych są różne. Rozmówczyni sądzi, że ma to związek z wykształceniem i pochodzeniem. 

Osoby przybyłe ze wsi raczej nie mają rozbudowanych takich potrzeb. Osoby z miasta tak, na przykład 

jeden pan gra w szachy, chce uczestniczyć w wycieczkach. Większości osób wystarcza telewizor, 

czasem niechętnie chodzą nawet na terapie zajęciowe, czy na rehabilitację. 

4. Jakie bariery napotyka Pana/i instytucja w realizacji swoich działań? /należy dopytać o bariery 

formalne, np. instytucjonalne oraz  nieformalne, np. relacje sąsiedzkie/ 



Pracownicy ośrodka często muszą się zmierzać z trudnymi sytuacjami. Jedną z nich jest konieczność 

pozostawienia osoby starszej w ośrodku i dylematy, jakie przeżywa rodzina i z jakimi jest 

konfrontowany personel. Rozmówczyni odwołała się do przypadku, gdzie do jej ośrodka przyjmowano 

mieszkankę z miasta. Rodzina miała wyrzuty sumienia i dopiero po rozmowie z panią psycholog 

zrozumiała, że dobrze zrobiła, iż oddała osobę do ośrodka. Rodzina ta składała się z dwóch córek: jedna 

przebywająca za granicą, a druga pracująca na miejscu, ale przekonana o tym, iż powinna zwolnić się z 

pracy i zająć się matką. To była wyjątkowo trudna decyzja. 

Problemem są też choroby podopiecznych, czasem zaraźliwe. Jak wspomniała pani dyrektor: 

„Niedawno mieliśmy mieszkankę z prywatnego domu opieki, która była zarażona świerzbem. Niestety, 

osoby z zaburzeniami psychicznymi stanowią jeszcze większy problem. Specyfika naszego ośrodka jako 

publicznego narzuca tak wiele zadań do zrealizowania, że nie jest łatwo. Sama opieka nad 

mieszkańcami leżącymi zabiera bardzo dużo czasu”.  

Na szczęście, bariery nie stanowi współpraca z innymi instytucjami. Natomiast, największym 

problemem są wynagrodzenia.  Wszyscy zarabiają minimalną płacę, podczas gdy ta praca jest 

naprawdę ciężka. Opiekunowie odchodzą, bo przerasta to ich siły. Ośrodek jako jednostka budżetowa 

podlega bezpośrednio starostwu powiatowemu. Podwyżek nie było od pięciu lat. Płaca minimalna co 

prawda rośnie, ale w tej chwili kadrowa czy księgowa zarabia tyle co opiekun. To jest ok. 1500-1600 zł 

miesięcznie na rękę.  Natomiast od nowego roku, gdy do płacy zostanie włączony dodatek stażowy, to 

płace zostaną ujednolicone. Rozmówczyni podsumowała ten wątek następująco: „Podkreślam, że ta 

praca jest naprawdę bardzo ciężka. To jest taka praca, która zniechęca człowieka. Są osoby starsze, ale 

są też alkoholicy. Płace są u nas największym problemem i na razie nie wiem co zrobić żeby było lepiej. 

Niestety, finansowanie jest z góry określone i nic nie możemy na to poradzić”. 

5. Co należałoby uwzględnić tworząc nowe podmioty, które udzielałyby pomocy osobom starszym 

mieszkającym na wsi w zakresie problemów, o których Pan/i wspomniał/a?  

W gminie zauważa się potrzebę stacjonarnej opieki świadczonej w domu podopiecznego. Niestety, 

takich pielęgniarek i opiekunek brakuje. Osoby sprawujące taką opiekę często wyjeżdżają za granicę 

do Niemiec lub Włoch. W gminie nie ma dziennego domu pobytu dla osób starszych, który byłby bardzo 

potrzebny, zarówno dla osób z zaburzeniami, jak i w miarę samodzielnych. Jeżeli byłby to ośrodek 

całodobowy, to konieczne są pokoje jednoosobowe. Na tym tle powstają różne konflikty, ludzie starsi 

nie są wyrozumiali, tak jak się powszechnie wydaje. Często mówią „ja jestem lepsza, a on jest gorszy, 

bo jest taki i owaki”. Rozmówczyni stwierdziła, że to pewien skrót myślowy, że ludzie boją się 

samotności i nie chcą być sami, ale w momencie kiedy już są z innymi, to okazuje się, że wcale nie jest 

im lepiej. Niestety, nie wygląda to tak idyllicznie. Poza tym, osoby starsze mają różne zainteresowania. 

Niekoniecznie będą malowały, wyszywały, czy haftowały. One wolą na przykład obrać ziemniaki, 



zamieść ulicę, posprzątać pokój, czy posadzić kwiatki. Oczywiście, są też osoby, które mają jakieś 

zdolności artystyczne, ale większość ludzi starszych woli konkretne i praktyczne prace. 

6. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? /odwołać się do odpowiedzi z pytania 1 – problemy, na 

jakie miałaby odpowiadać ta instytucja oraz 2 – zakres świadczonej pomocy, jaki miałaby 

świadczyć/ 

Należy zwrócić uwagę na to, że mentalność ludzi zmienia się na starość. Warto też nie postrzegać ludzi 

starszych stereotypowo – albo pogodni staruszkowie, aktywni, uśmiechnięci, albo złośliwi  

i zgorzkniali. W ośrodku bywają czasem osoby ciężko chore, ale bardzo pogodne i życzliwe.  Ale to są 

wyjątki. Bardzo trudno zintegrować grupę starszych osób, zachęcić do tego, aby robili coś wspólnie.  

Bardzo często dochodzi do nieporozumień i kłótni. I konkluzja rozmówczyni: „Teraz już wiemy, ale jak 

te osoby starsze przychodzą, to tak naprawdę trzeba się tego nauczyć.  Jest to pewien proces, gdzie 

trzeba im coś zaoferować”. 

7. Jak wykorzystać potencjał osób starszych mieszkających na wsi? 

Jak zauważyła rozmówczyni, również w dziennych domach opieki osoby starsze, także pochodzący ze 

wsi, mają różne zajęcia wypełniające im czas i wykorzystujące ich potencjał. Wspólnie gotują posiłki, 

wyjeżdżają na wycieczki. Z perspektywy osoby badanej, pracującej z ludźmi starszymi wiele lat, są to 

osoby przede wszystkim rozgoryczone. Dużo się mówi o tym, że starsi ludzie mają wiedzę  

i doświadczenie, ale rozmówczyni wydaje się, że trudno jest to teraz wykorzystać. Zagospodarowanie 

potencjału dotyczy raczej ludzi mobilnych. Jak stwierdziła: „Na przykład ja, będąc osobą starszą, 

chciałabym podróżować, zdobywać wiedzę pokrewną z moimi zainteresowaniami, rozwijać się.  Myślę, 

że ciekawe są uniwersytety trzeciego wieku lub uniwersytety dzieci, gdzie starsze osoby mogą 

przekazać swoją wiedzę najmłodszym. W naszym domu opieki natomiast te osoby starsze są 

skoncentrowane na opiece lekarskiej i podstawowych potrzebach medycznych”. 

Respondent 48 (Opieka nieformalna) 

1. Proszę opowiedzieć jakie były Pana/i powody podjęcia się opieki nad sobą(ami) starszymi? 

Rozmówczyni z wykształcenia jest pielęgniarką. W Klubie Senior+ sprawuje opiekę nad seniorami. 

Praca w charakterze opiekunki spełnia jej oczekiwania. Stwierdziła, że po prostu lubi to, co robi. 

2. Proszę opowiedzieć o osobie, którą się Pan/i opiekuje.  

Osoby, którymi się opiekuje są w różnych wieku i w różnej kondycji psychofizycznej. 

 

WSTĘP 

 

3. Czy Pana/i zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 



Zdaniem rozmówczyni, ludzie w każdym wieku powinni być traktowani tak samo. Wiek starczy  

i związane z nim różne dysfunkcje nie upoważniają innych, by traktować seniorów jak ludzi, którzy nie 

mają prawa w pełni o sobie decydować. „Wydaje mi się, że w różnego rodzaju instytucjach, a którymi 

miałam kontakty, ludzie starsi nie do końca są traktowani poważnie. Zwykle, gdy się pojawi osoba 

starsza z drugą osobą (z rodziny czy pracownikiem socjalnym), to się ją traktuje infantylnie, znowu jak 

sama pójdzie, to nie zawsze jest w stanie wszystko sama załatwić. Traktuje się ich jako osoby 

niezaradne.” 

 

4. Czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście?  

Rozmówczyni twierdzi, że znalazłaby więcej podobieństw niż różnic pomiędzy ludźmi z miasta oraz ze 

wsi. Zwykle w tym wieku są babciami i dziadkami, więc ich życie się toczy wokół wnuków,  

a w tym przypadku nie ma różnicy gdzie kto się wychowywał. Na pewno jest jedna różnica: starsze 

osoby mieszkający w mieście miały wcześniej i mają obecnie większy dostęp do wydarzeń, kulturalnych 

i innych. Czasem widać to w poziomie wiedzy, ale takiej ogólnej. Nawet, gdy wracają wspomnieniami 

do dzieciństwa, to ci mieszkający na wsi byli wychowywani inaczej. Ich młodość, dzieciństwo było 

związane z pracami w polu, ze zmianą pór roku. Ludzie wychowani na wsi mają bardzo dużą wiedzę o 

naturze, gospodarce, rytmie przyrody. „I to są różnice tylko  

w doświadczeniach, bo jak oni tu przychodzą i są ze sobą, rozmawiają, to w ogóle nie wpływa na 

relacje.” 

JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH NA WSI 

 

18. Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 

Bardziej zależy to od osobowości niż od wieku. Na starość pewne cechy osobowości się wyostrzają, ale 

jeśli ktoś był stonowany i spokojny, to zwykle dalej jest taki na starość. Jeśli ktoś był wybuchowy  

i nerwowy, to ta cecha niestety się zaostrza. Ważny jest indywidualizm każdego człowieka. Jeśli jest 

jakiś poziom frustracji z powodu pewnych procesów demencyjnych, zapominania, to może 

powodować on większe napięcie u starszej osoby. 

 

19. Czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, czują się kochane i darzone zaufaniem? 

Oceniając z perspektywy rozmówczyni oraz personelu pracującego w ośrodku, to wkładają oni dużo 

serca w budowanie pozytywnych relacji. Chcą, aby seniorzy czuli się tak dobrze jak we własnym domu. 

„I wydaje mi się, że się dobrze czują.” 

 

20. Czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, czują się osamotnione, mimo że tego nie chcą? 



Nie, na pewno nie.  

 

21. Jak często osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, spotykają się z przyjaciółmi, znajomymi, 

sąsiadami (osobami z poza rodziny)? 

„Zawsze przy rozmowie wstępnej też pada takie pytanie: na ile utrzymują kontakt z rodziną. Często jest 

też tak, że my się kontaktujemy z rodziną (ze względu na stan zdrowia seniora), więc ten kontakt jest 

praktycznie stały. Ale są też przypadki, że seniorzy mają dorosłe dzieci, mieszkające gdzieś  

w Polsce i w ogóle z nimi nie utrzymują kontaktu. Jeśli to są jakieś problemy, które się ciągną przez 20 

czy 30 lat, to nawet takie otwarcie się seniora na ludzi, jak tutaj, w klubie, niewiele pomoże.” 

 

22. Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób, 

którym/i się Pan/i opiekuje? 

Jeżeli seniorzy mają dorosłe, pracujące dzieci, to często pomagają one swoim rodzicom w jakiejś formie 

finansowej lub rzeczowej. Natomiast osoby samotne – ich sytuacja finansowa jest trudna, co oznacza 

ok. 1000 zł miesięcznego dochodu. I z tego trzeba wyżyć. Można powiedzieć, że standard ich życia jest 

warunkowany posiadaniem dzieci. Nie jest to wprawdzie jakaś powszechna reguła, ale jednak taka 

zależność występuje. „Zauważyłam jeszcze, że zwykle emerytury i renty panowie mają wyższe i to dużo 

wyższe od pań, czasem nawet dwa razy wyższe.” 

 

23. Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie 

zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy zna 

Pan(i) osobiście kogoś starszego, kto ma takie problemy?  

„Oczywiście jeśli chodzi o załatwianie spraw urzędowych, czy lekarza to mogą liczyć na pomoc  

w naszym domu. Są ustalone osoby, które zajmują się konkretnie daną sprawą.”  

 

24. Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności  

z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności? 

Rozmówczyni stwierdziła, że osoby starsze mogą liczyć, przede wszystkim, na pomoc rodziny. 

Natomiast w sytuacji osób samotnych, jeśli zbudowały sobie wcześniej taką sieć sąsiedzką, to mają 

duże wsparcie właśnie z tej strony.  

 

25. Jak Pan/i uważa, kto powinien udzielić w pierwszej kolejności pomocy starszej osobie? 

Na pewno rodzina, a później państwo. Instytucja nie może wyręczać rodziny. 

 



26. Czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 

W największym stopniu dotyczy to osób, które są całkowicie samotne, one są bardzo zżyte  

z sąsiadami. A te osoby, które mają dzieci, to jednak się skłaniają ku rodzinie. 

 

27. Czy pomiędzy osobą/ami, którym/i się opiekuje a ich wnukami można mówić o tzw. 

konflikcie pokoleń, rozbieżności poglądów między dorosłymi a dziećmi? 

„Podczas tych naszych zajęć i rozmów nic nie wskazywałoby na różnice międzypokoleniowe, a jeśli już 

są, to zauważyłam, że seniorzy są gotowi wprowadzić u siebie zmianę, żeby się dostosować. To nie jest 

tak, że zmieniają poglądy, ale seniorzy się totalnie orientują w tym, co się dzieje. I na ile są  

w stanie się dostosować, to są na to otwarci, naprawdę.” 

 

28. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób, którymi się Pan/i opiekuje?  

Niestety nie można powiedzieć, że ich stan zdrowia jest dobry. Podopieczni, przede wszystkim cierpią 

na przewlekłe choroby układu krążenia, jest też dużo niepełnosprawności. 

 

29. Czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, korzystają z komputera i internetu? 

Jest duża grupa seniorów, którzy chcą nadążyć. Uczą się obsługi smartfonów. Ale jest też pewna grupa, 

których to nie interesuje, wystarczy im standardowy telefon.  

30. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, 

angażował/a się w działania na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości,  

w najbliższym sąsiedztwie)? 

Jest kilka pań, które śpiewają w chórze, a chór działa w ramach jakiegoś stowarzyszenia. 

 
31. Na koniec chciałbym zapytać, czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje wykonywały zawód 

rolnika. Może ktoś z ich rodziny jest lub był rolnikiem? Proszę pokrótce opowiedzieć o nich. 

Tak, bodajże 2-3 osoby mają emeryturę z KRUS. Te osoby miały kiedyś swoje gospodarstwo i pole, więc 

kilka osób by się znalazło. 

 

Podsumowanie  

 
W projekcie zakładamy tworzenie gospodarstw opiekuńczych dla seniorów na bazie gospodarstwa 

rolnego.  

32. Proszę powiedzieć jak Pana/i zdaniem powinien funkcjonować w Polsce system gospodarstw 

rolnych świadczących pomoc seniorom?  



„Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo osoby, które się chowały na wsi, i mają w sobie to 

nastawienie, będą miały w okresie senioralnym określone oczekiwania wobec takiej placówki. Wydaje 

mi się, że w gospodarstwie opiekuńczym tamte osoby by się mogły bardziej odnaleźć, także  

z tego powodu, że to gospodarstwo znalazłby się bliżej ich terenów. Komunikacja (transport) byłaby 

prostsza. Poza tym mogłoby to pójść w zainteresowania związane z rolnictwem, z naturą. Czegoś 

innego mogą oczekiwać seniorzy, którzy się wychowywali w mieście”. 

 
33. Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce 

systemu gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

Ważne jest, aby osoba, która będzie zakładała gospodarstwo, była wychowana na wsi, pracowała na 

roli. Warto zapytać seniorów czego oczekiwaliby od takiego gospodarstwa. Na pewno ważnym 

elementem będzie rozpowszechnienie informacji o tym, że takie gospodarstwo opiekuńcze ma 

powstać. Pytanie: jak to ogłoszenie przedstawić, żeby było atrakcyjne? Może też inna nazwa, bo 

rozmówczyni „gospodarstwo opiekuńcze” źle się kojarzy. Należy przemyśleć jak opowiedzieć ludziom 

o tej inicjatywie, żeby oni, już na wstępie, nie zniechęcili się do tego pomysłu. „Myślę, że można też 

szukać w kulturze różnych źródeł, wracać do starej muzyki etc, dostosować się do lokalnych 

uwarunkować. Może poszukać jakiegoś lokalnego artysty?” 

Respondent 49 (Opieka nieformlana) 

1. Proszę opowiedzieć jakie były Pana/i powody podjęcia się opieki nad sobą(ami) starszymi? 

Zanim rozmówczyni trafiła do Klubu Senior+, przez 5 lat pracowała w GOPS jako pracownik socjalny.  

Z wykształcenia jest muzykoterapeutą. Zatem, związanie się z ośrodkiem, w którym przeprowadzono 

badanie, było naturalną konsekwencją wcześniej obranej ścieżki kariery zawodowej. Rozmówczyni 

podkreśliła, że lubi to, co robi. Swoją pracę wykonuje tak, jak sama chciałaby kiedyś być traktowana 

przez innych. 

 

2. Proszę opowiedzieć o osobie, którą się Pan/i opiekuje.  

Specyfika opieki nad osobami starszymi w badanej placówce polega na tym, że personel ściśle 

współpracuje z osobami, które na co dzień zajmują się tymi seniorami. „Czyli np. z dorosłymi dziećmi, 

do których zawsze mamy kontakt. Więc taka funkcja jak współpraca z rodziną na pewno powinna być 

uwzględniona. To jest właściwie podstawa.” Współpraca z rodziną dotyczy również pielęgniarki, 

rehabilitanta, opiekuna, którzy mają stały kontakt telefoniczny z rodzinami seniorów. Klub Senior+ to 

dom dziennej opieki, gdzie zostawia się seniorom margines swobody, w odróżnieniu do domu pomocy 

społecznej. 

 



WSTĘP 

 

3. Czy Pana/i zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

Respondentka nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z perspektywy swojej pracy – 

jednoznacznie, szacunek dla osób starszych jest czymś oczywistym. Natomiast, w odniesieniu do ogółu 

społeczeństwa, może jawnie nie krzywdzi się osób starszych, ale marginalnie traktuje się ich potrzeby.  

 

4. Czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście?  

Jak stwierdziła respondentka, problemy ludzi starszych są podobne, bez względu na ich miejsce 

zamieszkania. Samotność i choroby mogą dokuczać każdemu. Na pewno, w mieście jest łatwiejszy 

dostęp do lekarzy, ośrodka zdrowia, sklepów, itp. Sądzi, że mogą być również problemy  

z transportem: „Większość uczestników dziennego domu pobytu to osoby z obszaru miejskiego,  

z wiejskich obszarów mamy zaledwie kilka osób. Być może dlatego tak mało jest osób ze wsi, bo jest 

jakiś kłopot z transportem, być może też ta informacja o dziennym domu Senior-Wigor nie dotarła aż 

tak daleko.” 

 

JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH NA WSI 

 

34. Jakie najważniejsze cechy charakteru ceni Pan/i u osób starszych? 

Na pewno jest to mądrość życiowa i zdobyte doświadczenia. 

 

35. Czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, czują się kochane i darzone zaufaniem? 

Według oceny rozmówczyni, beneficjenci ośrodka czują się akceptowane i potrzebne. W przeciwnym 

razie, nie korzystałyby z usług klubu. Z pewnością, poczucie bycia potrzebnym byłoby większe, gdyby 

potencjał tych ludzi został pełniej wykorzystany. Rozmówczyni sądzi, że seniorzy mogliby sprawdzić się 

w wolontariacie, w ramach którego pomagaliby innym ludziom. Ale ktoś musiałby zarządzać tym 

przedsięwzięciem i organizować to w sposób bezpieczny. W mieście, w którym działa ośrodek nie ma 

rady seniorów. A takie gremium byłoby bardzo przydatne.   

 

36. Czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, czują się osamotnione, mimo że tego nie chcą? 

Rozmówczyni sądzi, że ich beneficjenci są bardzo zróżnicowaną grupą. Niektórzy czują się bardzo 

dobrze w ośrodku i przebywając dłużej w domu w czasie weekendu nie mogą doczekać się poniedziałku 

i powrotu do klubu. Pomimo, że w ośrodku raczej nie mówią o swoich rodzinnych problemach, można 



wywnioskować z ich zachowania, że niektórzy odczuwają w swoich domach pustkę i samotność. 

Pracownica klubu twierdzi, że możnaby zrobić cos więcej dla seniorów, poza zajęciami oferowanymi w 

ośrodku. Niestety, bariery finansowe są tu sporym ograniczeniem. Jako muzykoterapeuta chciałaby 

zapewnić seniorom korzystanie z rozrywek kulturalnych. „Powinni mieć kontakt z różnymi zespołami, 

grupami, a to wszystko kosztuje, chyba, że uda się nam wyszukać coś za darmo. Tutaj jest bardzo ważna 

realizacja integracji międzypokoleniowej. Niedawno udało mi się zaprosić uczniów ze szkoły muzycznej, 

będą grać nieodpłatnie, ale gdybym chciała seniorów choćby raz w roku zabrać do opery, to finansowo 

jest to niemożliwe.”  

 

37. Jak często osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, spotyka się z przyjaciółmi, znajomymi, 

sąsiadami (osobami z poza rodziny)? 

Z tego, w czym orientuje się rozmówczyni wynika, że wszyscy beneficjenci mają jakichś znajomych,  

z którymi kontaktują się poza spotkaniami w ośrodku. 

 

38. Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne gospodarstwa domowego osoby/osób, 

którym/i się Pan/i opiekuje? 

Beneficjenci ośrodka są przeciętnymi osobami jeśli chodzi o warunki materialne. Z pewnością nie 

cierpią niedostatku, choć wysokość ich rent/emerytur jest zróżnicowana. Pracownicy ośrodka mają 

wiedzę na ten temat, ponieważ kwota odpłatności za ośrodek jest warunkowana wielkością ich 

poborów. 

 

39. Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie 

zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy zna 

Pan(i) osobiście kogoś starszego, kto ma takie problemy? 

Rozmówczyni trudno stwierdzić, że jakiś jeden problem wśród seniorów jest jedyny i najważniejszy. Na 

pewno są to ograniczenia finansowe, fakt, że seniorom są przyznane zbyt małe świadczenia. Jak 

stwierdziła: „Jest kilka osób, które do nas dotarły, o których wiemy, że nie mają rodzin, mają tylko ten 

dzienny dom, są kompletnie samotni.” Rozmówczyni mając doświadczenia w pracy w pomocy 

społecznej, ma wiedzę z zakresu zasiłków, kryteriów i różnych możliwości załatwiania spraw 

urzędowych. Zatem, służy pomocą swoim podopiecznym. Czasem, kilkakrotnie w ciągu dnia bywa  

w różnych urzędach i załatwia im różne sprawy. „Tak odczuwam swoją misję i swoje zadanie tutaj, bo 

seniorzy nie zawsze są mobilni, ja mam samochód. Bardzo często bywam w urzędzie miasta, w PCPR, 

pomagam im pisać pisma, w MOPSie. Moje stanowisko jest finansowane ze środków unijnych, ale 

patrząc tak z boku, to wydaje mi się, że bez takiego stanowiska byłoby tutaj bardzo ciężko i jest ono 



potrzebne.” W ośrodku przebywa 40 seniorów, którzy mają potrzeby w związku ze sprawami 

urzędowymi, a rodziny nie zawsze są im w stanie pomóc. Jest też opieka pielęgniarska, co jest pewnym 

novum, ponieważ ta pielęgniarka jest cały czas w kontakcie z ośrodkiem. 

 

40. Kto na ogół pomaga osobom starszym w Pana/i środowisku, które mają trudności  

z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności? 

Nie ma reguły. Bywa, że zajmuje się tym najbliższa rodzina. Praktykuje się również korzystanie  

z kilkugodzinnej pomocy ze strony opiekunów (z zakresie usług, jakie świadczy GOPS lub usług 

komercyjnych). Czasami pomagają sąsiedzi. 

 

41. Jak Pan/i uważa, kto powinien udzielić w pierwszej kolejności pomocy starszej osobie? 

Zdecydowanie, obowiązek opieki nad seniorem, w pierwszej kolejności, ciąży na najbliższej rodzinie. 

W badanym ośrodku jest duży komfort jeśli chodzi o udzielanie seniorom różnorodnej pomocy. Klub 

zatrudnia rehabilitanta, terapeutę, specjalistkę od terapii zajęciowej, która prowadzi zajęcia manualne 

i plastyczne. No i najważniejsze – jest pielęgniarka i pracownik socjalny oraz zatrudnione na pełny etat 

dwie opiekunki. 

 

42. Czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje, odwiedzają sąsiadów i czy sąsiedzi odwiedzają ich? 

Z tego, co rozmówczyni jest wiadomo, podopieczni ośrodka utrzymują stały kontakt z sąsiadami. 

 

43. Czy pomiędzy osobą/ami, którym/i się Pan/i opiekuje a ich wnukami można mówić o tzw. 

konflikcie pokoleń, rozbieżności poglądów między dorosłymi a dziećmi? 

Rozbieżność poglądów między poszczególnymi generacjami jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Jeśli 

pojawiają się konflikty to wynikają one raczej nie tyle z różnicy pokoleń, co odmiennych interesów. Z 

doświadczeń w pracy z seniorami wynika, że osoby starsze starają się, jako pierwsze, znaleźć drogę do 

porozumienia. Są w stanie wiele znieść i wiele wybaczyć, zwłaszcza jak chodzi o ich własną rodzinę, a 

w szczególności wnuki. 

 

44. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani stan zdrowia osoby/osób, którymi się Pan/i opiekuje?  

Na pewno ich samotność jest dużym problemem. A samotność powoduje różnego rodzaju problemy 

zdrowotne, nastroje depresyjne, etc. „Niestety, wielu seniorów nie leczy się w ten sposób, a takie 

obniżenie nastroju u wielu osób można (nawet w naszej placówce) zauważyć.”  

 

45. Czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje korzystają z komputera i internetu? 



Najczęściej korzystają z telefonów, bardzo rzadko ze smartfonów. Internet jest wykorzystywany 

sporadycznie. 

 

46. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że osoba/y którymi się Pan/i opiekuje, 

angażował/a się w działania na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości,  

w najbliższym sąsiedztwie)? 

Z tego do rozmówczyni wiadomo, część z jej podopiecznych udziela się w chórach oraz działa  

w Kołach Gospodyń Wiejskich. 

 

47. Na koniec chciał(a)bym zapytać, czy osoba/y, którymi się Pan/i opiekuje wykonywały zawód 

rolnika. Może ktoś z ich rodziny jest lub był rolnikiem?  

48. Rozmówczyni nie ma wiedzy w tym zakresie. 

Podsumowanie  

 
W projekcie zakładamy tworzenie gospodarstw opiekuńczych dla seniorów na bazie gospodarstwa 

rolnego.  

 

49. Proszę powiedzieć jak Pana/i zdaniem powinien funkcjonować w Polsce system gospodarstw 

rolnych świadczących pomoc seniorom?  

„Moim zdaniem, takie dzienne domy pobytu seniora powinny powstawać wszędzie, jak grzyby po 

deszczu. Nawet w sytuacji, gdy senior ma dzieci, często ta opieka nad nim pozostawia wiele do 

życzenia. Często jest tak, że dorosłe dzieci zajmują się swoimi dziećmi, swoją pracą zawodową i ten 

senior zostaje sam. Mimo tego, że ma przecież rodzinę. Oni tutaj naprawdę realizują się towarzysko, 

to jest im potrzebne ogromnie. Mamy nawet pana, który mieszka z rodziną, a całą sobotę i niedzielę 

potrafi przeleżeć, czekając na poniedziałek, bo w poniedziałek przyjedzie bus i go do nas przywiezie. 

Tutaj ci seniorzy mają inne życie. To się przecież nazywa dzienny DOM, a my tworzymy właśnie dom 

dla nich. Po drugie: seniorzy są bardzo związani ze swoimi dorosłymi dziećmi, ale jednak tutaj mają tą 

swoją przestrzeń i rówieśników. Ta przestrzeń daje im inne możliwości, lepiej się rozumieją, mają te 

same problemy, ale przede wszystkim muszą chcieć sobie pomóc. I najpierw muszą chcieć tutaj przyjść, 

a to nie zawsze jest proste na początku. Jest to jakaś bariera. Ja tutaj pracuję od końca 2015 roku, czyli 

praktycznie od początku tej placówki, to na palcach ręki mogę policzyć przypadki, gdzie ktoś odszedł, 

bo chciał. Było kilka przypadków, że już stan zdrowia nie pozwalał, ale nie było tak, że ktoś się źle tutaj 

w domu czuł, że się pokłócił i dlatego nie chciał tutaj być. Dzienne domy Senior-Wigor to jest naprawdę 

lek na samotność. Ważne jest też to, że u nas ciągle się coś dzieje. Były takie osoby, które tutaj 



przychodziły z pewnym dystansem, ale parę dni wystarczyło, żeby się przekonali do nas. Seniorzy 

zżywają się ze sobą, z nami, chcą być tutaj.”  

 
50. Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce 

systemu gospodarstw rolnych świadczących pomoc seniorom? 

Rozmówczyni oceniła ten pomysł jako bardzo dobry, ale wiadomo, że każda placówka ma swoje 

zadania. Ważne, aby gospodarstwa opiekuńcze stanowiły uzupełnienie oferty, jaką dysponują ośrodki 

pomocy społecznej. Muszą też być atrakcyjne pod względem cen oferowanych usług. 

  



 

Analiza porównawcza – Włochy, Rosja, USA i Francja 

Rolnictwo społeczne w Rosji 

 

1. Ogląd sytuacji w obszarze rosyjskiego rolnictwa 

Rosyjskie rolnictwo obecnie charakteryzuje się wysokim poziomem monopolizacji, która trwa 

już od kilkunastu lat. W roku 2018 liczba dużych przedsiębiorstw rolnych zmniejszyła się o 

72% w porównaniu do roku 2006, a liczba małych przedsiębiorstw wzrosła o 20% (Орлова, 

Гаврилова, 2018, s. 40). Wskaźnik Linda, służący do określania granicy oligopola, wynosi 9. 

Oznacza to, że w rosyjskim sektorze rolnym funkcjonuje oligopol złożony z 8 przedsiębiorstw: 

Miratorg, RusAgro, Cherkizovo, Agro-Belogorie (Agrobel), Siberian Agrarian Group, 

Agropromkomplektatsiya, KoPitania oraz Velikolukskiy svinovodcheskiy kompleks 

(Лебединская, Рощина, 2016, s. 109). Opis wskaźnika Linda znajduje się w artykule Remo 

Lindy (1976, s. 18-22).  

Dla przykładu, pierwsze 20 przedsiębiorstw pod względem skali produkcji, produkują 40% 

mięsa wytwarzanego w Rosji, podczas gdy pozostałe 4,5 milionów producentów wytwarzaja 

pozostałe 60% (Лебединская, Рощина, 2016, s. 109-110). 

Analizując obecną sytuację na obszarach wiejskich w Rosji, Elena Horishko (2007, s. 145) 

podkreśla, że nowa polityka rolna państwa po transformacji wspiera przedsiębiorstwa, które już 

mają silną pozycję na rynku, defaworyzuje natomiast małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa 

rolne, których sytuacja nie pozwala na skuteczną konkurencję z monopolami. Autorka zauważa 

także, że większość ludności wiejskiej żyje w biedzie. Średni dochód osób mieszkających na 

wsi wynosi 43% średniego dochodu w kraju, a poniżej granicy ubóstwa znajduje się 40% 

ludności wiejskiej. 

2. Rozumienie pojęcia „rolnictwo społeczne” w Rosji 

Wydaje się, że w Rosji rolnictwo społeczne jest terminem nie ugruntowanym ani w nauce, ani 

w świadomości społecznej. Irina Maltseva (2019b, s. 82-83) podkreśla, że termin „rolnictwo 

społeczne” nie ma wyraźnie i precyzyjnie określonego znaczenia w środowisku naukowym, jak 

też wśród rolników. Zauważa ona, że w Federacji Rosyjskiej rolnictwo społeczne nie jest 

rozwinięte, nie istnieje dla niego baza normatywna, jak też nie uznaje się wartości dodanej tego 

rodzaju działalności. Mimo to, producenci rolni świadczący „klasyczne” usługi społeczne, np. 



pomoc finansowa i nieodpłatne świadczenie usług na rzecz instytucji edukacyjnych pomoc przy 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego (przygotowanie siana, oranie ogrodów), transportu 

towarów w ramach społeczności lokalnej itd., czasem deklarują się jako przedsiębiorcy 

społeczni.  

W świadomości ludzi niezwiązanych z nauką rolnictwo społeczne może być więc rozumiane 

ogólnie jako zrównoważone, czy etyczne rolnictwo utożsamiane z „odpowiedzialnym 

biznesem”. Odpowiedzialna postawa może się przejawiać m. in. w postaci zaangażowania się 

rolników w życie wspólnoty lokalnej – utrzymywanie dróg, budowanie mieszkań dla 

pracowników przedsiębiorstwa rolnego, wspieranie lokalnych instytucji oświaty (Варламова, 

2016). 

Irina Maltseva (2019a, s. 260) jako pierwsza wśród badaczy rosyjskich przedstawiła naukową 

definicję rolnictwa społecznego. Za Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 

(EESC) określiła ona rolnictwo społeczne jako „zbiór praktyk, które wykorzystują zasoby rolne 

- zarówno zwierzęce, jak i roślinne - do stworzenia odpowiednich warunków dla osób 

niepełnosprawnych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz dla ogółu 

społeczeństwa w celu zapewnienia miejsc pracy, zachęcania do integracji społecznej poprzez 

edukację i wypoczynek, promowanie relacji społeczności ze środowiskiem wiejskim i 

przyrodą”. Podkreśla ona, że rozwój rolnictwa społecznego wiąże się ściśle ze zmianą 

paradygmatu funkcjonowania rolnictwa i przejściem od modelu gospodarki produkcyjnej do 

modelu gospodarki usługowej, który akcentuje wielofunkcyjność rolnictwa. 

 

3. Zainteresowanie naukowców rolnictwem społecznym i opiekuńczym 

Nie istnieją jednak badania nad rolnictwem społecznym w Rosji. W literaturze, podaje się 

przykłady gospodarstw rolnych, prowadzących działalność o charakterze społecznym. Dla 

przykładu, Artur Rykalin (2019b) wymienia projekt Wiaczesława Gorełowa „Szkoła 

rolników”, w którym wychowankowie domów dziecka przechodzą adaptację społeczną i 

zyskują zatrudnienie dzięki pracy w gospodarstwie. Jako drugi, autor podaje przykład osiedla 

typu wiejskiego dla rodzin zastępczych „Kitież” w Obwodzie kałuskim oraz „Orion”, które 

stwarzają warunki dla kreatywności, edukacji, pracy dla dzieci z rodzin zastępczych, które 

zamieszkują w tych wioskach. Są to przypadki społecznej działalności na wsi, która 

niewątpliwie jest skierowana na rozwiązywanie problemów społecznych, nie do końca jednak 

wpisują się one w definicję rolnictwa przedstawioną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w 



Brwinowie (2018). Po pierwsze, nie we wszystkich przypadkach bazą jest gospodarstwo rolne, 

a po drugie, świadczenie usług społecznych nie zawsze bazuje na zasobach i aktywnościach 

gospodarstwa rolnego. 

 Kitież Orion Szkoła rolników 

Rok 

powstania 

1992 2004 2010 

Założyciel Dmitrij Morozow Maria Kuźmina 

 

Wiaczesław Gorełow 

Położenie 

geograficz

ne 

Obwód kałuski, Bariatiński 

rejon municypalny  

Obwód kałuski, Żukowski 

rejon municypalny 

 

Kraj Permski, wieś Kriwiec 

Cel Kitież to osiedle typu 

wiejskiego dla rodzin 

zastępczych. W jago skład 

wchodzą szkoła, warsztat 

stolarski, farma, park.  

Jego celem jest tworzenie 

środowiska edukacyjnego 

mającego na celu 

optymalny rozwój dziecka 

(z naciskiem na mocne 

strony i zainteresowania) w 

przyjaznym środowisku 

społecznym 

(http://kitezh.org/) 

Orion to zbudowane na wzór 

Kiteża przez jego 

absolwentów osiedle dla 

rodzin zastępczych.  

Jego celem jest pomoc 

terapeutyczna dla dzieci w 

trudnych sytuacjach 

życiowych, zapewnienie 

sierotom najlepszych 

warunków do rozwoju 

intelektualnego, 

emocjonalnego, fizycznego, 

moralnego i społecznego, a 

także pomoc rodzinom w 

wychowywaniu i edukacji 

dzieci. 

Stworzenie eksperymentalnej 

platformy do 

wypracowywania 

skutecznych form i metod 

rozwiązywania problemów 

społecznych różnego rodzaju 

młodzieży, która znajduje się 

w trudnej sytuacji życiowej. 

(http://shkolafermerov.ru/o_n

as.html) 



(http://www.orionfuture.org/a

bout/about-orion.html) 

Zakres 

działalnośc

i 

• wspieranie rodzin 

zastępczych 

• rehabilitacja i adaptacja 

sierot i dzieci w trudnych 

sytuacjach 

(http://kitezh.org/) 

• wspieranie rodzin 

zastępczych 

• rehabilitacja i adaptacja 

sierot i dzieci w trudnych 

sytuacjach 

 

Obecnie na bazie osiedla typu 

wiejskiego Orion tworzy się 

farmę Orion w celu 

terapeutycznym oraz 

zapewnienia wyżywienia 

mieszkańcom osiedla 

(http://www.orionfuture.org/a

bout/farm-orion.html) 

• orientacja zawodowa dla 

różnych kategorii młodzieży 

w obszarze rolnictwa 

• opracowywanie i wdrażanie 

projektów mających na celu 

poprawienie jakości życia 

młodych ludzi z „grupy 

ryzyka”, ich włączanie w 

działania o charakterze 

społecznym 

• pomoc w zaplanowaniu 

własnego biznesu w obszarze 

produkcji ekologicznej 

• tworzenie społeczności 

ekspertów z zakresu pracy z 

młodzieżą w środowisku 

rolnym; 

• promowanie produkcji 

ekologicznej 

(http://shkolafermerov.ru/o_n

as.html) 

 

Liczba 

korzystają

cych osób 

W roku 2018 w osiedlu 

mieszkało 36 rodzin 

(https://ria.ru/20180601/15

21789505.html) 

Według strony internetowej 

osiedla, obecnie zamieszkuje 

w nim 5 rodzin zastępczych 

W roku 2016 w gospodarstwie 

mieszkało 20 młodych ludzi 

(https://zvzda.ru/articles/ec2c

6496af7f) 



 

Można by więc powiedzieć, że nie istnieje w Rosji jednolity model funkcjonowania 

„gospodarstwa społecznego”, jak również brak jest wyznaczonych ram prawnych ich działania. 

Istniejące inicjatywy są nieliczne oraz przyjmują różne formy w zależności od sytuacji. 

Warto podkreślić, że w języku rosyjskim nie istnieje odpowiednik pojęcia „rolnictwo 

opiekuńcze”. W niewielu przypadkach odwołania się do tego pojęcia, nie tłumaczy się go wcale 

lub tłumaczy za pomocą komentarza opisowego (Рыкалин, 2019b). W ramach analizy 

literatury przedmiotu znaleziono jedno tłumaczenie gospodarstwa opiekuńczego jako „wiejskie 

gospodarstwo - ośrodek rehabilitacji” (Perm State University, 2012). Bardziej powszechna jest 

koncepcja rolnictwa społecznego, które, nawiasem mówiąc, też jest oznaczane za pomocą 

dwóch terminów – „социальное сельское хозяйство” (social agriculture) oraz „социальное 

фермерство”(social farming). Związane to jest prawdopodobnie z tym, że historycznie 

rozwinięte formy rolnictwa są dalekie od gospodarstw farmerskich na wzór USA, dlatego 

podczas tłumaczenia terminu „social farming” powstały dwa różne określenia tego zjawiska, z 

których jedno jest bardziej dostosowane do lokalnego kontekstu. 

(http://www.orionfuture.org/a

bout/people.html) 

 

Grupa 

odbiorców 

• Rodziny zastępcze 

mające adoptowane 

dziecko (dzieci) 

• Dzieci z domów dziecka 

(http://kitezh.org/) 

• Rodziny zastępcze mające 

adoptowane dziecko (dzieci) 

• Dzieci z domów dziecka 

(http://www.orionfuture.org/a

bout.html) 

• Dzieci i młodzież z domów 

dziecka 

• Absolwenci kolonii dla 

młodocianych 

• Młodzież wiejska 

• Studenci starszych lat 

Permskiego Państwowego 

Uniwersytetu 

Agrotechnicznego 

(http://shkolafermerov.ru/o_n

as.html) 



Publikacje naukowe, które wspominają o rolnictwie społecznym, skupiają się na opisie 

koncepcji, porównania stanu tego sektora w Rosji i innych krajach (głównie Unii Europejskiej 

i Stanach Zjednoczonych) lub też rekomendacjach dotyczących wprowadzenia elementów 

społecznie zorientowanego rolnictwa w Rosji (Мансуров, Зубренкова, Федотова, 2017; 

Мальцева, 2019a;  Мальцева, 2019b). Między innymi zalecenia dotyczą korzystania z 

doświadczenia innych krajów w celu uniknięcia popełniania błędów oraz kompleksowego 

podejścia do wprowadzenia reformy. Elementami tej reformy powinny być: informowanie 

rolników o alternatywnych lub dodatkowych rodzajach działalności w ramach gospodarstwa, 

wspomaganie kooperacji w ramach lokalnych sieci gospodarstw i celowe wprowadzenie przez 

państwo regulacji prawnych mających na celu wspomaganie małej produkcji rolnej 

(Мансуров, Зубренкова, Федотова, 2017, s. 143).    

Najbardziej aktywnie promujący temat rolnictwa społecznego badacze w Rosji to Artur 

Rykalin, który jest pracownikiem naukowym w  Eurazjatyckim Centrum ds. Bezpieczeństwa 

Żywności (ECFS) przy Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa oraz Irina 

Maltseva, badaczka w Instytucie Problemów Społeczno-Ekonomicznych i Energetycznych 

Północy Republiki Komi, który jest filią Centrum Naukowego Uralskiego Oddziału Rosyjskiej 

Akademia Nauk. Oprócz tradycyjnej działalności naukowej, Artur Rykalin prowadzi blog na 

Yandex Zen, który co prawda nie jest poświęcony wyłącznie rolnictwu społecznemu lub 

gospodarstwom opiekuńczym, przedstawia natomiast różne koncepcje funkcjonowania i 

rozwoju rolnictwa na świecie i analizuje obecną sytuację rosyjskiego rolnictwa oraz kierunek 

zmian. Zarówno na tym blogu (Рыкалин, 2019a; Рыкалин, 2019c; Рыкалин, 2019d), jak też 

w gazetach (Рыкалин, 2019e) oraz stronach internetowych poświęconych rolnictwu (Рыкалин, 

2019b) zamieszczane są artykuły Rykalina, w których przedstawia on w sposób przystępny 

koncepcję i przykłady rolnictwa społecznego oraz odnosi je do rosyjskich warunków i sytuacji 

w rolnictwie. Irina Maltseva natomiast popularyzuje koncepcję rolnictwa społecznego głównie 

w środowisku naukowym (Мальцева, 2019a;  Мальцева, 2019b). W szczególności, próbuje 

ona dostosować koncepcję rolnictwa społecznego do warunków regionu, w którym prowadzi 

badania – Republiki Komi. Podkreśla ona, że państwowe projekty inwestycyjne dotyczą przede 

wszystkim dużych projektów, podczas gdy finansowanie mniejszych projektów, zwłaszcza w 

peryferyjnych obszarach państwa, jest relatywnie niewielkie (Мальцева, 2019b, s. 76). 

Zauważa ona jednak, że choć strategia ta może obecnie przynosić zysk finansowy, nie jest to 

stabilny model rozwoju rolnictwa, w związku z czym niezbędna jest zmiana paradygmatu 

rozwojowego w kierunku gospodarki usługowej, w której dowartościowane zostaną inne typy 



zasobów, niż materialne (m.in. wiedza i umiejętności w różnych obszarach). Według badaczki, 

zwłaszcza na północnych obszarach kraju, gdzie występuje spadek produkcji rolnej, brak 

jedności wśród producentów rolnych, niska opłacalność ich działalności, niewystarczający 

poziom wsparcia projektów kooperacyjnych, potrzebna jest reorganizacja gospodarstw 

rolnych. Zmiany powinny zachodzić w kierunku kooperacji między gospodarstwami w celu 

rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i budowania większej niezależności 

finansowej od państwa samorządów lokalnych (Мальцева, 2019b, s. 82). Artykuł ten wskazuje 

ogólny kierunek zmiany polityki rolnej na obszarach północnych Rosji, jednak nie proponuje 

konkretnych rozwiązań gotowych do implementacji. 
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Rolnictwo społeczne i opiekuńcze we Francji 

 

1. Czym jest rolnictwo opiekuńcze we Francji? 

Według definicji CIVAM (Ośrodek Inicjatyw Wspierających Rolnictwo I Środowisko 

Wiejskie), rolnictwo opiekuńcze polega na przyjmowaniu w gospodarstwie rolnym młodych 

lub dorosłych ludzi, których sytuacja życiowa, edukacyjna lub zawodowa prowadzi do 

powstania konfliktu lub zerwania kontaktu z otaczającym społeczeństwem (FNCIVAM, 2011). 

Gospodarstwa opiekuńcze są więc w myśl tej definicji zorientowane przede wszystkim na 

resocjalizację i ponowne włączenie do społeczeństwa osób, które w wyniku trudnej sytuacji 

życiowej zostały wypchnięte na margines społeczeństwa. 

Podkreśla się jednak często, że rolnictwo opiekuńcze i agroturystyka nie są zupełnie 

oddzielonymi od siebie nawzajem obszarami. Są one postrzegane raczej jako krańce pewnego 

kontinuum, gdzie na jednym końcu znajduje się agroturystyka w czystej postaci, której celem 

jest odpoczynek, a na drugim przyjmowanie w gospodarstwie rolniczym osób chorych lub 

wykluczonych ze społeczeństwa (np. bezrobotnych) w celach terapeutycznych i 

integracyjnych. 

Pomiędzy dwoma biegunami kontinuum, mogą znajdować się między innymi takie przypadki, 

jak pobyty wakacyjne dla „dzieci z przedmieść”, pochodzących z ubogich rodzin, m.in. 

imigranckich (TRANSRURAL Initiatives, 2006, s. 4) czy też pobyty wypoczynkowe dla rodzin 

w trudnej sytuacji finansowej. 

2. Liczba i rozkład przestrzenny gospodarstw 

opiekuńczych 

We Francji gospodarstwa opiekuńcze są wspierane przez 

dwie sieci partnerskie: CIVAM (Ośrodek Inicjatyw 

Wspierających Rolnictwo I Środowisko Wiejskie), 

powstały w latach 1950 oraz Accueil Paysan, których 

działalność obejmuje szukanie zrównoważonych 

rozwiązań prowadzenia gospodarstw rolnych oraz 

zwiększenie efektywności produkcji rolnej, ale także rozwój agroturystyki, której specyficzną 

odmianą są usługi opiekuńcze (Chmielewski i in., 2017, 

s. 48). 

Rysunek 1. Departamenty objęte sięcią 

CIVAM w roku 2011 

Źródło: FNCIVAM, 2011 
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CIVAM obejmuje gospodarstwa rolne prawie w całym kraju (Rysunek 1), trudno jednak 

określić, jak gospodarstwa opiekuńcze są rozłożone w przestrzeni. Sprawę utrudnia też brak 

jednolitej ramy prawnej dla rolnictwa opiekuńczego oraz ewidencjonowania tego typu 

działalności, w związku z czym trudno jest precyzyjnie oszacować aktualną liczbę i rozkład 

geograficzny gospodarstw opiekuńczych. Różni autorzy przestawiają różne szacunki liczby 

gospodarstw opiekuńczych we Francji i mieszczą się one w przedziale od 900 (Murray i in., 

2019) poprzez 1200 (Hassink, 2007, za: FNCIVAM, 2014, s. 52) do powyżej 2000 (Di Iacovo, 

O’Connor, 2009, s. 28).  

 

3. Gospodarstwa opiekuńcze we Francji – historia powstania oraz aktualna sytuacja 

Za początek rolnictwa opiekuńczego we Francji uważa się powstałe w XIX wieku inicjatywy 

wspólnych ogrodów czy też ogrodów robotniczych, zainicjowane przez Kościół w celu 

złagodzenia warunków życia klasy robotniczej. (Assouline, 2007, s. 2). Wspólne ogrody we 

Francji funkcjonują do dziś i są 

reprezentowane w szczególności 

przez sieć Réseau Cocagne 

(Rysunek 2), w której skład w roku 

2005 wchodziło 80 ogrodów oraz 

Restos du Cœur, zrzeszającą 110 

ogrodów. Celem tych ogrodów jest 

obecnie integracja osób 

wykluczonych z rynku pracy lub 

mających trudności z integracją 

społeczną. 

Gospodarstwa opiekuńcze w ich współczesnej postaci zaczęły powstawać w kraju w latach 

1980. Współpraca między gospodarstwami rolnymi prowadzącymi działalność opiekuńczą a 

instytucjami pomocy społecznej lub medycznej rozpoczęła się w latach 1990-2000 

(FNCIVAM, 2014). 

Wiele źródeł podkreśla, że specyfiką 

gospodarstw opiekuńczych we Francji jest to, że 

ich działalność jest postrzegana przez 

zainteresowane strony jako wysoce etyczne i solidarne działanie, a nie tylko jako zyskowny 

Rysunek 2. Wspólny ogród sieci Réseau Cocagne. 

Autor: Christophe Goussard 

Źródło: http://www.reseaucocagne.asso.fr 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Murray%2C+Jenni


biznes (Assouline, 2007, s. 2; Di Iacovo, O’Connor, 2009, s. 65). Autorzy nie precyzują, co jest 

źródłem takiego podejścia do opieki w ramach gospodarstw opiekuńczych. Ciężko więc 

określić, dlaczego ta aktywność jest postrzegana tak pozytywnie. Często jednak społeczny i 

etyczny wymiar zawodu rolnika jest określany poprzez pryzmat dziedzictwa kulturowego i 

obyczajowego rolników francuskich, którego ważnym elementem jest convivialité – 

życzliwość połączona z tolerancją i otwartością (Accueil Paysan). Działalność o charakterze 

społecznym i opiekuńczym jest więc interpretowana jako sposób na potwierdzenie własnej 

tożsamości. 

Działalność opiekuńcza w ramach gospodarstw rolnych jest przedstawiana przez instytucje 

promujące rolnictwo społeczne jako nowy, ale jednocześnie naturalny wymiar zawodu rolnika, 

który staje się coraz bardziej otwarty na świat poza rolnictwem (TRANSRURAL Initiatives, 

2006; FNCIVAM, 2011, s. 35). Oprócz tego, publikowane są materiały mające na celu pomóc 

rolnikom, którzy chcieliby rozpocząć działalność opiekuńczą w swoim gospodarstwie 

(FNCIVAM, 2014). Materiały te zawierają wskazówki co do tego, jak wybrać formę prawną 

gospodarstwa opiekuńczego oraz typ osób, które chciałoby się gościć u siebie, jakie 

kwalifikacje są potrzebne w poszczególnych przypadkach, jak dostosować gospodarstwo do 

przyjęcia różnego rodzaju osób oraz do których instytucji można się zwrócić o pomoc w 

zaplanowaniu i rozpoczęciu działalności opiekuńczej w gospodarstwie rolnym. 

4. Formy prawne gospodarstw opiekuńczych 

We Francji nie istnieje jednolita rama prawna określająca i reglamentująca działalność 

gospodarstw opiekuńczych. W związku z tym prawne formy działalności prowadzonej przez 

gospodarstwa opiekuńcze są bardzo różnorodne i zmieniają się w zależności od okoliczności, 

w których rozpoczyna się działalność opiekuńczą w gospodarstwie rolnym. Kryteria 

decydujące o wyborze formy prawnej gospodarstwa opiekuńczego to między innymi rodzaj 

odbiorców usługi (osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci, osoby chore psychicznie itd.), 

planowana długość pobytu (pobyt długoterminowy lub tymczasowy, opieka dzienna itd.) oraz 

rodzaj umowy, która może być zawarta bezpośrednio z odbiorcą usługi albo z placówką, która 

się opiekuje daną osobą (np. szpital psychiatryczny, Dom dziecka). 

Poniżej zamieszczona tabela przygotowana w ramach projektu rozwoju rolnictwa 

opiekuńczego (FNCIVAM, 2014) przedstawia możliwe formy prawne oraz właściwe akty 

prawne. 

 



Odbiorcy Typ opieki Status prawny 

opiekuna 

Instytucja wnioskująca Ramy prawne 

Dzieci / 

Młodzież 

Zindywidualiz

owany pobyt 

Status asystenta 

rodzinnego opłacanego 

przez Radę Generalną na 

podstawie umowy – 1 do 

3 dzieci na jednego 

opiekuna. 

Rada Generalna 

Instytucja opieki 

zastępczej 

Precyzyjnie określone 

ramy prawne ochrony 

dziecka – Kodeks 

rodziny i pomocy 

społecznej 

Rodzinna opieka 

terapeutyczna (pobyty 

dla dzieci mających 

zaburzenia psychiczne). 

Opiekun jest zatrudniony 

przez szpital. 

Podopieczny pozostaje 

pacjentem szpitala. 

Szpitale psychiatryczne Ustawa z roku 1989 o 

opiece rodzinnej 

„Miejsce Życia i Opieki” 

(Lieu de Vie et d’Accueil 

- LVA). Młodzi poniżej 

21 roku życia. Gospodarz 

jest opłacany przez LVA. 

Rada Generalna 

Departamentalny 

Związek Stowarzyszeń 

Rodzinnych (UDAF) 

Sądowa ochrona 

młodzieży (PJJ) 

Kodeks rodziny i 

pomocy społecznej 

Ustawa № 2002-2, art. 

D312-1 oraz 313-1 do 

313-10. Ustawa z dnia 

21 lipca 2009, art. 

124. 

Pobyt na podstawie 

umowy 

Brak określonego statusu 

prawnego 

Rekompensacja według 

umowy 

 

 

 

 

 

PJJ 

Organizacje społeczne 

lub medyczno-społeczne 

specjalizujące się w 

zakresie pomocy tego 

typu osobom 

Brak precyzyjnej 

ramy prawnej 

Istnieje porozumienie 

między 

Ministerstwem 

Sprawiedliwości a 3 

sieciami rolniczymi 

(CIVAM, Accueil 

Paysan i GIFAE) z 



dnia17 czerwca 2009 

r.  

Zorganizowan

a grupa 

Umowa z instytucją 

Gospodarz otrzymuje 

rekompensatę 

Ramy prawne 

wyłącznie dla „Miejsc 

Życia” (dekret № 

2004-1444 z dnia 23 

grudnia 2004) 

Pobyt 

wakacyjny 

Brak określonego statusu 

prawnego 

Gospodarz otrzymuje 

rekompensatę 

Umowa z instytucją 

organizującą pobyt 

Rada Generalna 

PJJ 

 

Ustawy dotyczące 

pobytów wakacyjnych 

(Porozumienie w 

sprawie młodzieży i 

edukacji popularnej) 

Pobyt 

edukacyjny, 

indywidualny 

lub w grupie 

Brak określonego statusu 

prawnego 

Gospodarz fakturuje 

usługę lub otrzymuje 

rekompensatę 

Ośrodki wypoczynkowe 

Centra medyczno-

edukacyjne 

Instytuty terapeutyczne, 

edukacyjne i 

pedagogiczne 

Porozumienie w 

sprawie młodzieży i 

edukacji popularnej 

Ustawa № 2001-624 z 

dnia 17 lipca 2001, art. 

8 

Dekret № 2002-571 z 

dnia 22 kwietnia 2002 

Osoby starsze Pobyt 

zindywidualiz

owany 

średnio- lub 

długotermino

wy 

Opiekun rodzinny 

(umowa z Radą 

Generalną) 

Wolny zawód 

Umowa prywatna 

pomiędzy gospodarzem a 

osobą przyjmowaną 

Rada Generalna 

Departamentalny 

Związek Stowarzyszeń 

Rodzinnych (UDAF) 

Rodzina 

Ustawa o 

modernizacji 

społecznej ze stycznia 

2002 

Kodeks rodziny i 

pomocy społecznej 

(art. L441-1 do L443-

12) 

Ustawa № 2007-290 z 

dnia 5 marca 2007 

Dzienna 

opieka (w 

Umowa z instytucją  Regionalna agencja 

zdrowia 

Brak ramy prawnej 



grupie lub 

indywidualnie

) 

Gospodarz otrzymuje 

rekompensatę 

Specjalistyczne 

instytucje 

Placówki pobytu dla 

osób starszych 

niesamodzielnych 

Rodzina 

Osoby z 

niepełnospra

wnościami 

Pobyt 

zindywidualiz

owany 

średnio- lub 

długotermino

wy 

Opiekun rodzinny 

(umowa z Radą 

Generalną) 

Wolny zawód 

Umowa prywatna 

pomiędzy gospodarzem a 

osobą przyjmowaną  

Rada Generalna 

Departamentalny 

Związek Stowarzyszeń 

Rodzinnych (UDAF) 

Rodzina 

Ustawa o 

modernizacji 

społecznej ze stycznia 

2002 

Pobyt w 

zorganizowan

ej grupie 

Umowa z instytucją  

 

Centra medyczno-

edukacyjne 

Instytucje specjalizujące 

się w zakresie pomocy 

tego typu osobom 

Centrum wsparcia 

poprzez pracę 

 

Brak precyzyjnej 

ramy prawnej 

Opieka 

dzienna w 

ramach 

integracji 

poprzez pracę 

Umowa z instytucją  

Gospodarz fakturuje 

usługę lub otrzymuje 

rekompensatę 

Dom departamentalny 

dla osób 

niepełnosprawnych 

Centrum wsparcia 

poprzez pracę 

Ramy prawne 

dotyczące integracji 

pracowników 

niepełnosprawnych 

Dorośli / 

rodziny w 

sytuacji 

niepewności 

społecznej i 

finansowej 

Pobyt 

wakacyjny 

Pobyt 

tymczasowy 

 

Brak określonego statusu 

prawnego 

 

Instytucje specjalizujące 

się w zakresie pomocy 

tego typu osobom 

Kobiety będące ofiarami 

przemocy (Centra 

Brak ramy prawnej 



lub 

niesamodziel

ne 

informacji o prawach 

kobiet i rodzin) 

Rodziny w trudnej 

sytuacji (Fundusz 

zasiłków rodzinnych) 

Pobyt 

tymczasowy 

dla 

narkomanów 

Brak określonego statusu 

prawnego 

Gospodarz otrzymuje 

rekompensatę 

W niektórych 

przypadkach umowa jest 

wystawiana przez 

Departamentalną 

dyrekcja ds. spójności 

społecznej 

Stowarzyszenia 

Specjalistyczne ośrodki 

opieki współpracujące z 

Departamentalną 

dyrekcja ds. spójności 

społecznej 

Ustawa od 18 sierpnia 

1993 

Pobyty dla 

osób mających 

zaburzenia 

psychiczne 

Terapeutyczna opieka 

rodzinna 

Opiekun jest zatrudniony 

przez szpital. 

Podopieczny pozostaje 

pacjentem szpitala. 

Szpitale psychiatryczne Ustawa z roku 1989 o 

opiece rodzinnej 

5. Finansowanie działalności gospodarstw opiekuńczych 

Gospodarstwa opiekuńcze we Francji są w dużym stopniu zorientowane na rozwiązywanie 

różnorodnych problemów społecznych, czasem dość specyficznych z punktu widzenia 

wymaganej opieki. W związku z tym istnieje dosyć ścisła współpraca gospodarstw 

opiekuńczych z instytucjami pomocy społecznej (Dom dziecka, Centrum Pomocy Poprzez 

Pracę itd.) oraz opieki zdrowotnej (szpital psychiatryczny). W konsekwencji, gospodarstwa 

opiekuńcze są w dużej części dotowane ze środków publicznych.  

Inicjatywy opiekuńcze w gospodarstwach rolnych pobudzone zostały szczególnie przez wejście 

w życie roku 2005 Ustawy o spójności społecznej, mającej na celu redukcję stopy bezrobocia 

(Assouline, 2007, s. 10). Wynikiem ścisłej współpracy gospodarstw opiekuńczych z władzami 

różnych jednostek administracyjnych oraz instytucji pozarządowych jest to, że są one w dużym 



stopniu zależne od dotacji publicznych. W raporcie z roku 2007 wspomina się, że przychody 

ze sprzedaży produkcji rolnej oraz świadczenia usług stanowią jedynie 15 do 25% przychodu 

całkowitego gospodarstw opiekuńczych, podczas gdy pozostała część środków pochodzi od 

władz regionalnych, organizacji pozarządowych lub instytucji prywatnych (Assouline, 2007, s. 

15). 

 

6. Charakterystyka gospodarstw opiekuńczych oraz prowadzących je osób 

Z powodu braku dostępnych w sieci reprezentatywnych badań ilościowych, w tym i następnych 

rozdziałach przedstawiono wyniki badania ACFAM przeprowadzonego w latach 2009-2010 

przez sieć CIVAM we współpracy z innymi organizacjami w czterech regionach Francji 

położonych na obszarze Masywu Centralnego (Owernia, Rodan-Alpy, Limousin, Midi-

Pyrénées). Badanie, którym objęto 48 gospodarstw opiekuńczych, nie jest więc 

reprezentatywne dla całego kraju. 

Celem przywołania danych zebranych w tym badaniu jest więc przedstawienie typów 

gospodarstw opiekuńczych, osób, które je prowadzą, proponowanych w ich ramach aktywności 

oraz kategorii odbiorców, a nie ilościowa charakterystyka tego typu gospodarstw we Francji. 

Charakterystyka gospodarstw opiekuńczych 

1) Wśród badanych gospodarstw rolnych prawie wszyscy prowadzili hodowlę 

zwierząt, w przeważającej większości krów (60%), ale też kóz i owiec (10%), koni i 

kucyków (8%), świń i drobiu (<5%), mniej niż 10% stanowili uprawiający winorośl, 

ogrodnictwo, sadownictwo.  

2) Prawie jedna piąta prowadziła bezpośrednią sprzedaż serów, wołowiny i innych 

produktów (miodu, drobiu, jajek, warzyw).  

3) Jedna ósma gospodarstw dysponowała pokojami gościnnymi lub polem 

kempingowym. (FNCIVAM, 2011). 

Charakterystyka osób prowadzących gospodarstwa opiekuńcze 

1) Osoby prowadzące gospodarstwa opiekuńcze to najczęściej małżeństwa, które mają 

dwójkę dzieci lub więcej.  

2) 87% osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności opiekuńczej w 

gospodarstwie rolnym to kobiety. (FNCIVAM, 2011, s. 17) Jest to często związane z 



ograniczonymi możliwościami pracy poza gospodarstwem rolnym. Na przykład, dla 

jednej z respondentek przeszkodą była postawa męża: „Mój mąż nie chciał, żebym 

pracowała na zewnątrz”. Ograniczone możliwości pracy poza gospodarstwem mają też 

kobiety, które muszą się opiekować małymi dziećmi. W takiej sytuacji działalność 

opiekuńcza w gospodarstwie jest sposobem na pogodzenie obowiązków rodzinnych z 

pracą. 

3) Jedynie 55% osób prowadzących działalność opiekuńczą w swoim gospodarstwie 

rolnym od zawsze pracowało w tym zawodzie (FNCIVAM, 2011, s.14). Pozostałe 44% 

wcześniej wykonywało inne zawody, które często były związane z szeroko pojętą 

opieką (takie jak pedagog, asystent opieki szpitalnej, opiekun, doradca rodzinny, 

pracownik domu starości). Są to więc albo „późne powołania”, albo „stłumione 

powołania”, które ujawniają się po pierwszej karierze zawodowej. Prowadzenie 

gospodarstwa rolnego jest w tym przypadku postrzegane jako działalność, która 

umożliwia jednocześnie rozwój umiejętności nabytych podczas pierwszej pracy” 

(FNCIVAM, 2011, s. 14). 

Badani charakteryzowali się „globalnym” podejściem do własnego zawodu, 

otwartym na świat zewnętrzny. Często byli to ludzie produkujący wyroby 

ekologiczne, zorientowani na relacje społeczne, którzy szukali kontaktu z 

konsumentem, na przykład sprzedając swoje produkty bezpośrednio. Postrzegali oni 

działalność opiekuńczą jako naturalne „rozszerzenie” działalności gospodarstwa 

rolnego, które nadaje sens zawodowi rolnika. Duża część respondentów to osoby 

dostrzegające istnienie problemów społecznych oraz ludzi potrzebujących pomocy, 

którzy wcześniej rozważali już założenie gospodarstwa opiekuńczego. Rozpoczęcie 

takiej działalności ułatwiało im pochodzenie wiejskie i/lub posiadanie rodziny na wsi. 

(FNCIVAM, 2011, s. 15) 

7. Motywacje osób prowadzących gospodarstwa opiekuńcze 

Przedstawione poniżej dane, zebrane w badaniu ACFAM obrazują typy sytuacji, które sprzyjają 

rozpoczęciu przez rolników działalności opiekuńczej w ramach gospodarstwa rolnego. 

1)  W jednej trzeciej przypadków rozpoczęcie działalności opiekuńczej było związane z 

trudnymi doświadczeniami życiowymi, takimi jak konieczność opieki nad 

starszymi członkami rodziny, posiadanie niepełnosprawnego dziecka, które 

zachęciły do pomocy innym, czy też okoliczności, wymagające zmiany orientacji 



gospodarstwa rolnego (np. wypadek przy pracy jednego z członków gospodarstwa, 

mała opłacalność produkcji rolniczej). 

2) W 30% przypadków jednym z powodów podjęcia się prowadzenia gospodarstwa 

opiekuńczego była potrzeba uzyskania dodatkowego dochodu, który nie 

wymagałby dojazdu do innej miejscowości. (FNCIVAM, 2011, s. 16) 

3) Oprócz tego, jedna trzecia respondentów rozpoczęła działalność opiekuńczą, ponieważ 

została o to poproszona przez stowarzyszenie pomocowe lub placówkę opieki 

medycznej, jak Centrum Pomocy Poprzez Pracę (CAT), Dom dziecka, Stowarzyszenie 

rodziców i przyjaciół osób niepełnosprawnych intelektualnie (ADAPEI), szpital 

psychiatryczny, czy też przez lekarza rodzinnego. (FNCIVAM, 2011, s. 16) 

Przedstawione wyżej powody i motywacje często występowały łącznie. Ciężko więc wskazać, 

co jest głównym czynnikiem motywującym do rozpoczęcia działalności opiekuńczej. Poza tym, 

jak wskazują dane przedstawione w poprzednim rozdziale, w połowie przypadków była to 

decyzja połączona ze wcześniejszym doświadczeniem w opiece, działalnością społeczną oraz 

otwartym sposobem patrzenia na świat. Występował tutaj więc cały splot okoliczności 

życiowych, który stopniowo zbliżał respondentów do podjęcia decyzji o założeniu 

gospodarstwa opiekuńczego. 

8. Formy aktywności oferowane w ramach gospodarstw opiekuńczych 

Poddane badaniu gospodarstwa opiekuńcze wskazywali następujące typy aktywności, które są 

proponowane osobom, które korzystają z ich usług: 

86% — Zajęcia domowe (gotowanie, sprzątanie, spędzanie czasu z dziećmi i rodziną) 

60% —Udział w opiece nad zwierzętami 

39% — Ogrodnictwo 

36% — Edukacja 

28% — Czas wolny w domu (dzianie, czytanie, rysowanie, telewizja itp.)  

26% — Majsterkowanie, konserwacja sprzętu, budynków, ogrodzeń 

13% — Praca w polu 

26% — Inne: spacery, zajęcia poza gospodarstwem i poza domem (sport, kluby itd.) 

9. Kategorie ludzi korzystających z usług gospodarstw opiekuńczych 



Z objętych badaniem ACFAM 48 gospodarstw opiekuńczych, 38 opiekowało się 

specyficznymi grupami osób3: 

15 — Dziećmi objętymi opieką społeczną 

8 — „Trudną” młodzieżą (z Sądowej ochrony młodzieży) 

5 — Osobami starszymi 

3 — Osobami z niepełnosprawnościami 

3 — Osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi 

2 — Chorymi mającymi problemy psychologiczne (terapeutyczne gospodarstwa 

opiekuńcze) 

4 — Innymi rodzajami osób w potrzebie 

(bezdomni, kobiety w trudnej sytuacji, 

narkomani) 

10 gospodarstw opiekuńczych przyjmowało 

łącznie wyżej wymienione kategorie osób z 

różnorodnymi problemami (dzieci z domów 

dziecka, osoby starsze z domów starości, 

niewidomych, osoby cierpiące na autyzm itd.).  

Przyjmowanie przedstawionych grup osób w 

poszczególnych gospodarstwach mogło się odbywać w różnych okresach czasu.  

Z przedstawionych danych wynika, że występuje dość wysoki stopień specjalizacji 

gospodarstw opiekuńczych, które są zorientowane na przyjęcie u siebie określonych 

kategorii osób. Warto także podkreślić, że niektóre gospodarstwa świadczą usługi dla kategorii 

osób wymagających specjalistycznej opieki, takie jak narkomani lub osoby chore psychicznie, 

co wymaga posiadania specyficznych kwalifikacji.  

Ogólnie rzecz biorąc, kategorie osób, korzystających z usług oferowanych przez gospodarstwa 

opiekuńcze są zróżnicowane, zarówno pod względem wieku, jak i rodzaju potrzeb, które mogą 

wymagać posiadania w mniejszym lub większym stopniu różnego rodzaju umiejętności i/lub 

kwalifikacji. 
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1. Terminy związane z rolnictwem opiekuńczym 

W języku angielskim funkcjonuje wiele terminów odnoszących się do społecznych i 

opiekuńczych funkcji rolnictwa. Są to: 

 Green Care – obejmuje szereg strategii terapeutycznych, takich jak terapia 

wspomagana przez zwierzęta hodowlane, hortiterapia i bardziej ogólnie, terapia w 

gospodarstwie rolnym. Najszerzej rzecz ujmując, Green Care obejmuje interwencje 

psychologiczne, edukacyjne, społeczne lub fizyczne, które angażują rośliny i/lub 

zwierzęta (Artz, Davis, 2017, s. 1);  

 Farm animal-assisted therapy, czyli terapia wspomagana przez zwierzęta hodowlane, 

może obejmować opiekę lub interakcję ze zwierzętami hodowlanymi (Tamże, s. 3);  

 Equine-assisted therapy / hippotherapy (hipoterapia) – terapia z końmi (Tamże, s. 3);  

 Therapeutic horticulture (ogrodnictwo terapeutyczne, hortiterapia) – wykorzystuje 

interakcję z roślinami, w ramach której uczestnicy dążą do poprawy swojego 

samopoczucia poprzez aktywne lub pasywne zaangażowanie (Loue, 2016, s. 21); 

 Horicultural therapy – wiąże się z zastosowaniem roślin jako podłoża terapeutycznego 

przez specjalistę do osiągnięcia klinicznie określonego celu (Tamże, s. 21). 

 Farming for health to koncepcja, która opiera się na połączeniu rolnictwa i opieki, 

powstała na skutek potrzeby dywersyfikacji źródeł dochodu w rolnictwie oraz 

wzmocnienia pozycji i reintegracji społecznej osób z chorobami psychicznymi. W tej 

koncepcji kładzie się nacisk zarówno na system rolnictwa (przedsiębiorstwo rolne, 

rolnika i jego środowisko społeczne), jak i sektor opieki (beneficjenta programu, 

instytucję i opiekunów) (Tamże, s. 40).  

 Social farming, czyli rolnictwo społeczne, jest podrodzajem Farming for health, 

obejmuje praktyki rolnicze mające na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, 

edukację, opiekę i/lub integrację osób o „niskiej sile przetargowej” na rynku pracy (tj. 

posiadających niepełnosprawność intelektualną lub fizyczną, skazani, osoby 

uzależnione od narkotyków, nieletni, migranci). (Tamże, s. 40).  

Mimo że istnieje szereg terminów odnoszących się do terapeutycznych funkcji kontaktu z 

roślinami i zwierzętami, Paula Diane Relf (2013, s. 306-307), profesor emerytowana z Virginia 

Tech University, uważa, że współcześni przedstawiciele służby zdrowia w USA dopiero 

zaczynają dostrzegać negatywny wpływ na zdrowie ludzi ograniczonego kontaktu ze 

środowiskiem naturalnym, spowodowanego migracjami do miast przez ostatnie 100 lat. 



Dlatego według niej brakuje terminologii dla programów opieki zdrowotnej angażujących 

terapię w środowisku rolnym. W związku z tym ograniczone są badania i wsparcie finansowe 

dla tego typu programów.  

Zaznacza ona jednak, iż pomimo to, że „Green Care” lub „Farming for Health” w modelu 

europejskim nie są widoczne w literaturze amerykańskiej i nie ma agencji rządowych 

zajmujących się prowadzeniem takich programów, istnieją różnorodne formy działalności, 

które mogą kiedyś przekształcić się w rozpoznany ruch (Relf, 2013, s. 307). 

 

2. Historia rolnictwa opiekuńczego w Stanach Zjednoczonych 

Żeby odtworzyć możliwie najpełniej obraz rolnictwa społecznego w Stanach Zjednoczonych 

warto na początek przyjrzeć się osobno historii rolnictwa oraz opieki zdrowotnej w tym kraju, 

a następnie określić rolę, jaką historycznie pełniło rolnictwo w medycynie. 

 

Rolnictwo w Stanach Zjednoczonych 

Według Pauli Diane Relf (2013, s. 307), w ciągu ostatnich 130 lat liczba osób, których 

głównym zajęciem jest rolnictwo, spadła z około 44% całkowitej populacji Stanów 

Zjednoczonych do mniej niż 1%. W roku 2019 w rolnictwie było zatrudnionych 1,41% siły 

roboczej USA (Plecher, 2020). 

Amerykański mit przedstawia farmę jako gospodarstwo prowadzone przez rodzinę i położone 

na obszarach wiejskich co chroni je przed niszczącym wpływem miast (Relf, 2006, s. 310). W 

rzeczywistości jednak średnia wielkość gospodarstwa stanowiła w 2018 roku 443 akrów (ok. 

140 ha) (United States Department of Agriculture, 2019, s. 8), co oznacza, że wzrosła ponad 

dwukrotnie od roku 1950, w którym średnia wielkość gospodarstwa wynosiła około 220 akrów 

(ok. 90 ha) (U.S. Bureau of Census, 1962, s. 372). Według Relf (2006, s. 310), oznacza to, że 

zwiększa się liczba gospodarstw korporacyjnych produkujących żywność na wielką skalę, 

których wydajność jest znacznie większa od wydajności mniejszych gospodarstw. Potwierdzają 

to dane z roku 2015, w którym udział w produkcji rolnej dużych farm stanowiących 2,9% ogółu 

gospodarstw rolnych wyniósł 42,4%, podczas gdy małe gospodarstwa (89,7% ogółu) 

wytworzyły jedynie 24,2% produktu (MacDonald, Hoppe, 2016). 



Według Relf (2013, s. 307), model produkcji koncentrujący się na ulepszeniu technologii w 

celu zwiększenia wydajności i rentowności, do którego dąży wiele gospodarstw w USA, nie 

sprzyja realizacji programów zorientowanych na ludzi. Produkcja na dużą skalę, która wymaga 

dużych ilości ziemi i dużej populacji zwierząt, utrudnia integrację osób w celach 

terapeutycznych. 

Opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych 

Według Pauli Diane Relf (2006, s. 311), opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych od wielu 

lat jest silnie ukierunkowana na model, według którego interwencje farmaceutyczne i 

chirurgiczne są najlepszym sposobem na długie i zdrowe życie. Pierwsza nowoczesna szkoła 

medyczna została otwarta dopiero w 1893 r., naukowe standardy edukacji medycznej zostały 

ustalone w roku 1910 r., a publiczna służba zdrowia pojawiła się w 1912 r. W porównaniu z 

krajami Europy, transformacja amerykańskiej medycyny na początku XX wieku przebiegała 

bardzo powoli. W Europie monarchowie, parlamenty i uniwersytety odgrywały centralną rolę 

w tworzeniu naukowych podstaw medycyny. W Stanach Zjednoczonych, zgodnie z konstytucją 

z roku 1787, stany zachowywały suwerenność we wszystkich sprawach, które nie zostały 

wyraźnie przypisane do zakresu kompetencji rządu centralnego, przez co odgrywał on 

stosunkowo niewielką rolę w tworzeniu polityki i decydowaniu o kierunkach rozwoju służby 

zdrowia. 

Od czasu przyjęcia ustawy Medicare w roku 1965 wzrosły inwestycje w ochronę zdrowia, a 

rząd federalny zainwestował dużą kwotę w badania medyczne. Szpitale uniwersyteckie 

opracowały najnowocześniejsze procedury leczenia ciężko chorych. W latach 90. koszty 

wszystkich głównych elementów amerykańskiej opieki zdrowia wzrosły jednocześnie. 

Wysokie koszty farmaceutyków, utrzymania szpitali i wysokie wynagrodzenia stały się dużym 

obciążeniem finansowym dla wszystkich szczebli rządowych. W 2001 r. koszty opieki 

zdrowotnej stanowiły 14,1% produktu krajowego brutto. Paula Diane Relf przypuszcza, że to 

właśnie mogło być jedną z przyczyn odejścia od modelu leczenia opartego wyłącznie na 

interwencji medycznej. Ponadto wzrosły fundusze na badania dotyczące alternatywnych metod 

leczenia, które obejmują terapię wspomagającą, taką jak hortiterapia i terapia wspomagana 

przez zwierzęta. 

Rolnictwo w medycynie 



Przez ostatnie 200 lat rolnictwo w USA odgrywało dużą rolę w leczeniu, rehabilitacji i/lub 

opiece stacjonarnej nad osobami niepełnosprawnymi. W XIX wieku, kiedy instytucjonalna 

opieka medyczna stała się powszechna, gospodarstwa rolne były postrzegane jako integralna 

część infrastruktury instytucji psychiatrycznych. Jednak w tym kontekście gospodarstwo nie 

było traktowane jako instytucja lecząca, ale raczej jako sposób na to, aby osoby, które nie mogły 

zapłacić za opiekę, mogły odpracować koszt usługi. Obserwacja wpływu pracy tych osób w 

gospodarstwie na ich zdrowie doprowadziła do uznania, że przebywanie w gospodarstwie 

przyspieszyło wyzdrowienie i powrót do społeczności. To z kolei doprowadziło do rozwoju 

terapii zajęciowej i pokrewnych rodzajów terapii. W 1800 roku zarówno prywatne, jak i 

publiczne szpitale psychiatryczne oferowały aktywności związane z rolnictwem (Relf, 2006, s. 

313). 

W latach 50. XX wieku nastąpiło odejście od tradycyjnego modelu opieki angażującego pracę 

pacjentów w gospodarstwie, ponieważ szpitalom bardziej zaczęło się opłacać kupowanie 

żywność od korporacyjnych przedsiębiorstw rolniczych. Równocześnie coraz więcej ludzi 

zaczęło się przenosić do miast. Placówki opieki medycznej stały się w coraz większym stopniu 

oparte na modelu medycznym ukierunkowanym na leczenie objawów, a nie na kompleksowe 

leczenie. W latach 1940-1950 używanie roślin i zwierząt w zakładach opieki zdrowotnej 

odbywało się za sprawą wolontariuszy, a nie pracowników służby zdrowia (Relf, 2006, s. 315).  

Pod koniec lat 50. XX wieku Alice Burlingame, która była psychiatrą i terapeutą zajęciowym, 

a następnie otrzymała stopnie naukowe z architektury krajobrazu i ogrodnictwa szklarniowego, 

ściśle współpracowała z wolontariuszami z National Farm and Garden Bureau w celu 

opracowania programów hortiterapii. W 1960 r. razem z dr Donaldem Watsonem opublikowała 

ona pierwszą książkę o hortiterapii: Therapy through Horticulture. W 1962 r. publicznie uznano 

dziecięcego psychologa Borisa Levinsona za inicjatora włączenia terapii wspomaganej 

zwierzętami do psychologii klinicznej, a w Mental Hygiene został opublikowany jego artykuł 

The dog as a ‘co-therapist’, relacjonujący znaczne postępy dziecka z zaburzeniami w 

przypadku, gdy pies uczestniczył w sesjach terapeutycznych. W latach 60. XX wieku w Stanach 

Zjednoczonych zaczęły powstawać także terapeutyczne ośrodki jeździeckie. W 1972 r. ruszył 

program organizowany przez Dział Terapii Zajęciowej Fundacji Menningera we współpracy z 

Wydziałem Ogrodnictwa Uniwersytetu Stanowego Kansas w celu szkolenia studentów studiów 

licencjackich z zakresu zdrowia psychicznego (Relf, 2006, s. 316). 

Aspekty prawne i ekonomiczne w rolnictwie opiekuńczym 



 

3. Formy prawne  

Większość farm terapeutycznych w USA jest obecnie zorganizowana jako charytatywne 

organizacje non-profit, co ma implikacje zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Zgodnie z 

federalnym kodeksem podatkowym USA organizacje charytatywne mają prawo do zwolnienia 

z federalnego podatku dochodowego (Loue, 2016, s. 46, za: Internal Revenue Code § 501(c)(3), 

2014). Ten status podatkowy wymaga organizacji jako spółka, trust lub stowarzyszenie 

nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto dokumenty organizacyjne, takie jak umowa 

spółki, dokumenty powiernicze lub akt inkorporacji, muszą wskazywać, że: 

• Działalność organizacji jest podporządkowana i ograniczona do jednego z 

następujących celów: charytatywnego, religijnego, naukowego, literackiego, wspierania 

krajowych lub międzynarodowych zawodów sportowych, zapobiegania okrucieństwu 

wobec dzieci lub zwierząt oraz badania stanu bezpieczeństwa publicznego. 

• Organizacja nie prowadzi działań, które nie sprzyjają osiągnięciu celów statutowych. 

• Organizacja trwale przeznacza swoje aktywa wyłącznie na cele statutowe (Loue, 2016, 

s. 46, za: United States Department of the Treasury, 2014, p. 4).  

Dalej przedstawiona jest charakterystyka organizacji charytatywnych. Typem formalnym, 

który wydaje się najlepiej odpowiadać gospodarstwom terapeutycznym, jest ten, który odnosi 

się do „pomocy biednym, cierpiącym lub upośledzonym” (Loue, 2016, s. 46). 

Organizacje ubiegające się o uzyskanie statusu pozwalającego na zwolnienie z podatku są 

klasyfikowane jako organizacje charytatywne lub prywatne stowarzyszenia. To rozróżnienie 

jest ważne, ponieważ darowizny na rzecz publicznych organizacji charytatywnych z większym 

prawdopodobieństwem będą odliczone od podatku darczyńcy niż w przypadku prywatnych 

stowarzyszeń. Ma to wpływ na zdolność organizacji do pozyskania wsparcia finansowego. 

Farmę terapeutyczną może być uznana za organizację charytatywną, jeżeli: 

•  Świadczy opiekę medyczną; 

• Otrzymuje znaczną część wsparcia w formie darowizn od organizacji finansowanych 

ze środków publicznych, jednostek rządowych i/lub ogółu społeczeństwa. 



• Zwykle nie więcej niż jedna trzecia przychodów to przychody inwestycyjne i ponad 

jedna trzecią pochodzi z datków, składek członkowskich i dochodu z jej statutowej 

działalności (Loue, 2016, s. 47, za: United States Department of the Treasury, 2014, pp. 

5–6). 

Niemniej jednak, organizacja farmy terapeutycznej jako charytatywnej organizacji non-profit 

zwolnionej od podatku na mocy prawa federalnego nie gwarantuje, że będzie ona miała 

zwolnienie od podatku według prawa stanowego, o który organizacja musi ubiegać się o nie 

niezależnie od federalnego statusu zwalniającego od podatku (Loue, 2016, s. 47, za: Ohio 

Secretary of State, Business Services Division, n.d.). 

Prowadzenie farmy terapeutycznej wymaga nie tylko organizacji prawnej, ale także licencji na 

prowadzenie działalności w stanie, w którym się znajduje. Charakter tej licencji jest różny w 

zależności od usług oferowanych przez konkretną farmę terapeutyczną i typów licencji 

dostępnych w konkretnym stanie. Na przykład CooperRiis Healing Community, z siedzibą w 

Karolinie Północnej, posiada licencję domu opieki. Ponieważ jednak mieszka w nim więcej niż 

dziewięciu mieszkańców, musi co roku starać się o odstąpienie od dziewięcioosobowego limitu 

podczas składania wniosku o przedłużenie licencji (Loue, 2016, s. 46-47). 

 

4. Źródło finansowania 

Wielkość organizacji, cele i liczba pracowników tworzą ramy dla finansowania programów. 

Małe programy są zazwyczaj finansowane z budżetu instytucji opieki zdrowotnej, na którego 

bazie jest prowadzony lub darowizn od osób fizycznych, lokalnych firm lub rodzin 

uczestników. Wraz ze wzrostem wielkości (oraz kosztów) programów coraz większą rolę w 

finansowaniu zaczynają odgrywać fundacje i inne organizacje charytatywne. Wtedy też 

zaczyna przynosić dochód sprzedaż wytwarzanych produktów (artykuły spożywcze, rośliny 

doniczkowe) lub usług (np. utrzymanie gruntów). Dotacje dla start-upów i ulepszenia 

kapitałowe (budowa szklarni lub ujeżdżalni) są często darowiznami od fundacji lub agencji 

rządowych (lokalnych, stanowych, regionalnych lub federalnych), które służą potrzebom osób 

biorących udział w programach. Dotacje te mogą też przyjmować formę 

niskooprocentowanych pożyczek dofinansowanych przez rząd. Koszty operacyjne są w dużej 

mierze finansowane na zasadzie fee-for-service (za każdą usługę płaci się osobno) z 

odpowiednich źródeł prywatnych (ubezpieczeniowych) lub rządowych. Klienci mogą 



otrzymywać zwrot kosztów leczenia od jednej lub więcej agencji na wszystkich szczeblach 

administracji (od lokalnych do federalnych) (Relf, 2006, s. 323). 

Według Sany Loue (2016, s. 47), która jest profesorką epidemiologii na Case Western Reserve 

University, podobnie jak w przypadku gospodarstw opiekuńczych w Europie, opcje 

finansowania dostępne dla gospodarstw opiekuńczych w Stanach Zjednoczonych zależą w 

dużym stopniu od stopnia, w jakim rząd jest skłonny priorytetyzować i finansować 

gospodarstwa terapeutyczne. Decyzje o finansowaniu mogą być podejmowane na poziomie 

stanowym, lokalnym, lub też na obu. Na przykład, dla farmy Hopewell w stanie Ohio, fundusze 

są potencjalnie dostępne za pośrednictwem Rady ds. Alkoholu, Narkomanii i Zdrowia 

Psychicznego (Alcohol Drug Addiction and Mental Health Services Board) w hrabstwie 

Cuyahoga, która otrzymuje fundusze zarówno od władz stanowych, jak i lokalnych. Jest to 

jedna z 50 takich rad w stanie odpowiedzialnych za świadczenie usług z zakresu zdrowia 

psychicznego i leczenia uzależnień poprzez udzielanie zamówień lokalnym organizacjom 

świadczącym tego typu usługi (Loue, 2016, s. 48).  

Jednak to, czy Hopewell rzeczywiście otrzyma finansowanie w danym momencie, będzie 

zależeć od stopnia dostępności finansowania, priorytetów zarządu i jego sponsorów w danym 

momencie oraz zdolności Hopewell do skutecznego konkurowania z innymi podmiotami 

świadczącymi usługi z zakresu zdrowia psychicznego. Ze względu na relatywny niedobór 

funduszy publicznych farmy terapeutyczne w USA muszą często polegać na prywatnych 

funduszach, aby zachować stabilność. Finansowanie to może pochodzić z różnych źródeł, w 

tym corocznych imprez fundraisingowych, darowizn od osób prywatnych i fundacji, grantów 

oferowanych przez prywatne przedsiębiorstwa, zapisów oraz opłat wnoszonych przez 

usługobiorców, członków ich rodzin i/lub firmy ubezpieczeniowe. Koszty opieki nad osobą 

mogą znacznie się różnić w zależności od dostępności dla farmy terapeutycznej innych źródeł 

finansowania (Loue, 2016, s. 47-48). 

Cele i specyfika farm terapeutycznych w USA 

5. Cele 

Cele programów terapeutycznych w środowisku rolniczym mogą być: 

1) Nie mające na celu leczenia - nieustrukturyzowane lub nieokreślone: 



• Profilaktyczne – uczestnictwo w programie ma zmniejszyć prawdopodobieństwo 

wystąpienia w przyszłości problemów ze zdrowiem; 

•   Rekreacyjne – udział w programie ma podnieść jakość życia. 

2) Mające na celu leczenie - ustalone, mierzalne cele leczenia konkretnych 

zdiagnozowanych problemów: 

•    Lecznicze – oczekuje się, że problem zostanie ostatecznie rozwiązany i uczestnik 

programu wróci do życia podobnego do tego sprzed choroby. 

•  Rehabilitacyjne – oczekuje się, że sytuacja uczestnika poprawi się w trakcie leczenia, 

a jakość życia będzie się utrzymywała na wysokim poziomie po zakończeniu programu 

lub że osoba biorąca w nim udział uzyska kontrolę nad sytuacją poprzez interwencję 

farmakologiczną. 

•   Wspomagające – oczekuje się, że jednostka będzie funkcjonować częściowo 

niezależnie, ze wsparciem w znalezieniu zatrudnienia i/lub wykonywaniu codziennych 

czynności. 

•   Wzbogacające – oczekuje się, że osoba będzie reagować na leczenie poprawą jakości 

życia w czasie trwania programu. 

Często programy pozamedyczne są prowadzone przez wolontariuszy, podczas gdy programy, 

których celem jest leczenie są opracowywane dla i przez specjalistów, co daje możliwość 

finansowania przez strony trzecie (ubezpieczenie, agencje rządowe) lub też stanowi 

uzasadnienie opłaty za usługę przez samego klienta (Relf, 2006, s. 321). 

 

6. Specyfika rolnictwa opiekuńczego w Stanach Zjednoczonych 

W przeciwieństwie do wielu europejskich gospodarstw opiekuńczych, farmy terapeutyczne w 

USA zostały założone specjalnie, aby oferować alternatywne podejście do leczenia chorób 

psychicznych. W niektórych przypadkach gospodarstwo rolne było kupowane w celu 

świadczenia usług opiekuńczych. Na przykład William i Agnes Gould nabyli posesję, na której 

od 1913 roku funkcjonuje Gould Farm, ponad dziesięć lat po tym, jak William Gould wymyślił 

plan opieki nad osobami potrzebującymi rehabilitacji emocjonalnej.  



W innych przypadkach dokonano rewizji funkcji gospodarstwa w celu świadczenia usług dla 

osób chorych psychicznie. Na przykład Spring Lake Ranch zostało początkowo zakupione, aby 

służyć jako obóz letni dla chłopców z Nowego Jorku. Jego założyciele, Wayne'a Sarcka i 

Elizabeth Man, później dokonali reorganizacji farmy w celu zapewnienia alternatywnego 

podejścia do leczenia chorób psychicznych. Oboje właściciele znajdowali się pod wpływem 

interakcji z osobami zmagającymi się z chorobami psychicznymi: Sarcka pracował z 

żołnierzami z nerwicą wojenną u powracających do zdrowia po I wojnie światowej, a u brata 

Elizabeth zdiagnozowano schizofrenię.  

W związku z tym gospodarstwa terapeutyczne są bardziej ściśle powiązane z sektorem opieki 

zdrowotnej niż z rolnictwem; działalność rolnicza w różnych formach służy raczej jako 

narzędzie ułatwiające powrót do zdrowia po chorobie psychicznej niż jako cel sam w sobie 

(Loue, 2016, s. 45-46). Potwierdza tę tezę Relf (2013, s. 311), która zaznacza, że choć klienci 

instytucji opieki zdrowotnej są angażowani w programy obejmujące kontakt z roślinami i/lub 

zwierzętami, programy wykorzystujące gospodarstwa rolne jako bazę nie wydają się być 

szeroko rozpowszechnione. 

W rezultacie w Stanach Zjednoczonych nie ma krajowych spotkań międzysektorowych, które 

odbywają się w niektórych krajach europejskich, aby zachęcić do prowadzenia działalności 

Green Care. Także, w przeciwieństwie do takich krajów jak Norwegia i Holandia, które 

aktywnie promują gospodarstwa opiekuńcze, federalne i stanowe priorytety Stanów 

Zjednoczonych nie obejmują farm terapeutycznych ani jako środka urozmaicenia działalności 

gospodarstw rolnych ani jako alternatywnej metody leczenia chorób psychicznych (Loue, 2016, 

s. 46).  

Wśród najbardziej znanych farm terapeutycznych są CooperRiis (Karolina Północna), Gould 

Farm (Massachusetts), Hopewell (Ohio), Rose Hill (Michigan) i Spring Lake Ranch 

Therapeutic Community (Vermont). Ich cele i programy terapeutyczne różnią się, ale wszystkie 

gospodarstwa potwierdzają przekonanie o rehabilitacyjnych właściwościach „moralnego 

leczenia” (moral treatment), przebywania oraz pracy na łonie przyrody w życzliwym i 

wspierającym środowisku społecznym. Inne podobieństwa między gospodarstwami to m. in. 

przebywanie mieszkańców z chorobami psychicznymi w gospodarstwie razem z osobami w 

nich pracującymi i ich członkami rodziny oraz podział zadań w gospodarstwie pomiędzy 

mieszkańców i członków personelu. 



Podejście Gould Farm ilustruje, w jaki sposób zasady „moralnego leczenia” stanowią ramy dla 

usług świadczonych na różnych farmach, pomimo ich różnic. Podejście to kładzie nacisk na 

łączenie aktywności terapeutycznych ze „stylem życia opartym na życzliwości i 

wspólnotowości”. Kent D. Smith, były dyrektor wykonawczy Gould Farm, wyjaśnił to 

podejście w następujący sposób: 

Nie postrzegamy siebie jako terapeutów, ale uważamy nasze wspólne życie za 

„terapeutyczne” w najgłębszym tego słowa znaczeniu, czyli zmierzające do 

uzdrowienia i uniezależnienia. Nie mamy terapii poprzez pracę, ale pracujemy; nie 

mamy terapii zajęciowej, ale tworzymy rzeczy i nabywamy umiejętności; nie mamy 

muzykoterapii, ale śpiewamy i gramy na instrumentach; nie mamy dramaterapii, ale 

organizujemy przedstawienia; nie prowadzimy terapii rekreacyjnej, ale organizujemy 

imprezy, tańce, gry, uprawiamy sport. Nie mamy terapii jako wydzielonych działań, ale 

- przynajmniej w założeniu - całe życie społeczności obejmuje to, co rozumie się pod 

pojęciem terapia. (Loue, 2016, s. 14, za: Smith & Beitzel, 2014) 

Pomimo tego, co na pierwszy rzut oka może wydawać się odrzuceniem profesjonalnych usług 

z zakresu zdrowia psychicznego, Gould Farm, podobnie jak inne amerykańskie farmy 

terapeutyczne, zatrudnia licencjonowanych pracowników służby zdrowia psychicznego i/lub 

ma umowy z tego typu specjalistami, m. in. psychologami, pracownikami socjalnymi i 

psychiatrami (Tamże, s. 23). Gould Farm uznaje, że: 

wiele chorób psychicznych jest prawdopodobnie pochodzenia biochemicznego, a 

chemoterapia jest absolutnie niezbędna dla udziału wielu naszych gości w programie. 

Ale wychodząc poza medyczne rozumienie schizofrenii i choroby maniakalno-

depresyjnej, uważamy naszych gości za ludzi ze wszystkimi ludzkimi potrzebami, 

problemami i radościami. W ten sposób nie tylko zapewniamy naszym gościom 

odpowiednią opiekę medyczną, ale także staramy się odpowiadać na cały zakres 

ludzkich potrzeb w sposób wspierający, ale zgodny z przepisami (Tamże, s. 30-31). 

Rolnictwo opiekuńcze w USA – wyzwania, porównania, przykłady 

 



7. Rolnictwo społeczne i opiekuńcze w Stanach Zjednoczonych i Europie - 

porównanie 

Brianna Artz i Doris Bitler Davis (2017, s. 12) z Wydziału Psychologii George Mason 

University porównując sytuację w sektorze rolnictwa opiekuńczego w Europie i USA, 

stwierdzili, że Stany Zjednoczone dopiero zaczęły odkrywać potencjał rolnictwa opiekuńczego. 

Zdaniem autorów artykułu, ponieważ rolnictwo opiekuńcze okazało się skuteczną formą 

alternatywnej opieki społecznej w Europie, wprowadzenie tego rodzaju opieki może być równie 

korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Autorzy zaznaczają jednak, że konieczne są dalsze 

działania w celu zbadania gotowości ludności USA do wykorzystania tego rodzaju programów, 

a także ustalenia, w jaki sposób najlepiej je wdrożyć.  W podsumowaniu zwraca się uwagę, że 

europejskie programy rolnictwa opiekuńczego są często finansowane przez rząd, podczas gdy 

ochrona zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest odpowiedzialnością osobistą jednostki. 

Zdaniem autorów, właśnie ze względu na nierówny dostęp do opieki zdrowotnej ważne jest, 

aby rolnictwo opiekuńcze zostało wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w szczególności 

wśród ludności wiejskiej mającej ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. 

Keith A. Anderson, Kate P. Chapin, Zachary Reimer i Gina Siffri (2017, s. 3) również podjęli 

próbę analizy sytuacji w sektorze rolnictwa opiekuńczego w Stanach Zjednoczonych. Według 

autorów, model GCF (ang. Growing Care Farming)4 nie został jeszcze formalnie wprowadzony 

i ustanowiony w USA. Podkreślają oni, że model ten zawiera elementy pojedynczych 

terapeutycznych działań angażujących rolnictwo, ale różni się od nich w istotny sposób. Po 

pierwsze, podejście GCF jest holistyczne i obejmuje ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane 

działania terapeutyczne oraz daje możliwość uczenia się, socjalizacji, szkolenia zawodowego i 

budowania więzi społecznych. Po drugie, podejście GCF zazwyczaj odciąża opiekunów 

uczestników programu na jeden lub kilka dni w tygodniu. Podejście GCF jest także prowadzone 

na bazie społeczności lokalnej, co oznacza, że uczestnicy GCF wchodzą w interakcje z 

rolnikami i innymi uczestnikami, a nie z pracownikami opieki zdrowotnej. Wreszcie podejście 

GCF jest wbudowane w programy opieki zdrowotnej i zazwyczaj jest finansowane ze środków 

publicznych. Podsumowując, autorzy stwierdzają, że nie zawsze wyżej wymienione cechy 

                                                           
4 Growing Care Farming (GCF), jest częścią rządowego programu na rzecz dzieci i przyrody (wspieranego 
przez Defra, finansowanego przez Departament Edukacji i zarządzanego przez Natural England) i jest 
dostarczany przez Social Farms & Gardens, we współpracy z Thrive (Instytucja ustanawiająca standardy 
opieki domowej opartej na zindywidualizowanym i holistycznym podejściu) 
https://www.farmgarden.org.uk/gcf ; https://www.thriveusahomecare.com/. 

https://www.farmgarden.org.uk/gcf
https://www.thriveusahomecare.com/


występują w przypadku pojedynczych inicjatyw oferujących „alternatywne” podejścia 

terapeutyczne, takie jak terapia wspomagana przez zwierzęta. 

 

8. Wyzwania dla rolnictwa opiekuńczego i społecznego w Stanach Zjednoczonych 

Chociaż w USA istnieje wiele gospodarstw, które mogłyby się zaangażować w rolnictwo 

społeczne i opiekuńcze, wydaje się, że nie dzieje się to na tyle szybko, by nadążyć za 

potrzebami ludności lokalnej. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, 60% 

osób mieszkających na wsi w USA, mieszka na obszarach, gdzie brakuje specjalistów z zakresu 

zdrowia psychicznego. Nawet jeśli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są dostępni, nie 

mają oni odpowiednich kompetencji, aby odpowiednio zdiagnozować potencjalne problemy, 

co prowadzi do nieskutecznych metod leczenia (Artz, Davis, 2017, s. 10). 

Już istniejące farmy terapeutyczne stają natomiast przed poważnymi wyzwaniami 

finansowymi. Są osoby, którym brakuje odpowiednich środków prywatnych na pokrycie 

kosztów opieki.  Ubezpieczenie zdrowotne będące głównym mechanizmem opłaty za usługi 

opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych nakłada ograniczenia na długość pobytu, 

wysokość kosztów opieki lub rodzaj refundowanych usług. Takie osoby mogą nie być w stanie 

uzyskać dostępu do potrzebnych usług świadczonych przez farmę terapeutyczną w przypadku 

braku darowizn pieniężnych pokrywających koszty opieki. Ma to wpływ nie tylko na osoby, 

które mogą potrzebować takich usług, ale także na przetrwanie samych organizacji (Loue, 

2016, s. 48). 

Artz i Davis (2017, s. 9) proponują ścieżkę rozwojową uwzględniającą tą specyfikę systemu 

opieki zdrowotnej w USA. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych nie ma finansowanych przez 

rząd programów opieki zdrowotnej, autorzy przypuszczają, że wszelkie inicjatywy z zakresu 

rolnictwa opiekuńczego byłyby najbardziej skuteczne, gdyby zostały wprowadzone w życie na 

poziomie społeczności lokalnej, promując symbiotyczne relacje między klientami a rolnikami. 

Wyzwania finansowe są jednak dodatkowo wzmacniane przez mozaikę regulacyjną, która 

rządzi istnieniem farm terapeutycznych. Przepisy te dotyczą personelu, raportów na temat 

opieki nad uczestnikami programu i/lub pracowników gospodarstwa, zwierząt i organizacji 

produkcji. Wiele z tych przepisów wprowadzono w celu ochrony dobrostanu osób 

korzystających z usług Green Care. Jednak często potrzeba dużo czasu, aby dostosować się do 

przepisów i udokumentować zgodność z prawem, ponieważ ich nieprzestrzeganie grozi 



sankcjami i wysokimi karami. Ponadto złożone regulacje często wymagają konsultacji 

prawnych, co również jest kosztowne. Takie konsultacje i reprezentacja prawna mogą być 

konieczne do podjęcia dochodzeń w sprawie incydentów, takich jak śmierć rezydenta czy też 

pozew złożony przez odbiorcę usługi lub jego/jej rodzinę, która uważa, że nie był(a) on(a) 

dobrze traktowany(a) (Loue, 2016, s. 48-49). 

Sana Loue zauważa istnienie jeszcze jednego niebezpieczeństwa: kierownictwo istniejących 

gospodarstw terapeutycznych jest zbliżone do wieku emerytalnego (ok. 65–70 lat). Tymczasem 

niewiele ich kierowników jest w stanie znaleźć wyszkolonego, kompetentnego następcę w 

przypadku ich przejścia na emeryturę, rezygnacji, zachorowania lub śmierci. (Loue, 2016, s. 

48-49). 

Przechodząc do kolejnego problemu, którym jest słaby związek rolników i społeczności 

wiejskich z miastem i konsumentami, Relf (2013, s. 307-308) zauważa potencjał do włączenia 

do programów rolnictwa społecznego małych farm miejskich, które mają dostęp do 

alternatywnych źródeł siły roboczej i ułatwiony kontakt z konsumentami.  

Wreszcie, wyzwaniem jest postępująca automatyzacja zmniejszająca zapotrzebowanie na 

niewykwalifikowanych pracowników, w związku z czym potrzebne będą rekompensaty 

finansowe dla gospodarstw prowadzących programy Green Care (Tamże, s. 308).  

9. Przykłady farm terapeutycznych 

W tabeli poniżej są przedstawione przykłady pięciu farm terapeutycznych w USA. Analiza 

podobieństw i różnic między nimi zostanie przedstawiona pod tabelą. 

Nazwa Rok i 

miejsce 

powstania

, 

założyciel

(e) 

Odbiorcy Cele Aktywności Finansowanie Źródło 

Hopewell 

Therapeut

ic Farm 

Założona w 

1993 w 

Mesopotam

ia 

Osoby z 

chorobami 

psychicznymi: 

Hopewell 

zapewnia 

zindywidualizow

ane leczenie w 

Praca na 

zewnątrz, 

czytanie, 

edukacja, 

Większość 

mieszkańców 

samodzielnie opłaca 

usługi, niektórzy łączą 

Loue, 

2016 



Communit

y 

Township, 

Ohio, przez 

Clarę 

Rankin 

 Zaburzenie 

spektrum 

autyzmu  

 Zaburzenie 

dwubiegunow

e  

 Depresja  

 Zaburzenie 

schizoafektyw

ne 

 Schizofrenia  

Hopewell 

obsługuje 

średnio 30–35 

klientów 

mieszkających 

na stałe. Wraz 

ze wzrostem 

poziomu 

umiejętności 

mieszkańcy 

przechodzą ze 

stanowisk 

szkoleniowych 

do płatnego 

zatrudnienia w 

gospodarstwie. 

ramach 

społeczności 

(wspólnoty). 

Ostatecznym 

celem jest 

umożliwienie 

klientom 

powrotu do 

społeczności. 

warsztaty 

artystyczne, 

wycieczki 

rekreacyjne, 

praca (w 

kuchni, na 

farmie, w 

ogrodzie, 

prace 

domowe), 

jazda konna, 

ogrodnictwo, 

opieka nad 

zwierzętami. 

 

opłatę z własnych 

funduszy oraz ze 

świadczeń 

ubezpieczeniowych 

wypłacanych w 

ograniczonym okresie 

czasu. 

Opłaty dla osób, które 

prywatnie płacą za 

usługi są obniżone 

(niższe niż koszty) 

dzięki wpłatom 

darczyńców. W 

niektórych 

przypadkach 

Hopewell zapewnia 

dalszą pomoc 

finansową 

mieszkańcom 

wymagającym 

dłuższych pobytów. 

Hopewell 

współpracuje z 

firmami 

ubezpieczeniowymi 

klientów w celu 

ustalenia czy część 

leczenia może być 

objęta 

ubezpieczeniem. 

https://

www.h

opewell

commu

nity.org

/ 



CooperRii

s Healing 

Communit

y 

Farma 

założona w 

2003 w Mill 

Spring, 

Karolina 

Północna, 

przez Dona 

i Lisbeth 

Riis Cooper 

Farma może 

równocześnie 

świadczyć 

usługi 120 

mieszkańcom z 

chorobami 

psychicznymi, 

takimi jak 

zaburzenie 

lękowe, 

depresja, 

schizofrenia, 

zaburzenia 

osobowości, 

zespół stresu 

pourazowego i 

zaburzenie 

afektywne 

dwubiegunowe. 

Rozwijanie 

zdolności 

mieszkańców do 

kreatywności 

oraz 

nawiązywania 

relacji, aby w 

przyszłości mogli 

funkcjonować 

produktywnie, 

podejmować 

wyzwania i 

korzystać z 

możliwości 

rozwoju. 

Psychoterapia 

indywidualna, 

terapia 

poznawcza, 

terapia 

grupowa, 

opieka nad 

zwierzętami, 

ogrodnictwo, 

przygotowywa

nie posiłków, 

rekreacja, 

sport, 

aktywności 

twórcze (np. 

muzyka), 

wycieczki. 

Nie otrzymuje 

funduszy federalnych, 

stanowych ani 

ubezpieczeniowych. 

Mieszkaniec i/lub jego 

rodzina płacą za 

pobyt, który wynosi 

18,500 USD 

miesięcznie przez 

pierwsze dwa 

miesiące. W trzecim 

miesiącu osoby mogą 

ubiegać się o pomoc 

finansową w ramach 

programu 

stypendialnego 

CooperRiis. 

CooperRiis 

współpracuje z 

zewnętrzną firmą 

zajmującą się 

rozliczeniami i 

zarządzaniem, SJ 

Health Insurance 

Advocates, która 

może doradzać 

rezydentom, w jaki 

sposób można 

otrzymać zwrot 

kosztów korzystając 

ze świadczeń 

Loue, 

2016 

https://

www.c

ooperrii

s.org/ 



ubezpieczeniowych 

rezydenta.  

Spring 

Lake 

Ranch 

Farma 

założona w 

1932 w 

Cuttingsvill

e, stanie 

Vermont 

przez 

Wayne 

Sarcka’ego 

i jego żonę, 

Elizabeth 

Man 

Dorośli z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

(oraz często 

współwystępują

cymi 

uzależnieniami)

: 

• Depresja  

• Zaburzenia 

lękowe 

• Choroba 

dwubiegunowa  

• Zaburzenia 

psychotyczne 

• Zaburzenia 

schizoafektywn

e 

• Schizofrenia 

• Schizotypowe 

zaburzenie 

osobowości 

• Zaburzenie 

obsesyjno-

kompulsyjne 

Rozwijanie 

umiejętności i 

pewności siebie 

dzięki 

wspólnemu 

doświadczeniu 

znaczącej pracy i 

aktywnemu 

uczestnictwu w 

życiu 

społeczności, 

które ma na celu 

powrót do 

zdrowia. 

Karmienie i 

opieka nad 

zwierzętami, 

sadzenie, 

pielęgnowanie 

i zbieranie 

warzyw, 

budowanie 

stodół, mebli 

przygotowanie 

drewna 

opałowego, 

terapia 

indywidualna i 

grupowa, 

mentoring ze 

strony 

personelu 

nieklinicznego

. 

Po stronie klienta, 440 

USD/1 dzień, 13,200 

USD/miesiąc. 

W celu wspierania 

osób i rodzin, które nie 

mogą sobie pozwolić 

na opłacenie 

programu istnieje 

Fundusz Stypendialny 

Sarcka który 

pozyskuje fundusze 

dzięki wsparciu oraz 

sprzedaży produktów 

wytwarzanych na 

farmie. 

https://s

pringla

keranch

.org/ 



• Zespołu stresu 

pourazowego 

Green 

Chimneys 

Powstała w 

roku 1947, 

a siedzibą w 

Brewster w 

stanie 

Nowy Jork, 

z drugim 

kampusem 

w Carmel 

(Nowy 

Jork) 

Młodzi w 

trudnej sytuacji, 

młodzi 

uciekinierzy, 

młodzi 

bezdomni, 

dzieci z rodzin 

zastępczych i 

rodziny w 

kryzysie. 

 

Celem pomaganie 

młodym ludziom 

zmaksymalizowa

ć ich potencjał 

poprzez 

świadczenie 

usług 

mieszkaniowych, 

edukacyjnych, 

klinicznych i 

rekreacyjnych w 

bezpiecznym i 

wspierającym 

środowisku, które 

pielęgnuje 

związki z 

rodzinami, 

społecznością, 

zwierzętami i 

przyrodą. 

Edukacja 

środowiskowa 

poprzez 

wycieczki, 

programy 

rehabilitacji na 

farmie i z 

dzikimi 

zwierzętami, 

terapia 

wspomagana 

przez 

zwierzęta, 

letnie obozy 

rekreacyjne 

dla młodzieży. 

Usługi są finansowane 

z prywatnych 

darowizn i dotacji od 

fundacji, korporacji i 

agencji publicznych. 

Projekt jest częściowo 

finansowany przez 

Departament Edukacji 

Stanu Nowy Jork, 

który udziela licencji 

na świadczenie usług 

uczniom, którzy nie są 

w stanie 

funkcjonować w 

obecnym środowisku 

szkolnym. Koszty 

programu określa stan 

Nowy Jork, a pokrywa 

okręg szkolny. 

Obecnie nie ma opcji 

płatności prywatnej. 

Relf, 

2006 

https://

www.g

reenchi

mneys.

org/ 

Melwood Farma 

powstała w 

1963 roku 

w Upper 

Marlboro, 

Maryland 

Dzieci, 

młodzież i 

dorośli z 

niepełnospraw

nościami 

 

 

Zapewnienie 

miejsc pracy 

osobom z 

niepełnosprawnoś

ciami, programy 

rekreacyjne i 

terapeutyczne dla 

dzieci 

pełnosprawnych i 

Pobyty 

wakacyjne 

długo- i 

krótkotermino

we, terapia 

ogrodnicza, 

jazda konna, 

lekcje 

pływania, 

Program Melwood 

JOBs jest 

finansowany przez 

Virginia Department 

of Social Services i 

Alexandria Fund for 

Human Services. 

Melwood JOBs ma 

na celu pomóc 

Relf, 

2006 

https://

www.m

elwood.

org/ 



niepełnosprawny

ch 

Każdego roku 

zapewnia 

zatrudnienie, 

szkolenie 

zawodowe, 

wsparcie i 

rekreację ponad 

2000 osobom z 

niepełnosprawnoś

ciami. 

aktywności 

twórcze, sport, 

wycieczki, 

szkolenia 

zawodowe dla 

młodzieży w 

wieku od 13 do 

18 lat 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi w uzyskaniu i 

utrzymaniu 

zatrudnienia przy 

jednoczesnym 

łagodzeniu 

kryzysów. 

Przedstawione przykłady farm terapeutycznych są pod wielu względami podobne do siebie. Po 

pierwsze, łączy je wspólny cel – pomóc rezydentom powrócić do „normalnego” 

funkcjonowania w społeczeństwie. Cel ten osiąga się w różny sposób w zależności od 

problemu, z którym się zmaga osoba korzystająca z usługi i może polegać na przezwyciężeniu 

choroby psychicznej, podniesieniu umiejętności społecznych i/lub zawodowych, rozwoju 

myślenia kreatywnego czy też odzyskaniu pewności siebie. 

Po drugie, 3 na 5 z przedstawionych przykładów (przypadki 1-3) kierują swoje usługi do osób 

z problemami psychicznymi. Można więc przypuścić, że są one jedną z głównych grup 

docelowych dla farm terapeutycznych w USA, które historycznie były dość ściśle związane z 

instytucjami zdrowia psychicznego. Nie da się jednak na podstawie tych danych powiedzieć 

dokładnie, jak wielu przedstawicieli różnych grup odbiorców korzysta z usług farm 

terapeutycznych. 

Po trzecie, występuje różnica w zakresie finansowania usług pomiędzy farmami 

terapeutycznymi świadczącymi usługi osobom z problemami psychicznymi a tymi, które są 

skierowane do innych grup odbiorców. W tych pierwszych koszt usługi zazwyczaj jest 

pokrywany przez samego klienta lub jego rodzinę, choć część kosztów może być pokryta z 

innych źródeł (ubezpieczenie, darowizny pieniężne). W przypadku dwóch innych farm 

skierowanych do dzieci i rodzin w trudnej sytuacji oraz niepełnosprawnych (terapeutyczno-



rekreacyjne pobyty dla młodzieży, zatrudnianie niepełnosprawnych), otrzymują one 

dofinansowanie od instytucji publicznych (stanowych).  

Wreszcie, wszystkie farmy terapeutyczne oferują programy oparte na podejściu nastawionym 

na leczenie i/lub rekreację, niż na zysk z pracy rezydentów w gospodarstwie. Pomaga to 

wyjaśnić duże zapotrzebowanie tych farm na wsparcie finansowe z zewnątrz, bez którego 

świadczenie usług opiekuńczych stałoby się niemożliwe. 

Podsumowując, przedstawione przykłady nie reprezentują w sposób pełny i dokładny 

uniwersum farm terapeutycznych w USA, dlatego ciężko na ich podstawie wyciągać wnioski 

o kształcie rolnictwa opiekuńczego w Stanach Zjednoczonych. Pokazują jednak istnienie 

pewnych wspólnych cech i prawidłowości, które mogłyby zostać bardziej szczegółowo 

zbadane. 
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Social Farms & Gardens, https://www.farmgarden.org.uk/gcf  

Thrive USA – Home Care Services, https://www.thriveusahomecare.com/ 

Rolnictwo społeczne we Włoszech – tło historyczne, specyfika i współczesna sytuacja 

 

1. Historia rolnictwa społecznego we Włoszech 

Pierwsze przykłady rolnictwa społecznego we Włoszech można znaleźć na początku lat 70 XX 

wieku. W tych latach widoczna staje się rosnąca luka między potrzebami osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym a zdolnością państwa do ich zaspokojenia (Di Iacovo, Pieroni, 

2006a, s. 3). W związku z transformacją gospodarczą, społeczną i kulturową w latach 70. I 80. 

XX wieku, która dotknęła m.in. służbę zdrowia i system więziennictwa, pojawiła się potrzeba 

znalezienia alternatywnych sposobów pomocy grupom zagrożonym społecznym 

wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnym, osobom z problemami psychicznymi lub 

uzależnieniami, byłym przestępcom). 

W roku 1978 została przeprowadzona reforma systemu opieki zdrowotnej, której celem było 

zastąpienie scentralizowanej służby zdrowia przez lokalne centra opieki zdrowotnej. W 

szczególności, w sektorze opieki psychicznej przyjęcie tzw. ustawy Basaglii doprowadziło do 

likwidacji szpitali psychiatrycznych i ich stopniowego zastępowania przez lokalne Centra 

zdrowia psychicznego (Sapouna, Herrmann, 2006, s. 70). Jednym z głównych celów tej ustawy 

była promocja kompleksowego leczenia, w szczególności tego prowadzonego poza strukturami 

szpitalnymi (Junaid, 1994). Podobne przekształcenia przeszedł system więziennictwa. Model 

oparty na całkowitej izolacji więźniów i zakazie przyjmowania ich do pracy zastąpiono 

https://www.farmgarden.org.uk/gcf
https://www.thriveusahomecare.com/


„modelem holenderskim”, który przewidywał reintegrację zawodową więźniów (Ferrante, 

2014, s. 13). 

Na skutek wprowadzenia reform zmierzających do decentralizacji opieki społecznej i 

zdrowotnej oraz przeniesienia części leczenia i/lub integracji grup marginalizowanych poza 

mury instytucji państwowych, potrzeby wielu osób z tych grup nie zostały w wystarczającym 

stopniu zaspokojone przez państwo. W związku z tym zaczęły się pojawiać oddolne działania 

w celu pomocy tym osobom. Na obszarach wiejskich powstały spółdzielnie socjalne, które 

dostrzegły możliwość niesienia pomocy grupom defaworyzowanym przy braku odpowiedniej 

reakcji ze strony państwa (Ferrante, 2014, s. 14-15).  

Począwszy od lat 90-ch stopniowo wprowadzano reformy prawne w celu przekształcenia 

tradycyjnego modelu państwa opiekuńczego w system „welfare-mix”, bazujący na współpracy 

między podmiotami publicznymi i prywatnymi - w szczególności przedsiębiorstwami trzeciego 

sektora. Tak więc nowe regulacje prawne (np. Ustawa o spółdzielniach socjalnych nr 381/1991) 

regulowały już istniejące prywatne inicjatywy solidarnościowe, ale też przyczyniły się do 

wzmocnienia i promowania tych nowych form „przedsiębiorczości społecznej” w dziedzinie 

pracy socjalnej lub aktywizacji zawodowej, z których wiele działało w rolnictwie (Di Iacovo, 

Pieroni, 2006a, s. 3-4). 

W tym czasie zachodziły także przekształcenia w rolnictwie, które stawało się coraz bardziej 

wielofunkcyjne. W obszarze rolnictwa opiekuńczego pojawiły się inicjatywy prywatne, a 

kwestia wielofunkcyjnego rolnictwa wkroczyła do programów politycznych i planów rozwoju 

obszarów wiejskich. (Di Iacovo, Pieroni, 2006b, s. 2). Dekret legislacyjny nr 228 z 18 maja 

2001 roku określa, na czym polega wielofunkcyjność gospodarstw rolnych. Między innymi 

precyzuje, że dodatkowe zajęcia muszą być wykonywane przez samego przedsiębiorcę rolnego, 

a także muszą być pomocnicze w stosunku do głównych, stricte rolniczych, takich jak hodowla 

i uprawa ziemi (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228). Kodeks Cywilny Włoch definiuje 

przedsiębiorcę rolnego w następujący sposób: „Przedsiębiorca rolny to taki, który wykonuje 

jedną z następujących czynności: uprawę ziemi, leśnictwo, hodowlę zwierząt lub działalność 

pokrewną” (Codice civile italiano, art. 1235). Za przedsiębiorców rolnych są uważane także 

spółdzielnie rolnicze i konsorcja rolników w przypadku, gdy wyżej wskazane rodzaje 

działalności prowadzone są bezpośrednio przez ich członków (Tamże). Definicja 

przedsiębiorcy rolnego jest więc dosyć szeroka, ponieważ obejmuje nie tylko rolników 

indywidualnych, ale także tworzone przez nich spółdzielnie oraz konsorcja. Jak będzie 



pokazane w późniejszych częściach tego tekstu, zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak 

również spółdzielnie rolnicze mogą być aktywnymi podmiotami w rolnictwie społecznym. 

Włochy jako jeden z pierwszych krajów w Europie przyjął ustawę o rolnictwie społecznym - 

Ustawę z dnia 18 sierpnia 2015 r. N. 141 (Cattivelli, Gramm, Colombo, 2019), której celem 

jest wspieranie już istniejących inicjatyw oraz bardziej precyzyjna regulacja ich działań. 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2015 r. N. 141 (Legge 18 agosto 2015, n. 141, art. 2, par. 1) definiuje 

rolnictwo społeczne jako działalność prowadzoną przez przedsiębiorców rolnych, w formie 

jednoosobowej działalności lub spółki, oraz przez spółdzielnie socjalne, mające na celu: 

1) włączenie do pracy w sektorze rolniczym osób zatrudnionych na podstawie umów o 

niskiej wartości, dotkniętych niepełnosprawnością lub znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji.  

2) świadczenie usług oraz działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie 

materialnych i niematerialnych zasobów rolnictwa społecznego w celu promowania i 

realizacji działań mających na celu rozwój umiejętności, integrację społeczną i 

zawodową, rekreację i świadczenie usług w różnych obszarach codziennego życia.  

3) mentoring wspierający terapię medyczno-rehabilitacyjną, również za pośrednictwem 

zwierząt hodowlanych i uprawy roślin.  

4) edukację ekologiczną i żywnościową, ochronę bioróżnorodności oraz 

rozpowszechnianie wiedzy na temat lokalnej kultury i terytorium. 

Ustawa wprowadza pewien próg minimalny udziału rolnictwa w działalności spółdzielni 

socjalnych, które mogą być uznane za podmiot działający w rolnictwie społecznym jedynie w 

przypadku, gdy obrót pochodzący z działalności rolniczej stanowi co najmniej 30% przychodu 

całkowitego spółdzielni (Tamże, art. 2, par. 4). 

2. Specyfika włoskiego rolnictwa społecznego 

Wrażliwość włoskich gospodarstw opiekuńczych na problemy społeczne wiąże się często z 

refleksyjnym podejściem do świata, którego przejawem jest m. in. rolnictwo ekologiczne. Jak 

zauważa Francesca Ferrante (2014, s. 10), „ekologiczne rolnictwo to nie tylko technika uprawy, 

wiąże się ono również z oszczędnym użyciem energii, świadomą konsumpcją i ogólnie rzecz 

biorąc zrównoważonym stylem życia”.  



Oprócz wyżej wspomnianej, inicjatywy społeczne w rolnictwie często mają inne wspólne cechy 

(Di Iacovo, Pieroni, 2006b, s. 5): 

 średnia lub mała wielkość gospodarstwa; 

 wysoki poziom dywersyfikacji produktów i usług; 

 działalność wymagająca wysokich nakładów pracy; 

 otwartość na świat poza gospodarstwem (np. społeczność lokalną/obywateli); 

 sprzedaż bezpośrednia (60% gospodarstw)  

 bycie obiektem lokalnych inicjatyw wsparcia (np. lokalne grupy zakupowe lub 

solidarnościowe grupy zakupowe – „Gruppi di acquisto (solidale)” - 35% 

gospodarstw) (Giarè i in., 2017, s. 46). 

3. Liczba i rozkład geograficzny gospodarstw opiekuńczych we Włoszech 

Według raportu Di Iacovo i O’Connor sprzed dziesięciu lat (2009, s. 28), liczba gospodarstw 

opiekuńczych oraz ogrodów terapeutycznych, integracyjnych lub społecznych oscylowała w 

okolicach 675. Natomiast według nowszych danych Włoskiej Rady ds. Badań w Rolnictwie i 

Analizy Gospodarki Rolnej (CREA-PB), która posiada bazę danych o aktorach działających w 

rolnictwie społecznym, zebranych od różnych instytucji, ich liczba wynosi około 1200 (Rete 

Rurale Nazionale, 2017b). Baza danych uwzględnia cztery typy podmiotów działających w 

rolnictwie społeczno-opiekuńczym: 

1) Gospodarstwa rolne: jednoosobowe gospodarstwa, stowarzyszenia rolnicze, 

spółdzielnie rolnicze itp.  

2) Spółdzielnie socjalne: spółdzielnie socjalne typu „A”, spółdzielnie socjalne typu „B” i 

spółdzielnie socjalne „A + B”. 



3) Instytucje publiczne: 

lokalne firmy medyczne, 

szpitale, instytucje 

penitencjarne, rolnicze 

instytuty techniczne. 

4) Inne: spółki, 

stowarzyszenia, lokalne 

grupy działania, konsorcja, 

centra rehabilitacyjne, 

społeczności i organizacje 

religijne. 

Wykres 1 przedstawia rozkład zawartych w bazie CREA-PB podmiotów działających w 

rolnictwie społecznym według powyżej wyróżnionych typów oraz położenia geograficznego.  

Jak wspomniano wyżej, dane 

CREA-PB pochodzą od wielu 

instytucji, takich jak: Forum 

Nazionale Agricoltura Sociale, Università La Tuscia Viterbo, Associazione agricoltura 

biologica AIAB, Rete delle Fattorie Sociali, a także z stron internetowych instytucji 

regionalnych oraz organizacji rolniczych. W związku z tym, że metody zbierania i częstość 

aktualizacji danych różni się w poszczególnych instytucjach, nie są one jednorodne oraz 

niekoniecznie pochodzą z tego samego okresu czasowego, dlatego wspomniany wykres jedynie 

szacunkowo przedstawia liczbę i rozkład przestrzenny gospodarstw opiekuńczych.   

Jak widać na wykresie, w regionach północnych jest znacznie więcej spółdzielni socjalnych 

działających w rolnictwie społecznym niż w innych regionach. Ferrante (2014, s. 19) zaznacza, 

iż spółdzielnie socjalne funkcjonujące od dłuższego czasu mają największą liczbę 

pracowników. Około 2 tysiące (50% ogółu) osób w nich zatrudnionych pracuje właśnie w 

regionach północno-zachodnich. 

Ferrante (2014, s. 18-20) przypuszcza, że czynnikiem determinującym do pewnego stopnia 

rozkład gospodarstw opiekuńczych są cechy terytorium. Dla przykładu, w niektórych 

obszarach geograficznych (na przykład na obszarach górskich) warunki pracy dla grup 

defaworyzowanych wydają się być zbyt ciężkie.  

Wykres 1. Rozkład inicjatyw w rolnictwie społecznym według 
obszaru geograficznego 



Część 2. Inicjatywy społeczne w rolnictwie – cele, typy organizacji, grupy docelowe i 

aspekty ekonomiczne 

 

4. Cele i działania gospodarstw opiekuńczych 

Według Di Iacovo i Pieroni (2006a, s. 3), cele inicjatyw społecznych w rolnictwie we Włoszech 

można podzielić na trzy kategorie: 

1) opieka i integracja społeczna („terapia przez pracę”);  

2) szkolenie i integracja zawodowa (zatrudnienie) grup defaworyzowanych;  

3) społeczna rekreacja i/lub edukacja osób o specjalnych potrzebach. 

Działalność podmiotów funkcjonujących w sektorze rolnictwa społecznego można podzielić 

na cztery już wspomniane w punkcie 1 („Historia rolnictwa społecznego we Włoszech”) 

kategorie, wymienione w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2015 r. N. 141 (Legge 18 agosto 2015, n. 

141, art. 2, par. 1). Wykres 2 przedstawia procentowy udział tych zadań w działalności 

spółdzielni socjalnych, gospodarstw rolnych i innych podmiotów działających w sektorze 

rolnictwa społecznego. Wymienione typy działań mogą występować łącznie. 

 

Wykres 2. Działania realizowane przez podmioty w rolnictwie społecznym 



5. Typy gospodarstw opiekuńczych 

Inicjatywy społeczne w rolnictwie są prowadzone przez cztery typy podmiotów (Di Iacovo, 

Pieroni, 2006a, s. 6; Rete Rurale Nazionale, 2017a). Większość z nich stanowią gospodarstwa 

prywatne oraz spółdzielnie socjalne (typ 1 i 2), podczas gdy podmioty dwóch pozostałych 

typów pełnią najczęściej rolę pomocniczą. 

1) prywatne gospodarstwa rolne, które są przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk. 

Instytucje publiczne odgrywają ważną rolę, zgodnie z logiką zdecentralizowanego 

modelu, opartego na integracji sektora publicznego z prywatnym.  

 

2) przedsiębiorstwa typu „non-profit” (tj. spółdzielnie socjalne), które działają w 

sektorze opieki społecznej lub promują biznes mający na celu integrację osób w 

niekorzystnej sytuacji. 

 

3) instytucje publiczne, czyli tzw. lokalne centra zdrowotne oraz lokalne administracje 

zazwyczaj współpracują z wyżej wymienionymi podmiotami w celu świadczenia 

usług. Jednak w niektórych przypadkach mogą również prowadzić inicjatywy 

bezpośrednio (np. szpitale, szkoły, więzienia itp.). 

 

4) inne: stowarzyszenia, spółki, lokalne grupy działania, konsorcja, centra 

rehabilitacyjne, społeczności i organizacje religijne - często odgrywają 

uzupełniającą rolę (np. pośredniczą między osobami w niekorzystnej sytuacji, 

gospodarstwami prywatnymi i sektorem publicznym). 

Na początku rolnictwa społecznego we Włoszech spółdzielnie socjalne i prywatne 

gospodarstwa opiekuńcze były odmiennie traktowane przez prawo. Podczas gdy działalność 

spółdzielni socjalnych była dosyć jasno określona przez już istniejące regulacje prawne, 

działalność nowo powstałych prywatnych gospodarstw opiekuńczych nie była uregulowana. 

W ten sposób, spółdzielniom socjalnym już na początku polityka społeczna zapewniała 

wsparcie inwestycyjne, miały one także dostęp do dotacji przyznawanych w ramach polityki 

rolnej (Di Iacovo, Pieroni, 2006a, s. 5). W przypadku prywatnych inicjatyw działalność była 

prowadzona we współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi (lokalnymi 

administracjami, publicznymi służbami zdrowia) i/lub z podmiotami trzecimi (np. 

organizacjami trzeciego sektora).  



Wraz z wprowadzeniem w życie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2015 r. N. 141, różne formy 

rolnictwa społecznego zostały uznane przez prawo, a ich działalność została uregulowana. 

Ustawa przewiduje więc obecnie różnorodne formy wsparcia zarówno dla spółdzielni 

socjalnych działających w rolnictwie społecznym, jak i dla prywatnych gospodarstw 

opiekuńczych. 

Prywatne gospodarstwa, zwykle nie są one akredytowane do świadczenia usług opiekuńczych, 

ale mogą angażować się w programy szkoleniowe (staże). Często też działają w ramach umów 

dotyczących integracji społecznej poprzez pracę oraz zawodowej. W ramach tych umów nie 

zawsze przewiduje się wynagrodzenie dla rolników. Więc oprócz osobistych motywacji (np. 

chęci pomagania innym) praktyki te mogą być atrakcyjne dla rolników z następujących 

powodów (Di Iacovo, Pieroni, 2006a, s. 11): 

a) zaspokajają potrzeby w zakresie dodatkowych zasobów pracy – staże nie są opłacane 

przez gospodarstwa rolne, a integracja pracowników odbywa się na podstawie 

dotowanych umów; 

b) wzmacnia więzi z instytucjami publicznymi i społecznością lokalną. 

 

6. Aspekty ekonomiczne działalności różnych typów gospodarstw opiekuńczych 

Istnieją cztery formy prawne, które mogą przyjmować inicjatywy społeczne w rolnictwie (Rete 

Rurale Nazionale, 2017a, s. 1). Są to: spółka osobowa, spółka kapitałowa, spółdzielnia socjalna 

oraz działalność indywidualna (prywatne gospodarstwa opiekuńcze). Zdecydowaną większość 

przypadków stanowią jednak spółdzielnie socjalne (typu „A” i typu „B”) oraz prywatne 

gospodarstwa opiekuńcze, których ekonomiczne aspekty działalności są przedstawione 

poniżej. 

Spółdzielnie socjalne typu „A” (oferują usługi klientom indywidualnym w sektorze 

społecznym, zdrowotnym i edukacyjnym): 

 umowy z publicznymi instytucjami stanowią główne źródło dochodu; 

 rolnictwo ma drugorzędne znaczenie ekonomiczne, często jest nierentowne i 

uzupełniane o dochody z opieki i/lub innych powiązanych działań; 



 ogólnie rzecz biorąc, przychody z różnych źródeł pozwalają tym organizacjom 

rozwijać się (inwestycje, zatrudnienie nowych pracowników, tworzenie nowych 

spółdzielni). 

Spółdzielnie socjalne typu „B” (działające we wszystkich sektorach (rolnictwo, przemysł, 

usługi), których celem jest aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych): 

 osiąganie przychodów ze sprzedawanej produkcji, innej komplementarnej 

działalności rolniczej (np. agroturystyki) oraz świadczenia usług (ogrodnictwo, 

usługi z zakresu ochrony środowiska itp.); 

 dochody i rozwój tych przedsiębiorstw są z zasady bardziej ograniczone niż w 

spółdzielniach typu A; 

 istnieje duża różnorodność: od małych firm, którym ledwo udaje się przetrwać, po 

ustabilizowane przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na dużą 

skalę. 

Prywatne gospodarstwa opiekuńcze: 

 działalność rolnicza jest bardziej rozwinięta i ustabilizowana (w porównaniu do 

spółdzielni socjalnych); 

 nie ma bezpośrednich dochodów związanych z działalnością społeczną, która może 

jednak mieć istotne znaczenie ekonomiczne: 

o pozwala na wprowadzenie nowych pracochłonnych praktyk, a tym samym 

zmienia organizację produkcji; 

o zacieśnia więzi z instytucjami publicznymi, innymi przedsiębiorstwami i 

społecznością lokalną, a tym samym zmienia system obrotu towarowego 

(np. wsparcie ze strony społeczności lokalnej i solidarnościowych grup 

zakupowych); 

o powiększa reputację firmy w lokalnym środowisku, przynosząc 

długoterminowe korzyści. 

7. Typy odbiorców 

Działalność gospodarstw opiekuńczych jest skierowana do osób z różnego rodzaju problemami. 

Poniżej są przedstawione dane pochodzące z badania ilościowego, którym objęto 367 

gospodarstw opiekuńczych w całym kraju (Giarè, Borsotto, De Vivo, Gaito, Pavoncello, 



Innamorati, 2017, s. 37). Pytanie o to, do jakich grup jest skierowana oferta gospodarstw 

opiekuńczych objętych badaniem, było pytaniem wielokrotnego wyboru. Przestawione wyniki 

nie sumują się więc do 100%, ponieważ część z nich kierowała swoje usługi do więcej niż 

jednej grupy. 

1) Osoby niepełnosprawne (54%) 

2) Bezrobotni w trudnej sytuacji życiowej (31%) 

3) Uczniowie/studenci łączący szkolę i pracę (30%) 

4) Dzieci i młodzież (27%)  

5) Więźniowie i byli więźniowie (24%) 

6) Osoby z uzależnieniami (21%)  

7) Uchodźcy ubiegający się o azyl (19%)  

8) Osoby przechodzące rehabilitacyjną terapię medyczną (17%)  

9) Imigranci (12%) 

10) Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) (11%) 

11) Kobiety będące ofiarami przemocy (8%) 

12) Uczniowie/studenci mający trudności w uczeniu się lub specjalne potrzeby edukacyjne 

(7%) 

13) Dzieci z rodzin zastępczych (6%)  

Ferranti (2014, s. 19-20) odnotowuje, że w porównaniu do ogółu spółdzielni socjalnych, z 

pomocy tych, które działają w rolnictwie społecznym, korzysta relatywnie więcej osób z 

problemami psychiatrycznymi, uzależnieniami, będących więźniami lub byłymi więźniami. 

8. Przykłady gospodarstw opiekuńczych 

W Tabeli 1 przedstawione zostały przykłady gospodarstw opiekuńczych pochodzące z raportu 

Francesco di Iacovo oraz Paolo Pieroni (2007). W tabeli znajdują się wybrane dane dotyczące: 

 typu formalnego organizacji; 

 grup odbiorców usług (grupy docelowe oraz liczba i rodzaj rezydentów w 

momencie badania); 

 statusu rezydentów w gospodarstwie (pracownicy najemni, wolontariusze, stażyści) 

oraz  

 sposobu finansowania inicjatyw oraz udział dochodu z rolnictwa w całkowitym 

dochodzie organizacji. 



Tabela 1. Przykłady inicjatyw społecznych w rolnictwie – wybrane aspekty  

(Di Iacovo, Pieroni, 2007) 

Numer I 

identyfik

ator (wg 

źródła) 

Typ 

organiza

cji 

Grupy docelowe Osoby 

korzystające z 

usług w momencie 

badania 

Status osób 

pracujących 

w 

gospodarstw

ie 

Finansowanie i 

udział rolnictwa w 

przychodach 

1.  C. Spółdziel

nia 

socjalna 

typu „B” 

 

Oferuje udział w 

codziennych 

czynnościach dla osób 

korzystających z usług 

instytucji publicznych 

(„rehabilitacja 

zawodowa” i terapia 

zajęciowa). Zatrudnia 

kilka osób 

niepełnosprawnych. 

12 osób z 

problemami 

psychicznymi + 3 

osoby 

niepełnosprawne  

 

3 osoby 

niepełnospraw

ne są 

pracownikami. 

 

Dla grupy 12 osób są 

przewidziane dzienne 

opłaty za pobyt (40 € za 

osobę). 

Rolnictwo jest 

głównym źródłem 

dochodów (49%). Inne 

źródła to prowadzenie 

sklepu (33%) i opieka 

(18%). 

2 .Co. Spółdziel

nia 

socjalna 

typu 

„A+B” 

 

3 główne rodzaje 

aktywności: 

1. Terapia zajęciowa 

skierowana do osób 

korzystających z usług 

instytucji 

publicznych; 

2. Integracja 

zawodowa; 

3. Szkolenia 

skierowane do osób 

niepełnosprawnych i 

Średnio 15 osób 

rocznie bierze udział 

w codziennych 

czynnościach oraz 

terapii zajęciowej 

Średnio 3 dzieci z 

trudnościami w 

szkole uczestniczy w 

kursach 

edukacyjnych / 

szkoleniowych 

9 osób 

niepełnospraw

nych są 

pracownikami. 

Terapia zajęciowa jest 

opłacana przez lokalne 

publiczne instytucje 

opieki zdrowotnej; 

Szkolenia i kursy 

edukacyjne są 

finansowane z 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego; 

Korzysta z ulg, 

ponieważ zatrudnia 

ponad 30% osób 

niepełnosprawnych. 



uczniów mających 

trudności w szkole. 

W gospodarstwie 

pracuje 9 osób 

niepełnosprawnych. 

Źródła dochodu: 

rolnictwo (35%), 

opieka (25%), usługi 

ogrodnicze (40%) 

3. “S. E.” Prywatne 

gospodars

two 

 

Osoby 

niepełnosprawne 

umysłowo i mające 

problemy psychiczne 

są zaangażowane w 

codzienne czynności 

przez 3 dni w tygodniu 

(„terapia zajęciowa”), 

które mają sprzyjać 

integracji zawodowej. 

9 osób 

niepełnosprawnych 

umysłowo i 

mających problemy 

psychiczne. 

Uczestnicy są 

uważani za 

wolontariuszy; 

nie otrzymują 

wynagrodzeni

a („integracja 

socjoterapeuty

czna” 

uzgodniona z 

lokalnymi 

instytucjami 

publicznymi).  

Projekt nie otrzymuje 

wsparcia finansowego. 

100% dochodu 

pochodzi z rolnictwa. 

4. “I G.” Spółdziel

nia 

socjalna 

typu „B” 

Głównie oferuje 

szkolenia z zakresu 

rolnictwa dla 

niepełnoletnich z 

problemami 

prawnymi lub 

trudnościami w nauce. 

3 osoby 

niepełnoletnie. 

Osoby 

niepełnoletnie 

są stażystami 

lub 

wolontariusza

mi („integracja 

socjoterapeuty

czna” 

uzgodniona z 

lokalnymi 

instytucjami 

publicznymi). 

Brak dofinansowania. 

Dochody z rolnictwa są 

bardzo niskie, ale 

planuje się zwiększyć 

ich udział w 

przyszłości. 

5. “E. S.” Spółdziel

nia 

rolnicza 

Każdego roku gości 2-

3 osoby w 

niekorzystnej sytuacji, 

które przechodzą 

Osoby z różnego 

rodzaju 

niepełnosprawnościa

mi: uzależnieniami, 

Rezydenci są 

zwykle 

wolontariusza

mi, nie 

Projekt nie otrzymuje 

wsparcia finansowego. 



„terapię zajęciową” i 

szkolenie z zakresu 

rolnictwa (staży są 

uzgadniane z 

administracją 

lokalną). 

upośledzeniami 

umysłowymi, 

problemami 

psychicznymi – 

przyjmuje się 

średnio 2 osoby 

rocznie. 

otrzymują 

wynagrodzeni

a. 

 

100% dochodu 

pochodzi z działalności 

rolniczej. Saldo 

przychodów jest 

dodatnie. 

6. “La 

F.” 

Spółdziel

nia 

socjalna 

typu „A” 

Przyjmuje osoby z 

różnymi 

niepełnosprawnościa

mi (przede wszystkim 

osoby z problemami 

psychicznymi), którzy 

przechodzą „terapię 

zajęciową”). Są one 

szkolone w rolnictwie 

i uczestniczą w innych 

zajęciach (np. 

warsztaty muzyczne). 

12 osób 

niepełnosprawnych 

umysłowo i 

psychicznie oraz 

jedna osoba 

niepełnosprawna 

fizycznie, która 

mieszka i pracuje w 

gospodarstwie w 

ciągu tygodnia. 

Dwie z nich są 

stałymi rezydentami. 

Jedna osoba jest 

pracownikiem. 

Pracownicy 

najemni 

otrzymują 

regularne 

wynagrodzeni

e. 

Gospodarstwo 

otrzymuje codzienną 

opłatę za każdą osobę 

od lokalnych instytucji 

publicznych. 

7. “Il F.” 

 

Spółdziel

nia 

rolnicza i 

fundacja 

społeczno

-

opiekuńcz

a 

 

 

Szereg osób 

znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji 

jest przyjmowanych w 

celu integracji 

społecznej i/lub 

zawodowej. 

Przyjęto 108 osób 

ogółem, z których 

większość to 

„trudne” dzieci lub 

młodzież; 55 osób z 

tej grupy jest nadal 

pod opieką; 13 ma 

upośledzenia 

fizyczne i/lub 

psychiczne. 

26 osób są 

pracownikami 

(stanowią 20% 

siły roboczej). 

 

 

Dochód z produkcji 

rolniczej, agroturystyki, 

prowadzenia 2 sklepów. 

Korzysta ze 

specjalnych pożyczek i 

subwencji z sektora 

rolnego i społecznego.  

Działalność 

prowadzona w 



Ponadto obecnie w 

niektórych rodzinach 

członków przebywa 

14 niepełnoletnich 

(umowy z sądem dla 

nieletnich). 

porozumieniu z 

organami publicznymi. 

8. “La 

G.”  

społeczno

ść 

terapeutyc

zna i 

farma 

miejska 

 

Spółdziel

nia 

socjalna 

typu „A” 

Oferuje głównie 

programy 

terapeutyczne dla 

osób z uzależnieniami 

(trwające 18 

miesięcy). Poza tym 

oferuje programy 

edukacyjne, szkolenia 

i pomoc w integracji 

zawodowej; 

psychoterapię 

indywidualną. 

Średnio 50 osób 

jednocześnie. Są 

osobami, 

korzystającymi z 

usług publicznych 

instytucji 

zdrowotnych z 

różnych części 

Włoch. Szacuje się, 

że ogółem farma 

gościła około 600 

osób. 

 Spółdzielnia otrzymuje 

dzienne opłaty za każdą 

osobę od lokalnych 

instytucji publicznych. 

Dochód ten umożliwia 

zatrudnianie personelu i 

zarządzanie 

organizacją. Rolnictwo 

ma ograniczone 

dofinansowanie (nie 

jest główną 

działalnością) i 

przynosi ograniczone 

dochody. 

9. “A.”, 

usługi 

ekosyste

mowe, 

ogrodnic

two i 

rolnictw

o 

Spółdziel

nia 

socjalna 

typu „B” 

Osobom z 

uzależnieniami od 

narkotyków, które 

ukończyły programy 

terapeutyczne oraz 

osobom z problemami 

psychicznymi jest 

udzielana pomoc w 

integracji zawodowej. 

Zazwyczaj są 

stażystami (otrzymują 

minimalne 

40 osób (z 

uzależnieniami lub 

niepełnosprawnością 

umysłową) jest 

członkami-

pracownikami. 

Beneficjenci 

są stażystami i 

pracownikami.  

Spółdzielnia korzysta z 

ulgi podatkowej. Ma 

dostęp do funduszy 

inwestycyjnych, a w 

ograniczonym zakresie 

do funduszy rolnych 

(rolnictwo stanowi 

działalność 

drugorzędną). 

Rolnictwo jest mało 

opłacalne. Głównym 

źródłem dochodów są 



wynagrodzenie). Po 

szkoleniu mogą zostać 

członkami / 

pracownikami 

spółdzielni. Celem 

jest umożliwienie 

samodzielności i 

znalezienia lepszej 

pracy. 

usługi ekosystemowe 

(utrzymanie zieleni 

publicznej, 

ogrodnictwo) oraz 

usługi ogólne 

(działalność 

pozarolnicza). 

10. “Il 

P.”, dom 

pomocy 

rodzinnej 

i biznes 

miodowy 

Spółdziel

nia 

socjalna 

typu „B” 

Średnio 15 osób 

znajdujących się w 

trudnej sytuacji 

uczestniczy w 

działalności 

produkcyjnej jako 

wolontariusze, 

stażyści lub 

pracownicy. 

10 byłych 

przestępców; 3 

osoby z problemami 

psychicznymi; 2 

osoby z 

uzależnieniem; 1 

osoba 

niepełnosprawna 

fizycznie. 

Niektórzy są 

pracownikami 

najemnymi; 

inni są 

stażystami lub 

wolontariusza

mi.  

Cały dochód pochodzi z 

produkcji miodu. 

Projekt nie otrzymuje 

bezpośredniego 

wsparcia 

ekonomicznego. Saldo 

przychodów jest 

ujemne (ze względu na 

spłatę pożyczek). 

Wsparcie ekonomiczne 

zapewnia wspólnota 

religijna.  

 

11. “Il 

S.” 

Spółdziel

nia 

socjalna 

typu „A” 

Przyjmuje osoby o 

różnorodnych 

problemach (40–90 

osób na tydzień) - w 

szczególności 

młodych 

niepełnosprawnych 

pochodzących z 

regionu. Oferuje 

12 osób 

niepełnosprawnych 

umysłowo; 2 byłych 

przestępców; 8 

nastolatków mający 

trudności w szkole; 2 

długotrwale 

bezrobotni; 1 osoba 

niepełnosprawna 

Niektórzy są 

pracownikami, 

inni 

wolontariusza

mi; 

spółdzielnia 

nie otrzymuje 

na nich 

żadnego 

Spółdzielnia korzysta z 

ulg podatkowych (ok. 

30%).  Dokonano 

odpowiednich 

inwestycji, w 

szczególności w 

odniesieniu do osób o 

szczególnych 

potrzebach.  



opiekę / terapię, 

integrację społeczną i 

zawodową. 

 

fizycznie; 15 osób w 

innego rodzaju 

trudnej sytuacji. 

 

bezpośrednieg

o wsparcia.  

Przychody z 

działalności 

opiekuńczej są niskie. 

Jednak stanowią one 

60% całkowitych 

dochodów, rolnictwo - 

40%, a bilans jest 

dodatni. 

Oczekuje się poprawy 

sytuacji ekonomicznej 

w kolejnych latach. 

12. “H.” 

usługi 

opieki 

psychiatr

ycznej 

 

Spółdziel

nia 

socjalna 

typu „A” 

(farma) 

 

Osoby z problemami 

psychicznymi 

przebywają w domu 

opieki rodzinnej przez 

całą dobę. W ciągu 

tygodnia uczestniczą 

w różnego rodzaju 

warsztatach 

terapeutycznych 

(malarstwo, muzyka, 

tkactwo, rolnictwo). 

Inne osoby w trudnej 

sytuacji są stażystami 

lub wolontariuszami 

(integracja 

socjoterapeutyczna 

uzgodniona z 

organami 

publicznymi, staż 

uzgodniony z lokalną 

administracją) 

1 osoba 

niepełnosprawna 

umysłowo (3 dni w 

tygodniu); 6 osób z 

problemami 

psychicznymi (1 

dzień w tygodniu); 2 

byłych przestępców 

(5 dni w tygodniu); 2 

osoby z 

uzależnieniami (3 

dni w tygodniu) 

Osoby 

zaangażowane 

są stażystami 

lub 

wolontariusza

mi 

Usługi opiekuńcze 

(warsztaty 

terapeutyczne) są 

finansowane z 

publicznych funduszy 

(dzienne opłaty za 

osobę). W pozostałych 

przypadkach 

(szkolenie, integracja 

socjoterapeutyczna) 

spółdzielnia nie 

otrzymuje żadnej 

rekompensaty. 

Przychody były 

reinwestowane, 

tworząc nowe struktury 

socjalne/ opiekuńcze 

(domy rodzinne, centra 

dzienne) i usługi. 

Przychody z 



działalności rolniczej są 

ograniczone. 

13. “Il 

P.”, 

szkółka, 

ogrodnic

two i 

usługi 

ogólne 

Spółdziel

nia 

socjalna 

typu „B” 

 

Osoby z problemami 

psychicznymi są 

pracownikami 

najemnymi lub 

wolontariuszami 

(integracja 

socjoterapeutyczna 

uzgodniona z 

publicznymi 

instytucjami 

publicznymi). 

Osoby z problemami 

psychicznymi. 5 

osób są 

pracownikami. 

Zmienna liczba (5–

10) innych osób, 

które dołączają do 

działalności jako 

wolontariusze. 

Osoby z 

problemami 

psychicznymi 

funkcjonują 

jako 

pracownicy 

najemni lub 

wolontariusze 

(integracja 

socjoterapeuty

czna 

uzgodniona z 

publicznymi 

instytucjami 

zdrowia).  

 

Brak bezpośredniego 

finansowania. Ulgi 

przewidziane dla 

spółdzielni typu B (np. 

ulga podatkowa). 

Ograniczone wyniki 

ekonomiczne (ujemne 

saldo dochodu). 

Kontrakty z organami 

publicznymi 

(utrzymanie ogrodów i 

terenów zielonych) 

stanowią główne źródło 

dochodu. 

Zebrane przez Di Iacovo i Pieroni przykłady pokazują, że istnieją różnice pod względem liczby 

osób korzystających z usług w tym samym czasie, udziału działalności rolniczej w 

przychodach, celów i grup odbiorców w zależności od formy prawnej podmiotu.  

Po pierwsze, spółdzielnie socjalne mogą świadczyć usługi opiekuńcze większej liczbie osób w 

tym samym czasie. Na przykład, w przypadkach 8, 9, 11 liczba osób korzystających z usług w 

tym samym czasie wynosi od 40 do 90 osób, chociaż w wielu przypadkach ich liczba wynosi 

kilkanaście (przypadki nr 1, 6, 12, 10). W przypadku prywatnych gospodarstw liczba ta jest 

wyraźnie mniejsza (9 – w przypadku nr 3). W spółdzielniach rolniczych ta liczba jest zmienna 

– od 2-3 (przypadek nr 5) do 55 (przypadek nr 7) osób w tym samym czasie.  

Po drugie, dla spółdzielni rolniczych i gospodarstw prywatnych rolnictwo stanowi główne 

źródło dochodu (100% - w przypadkach nr 3 i 5), podczas gdy dla spółdzielni socjalnych 

dochód z rolnictwa jest ograniczony. Dla większości z nich rolnictwo nie jest główną 



działalnością i w związku z tym przynosi niewielki dochód (przypadki nr 4, 8, 9, 12,), choć w 

przypadku niektórych może stanowić od 35% do 49% dochodu (przypadki 1,2, 11). Warto 

zaznaczyć, że wśród spółdzielni socjalnych są wyjątki, w gdzie rolnictwo może stanowić 100% 

dochodu (przypadek nr 10). 

Jeśli chodzi o grupy odbiorców usług, zebrane przez Di Iacovo i Pieroni przykłady nie 

ujawniają różnicy pomiędzy prywatnymi gospodarstwami, spółdzielniami rolniczymi a 

spółdzielniami socjalnymi. Większość świadczy usługi osobom z niepełnosprawnościami 

(przypadki nr 1-3, 5-7, 9-12), problemami psychicznymi (przypadki nr 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13) 

lub uzależnieniami (przypadki nr 5, 8, 9, 10, 12). Niektóre kierują swoje programy także do 

dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji (przypadki 2, 4, 7) oraz byłych przestępców (przypadki 

nr 6, 10, 11, 12).  

Cele przedstawionych inicjatyw są podobne i nie różnią się w zależności od typu formalnego 

organizacji – dla większości celem jest integracja społeczna w szerokim rozumieniu – w formie 

integracji zawodowej (przypadki nr 2, 3, 7, 8, 9, 11), „terapii zajęciowej” (przypadki nr 1, 2, 5, 

6), szkoleń zawodowych (przypadki nr 2, 4, 5) czy też integracji socjoterapeutycznej 

uzgodnionej z lokalnymi organami publicznymi (przypadki nr 3, 4, 12, 13). Niektóre oferują 

też programy terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych czy też osób z uzależnieniami lub 

problemami psychicznymi (przypadki nr 8, 9, 11, 12). 

Osoby pracujące w rolnictwie społecznym – ich cechy i motywacje 

9. Charakterystyka osób pracujących w rolnictwie społecznym 

Nie ma dokładnych informacji na temat rozkładu cech demograficznych (płeć, wiek) osób 

pracujących w rolnictwie społecznym. W przypadku spółdzielni socjalnych możliwe jest 

jednak odniesienie się do danych pośrednich. 

Szczególną cechą spółdzielni socjalnych we Włoszech jest ich wysoki stopień sfeminizowania 

(Di Iacovo, Pieroni, 2006a, s. 5-6). Kobiety są tradycyjnie bardziej obecne na polu opieki 

społecznej i edukacji. Odsetek kobiet wśród ogólnej liczby podmiotów we włoskim sektorze 

społecznym wynosi około 70%, a szczególnie duża koncentracja kobiet występuje w 

spółdzielniach socjalnych oferujących usługi opiekuńcze i edukacyjne (typ „A”). Według 

autorów, spółdzielnie socjalne tworzą możliwości zatrudnienia dla młodych kobiet, które są 



tradycyjnie słabszą grupą na rynku pracy. Stawiają oni hipotezę, że twierdzenie to zachowuje 

ważność również w przypadku spółdzielni działających w rolnictwie społecznym. 

Jeśli chodzi o wykształcenie, najbardziej wykształcone wydają się być osoby pracujące w 

spółdzielniach socjalnych (79,4% posiada wykształcenie wyższe), na drugim miejscu są osoby 

świadczące usługi opiekuńcze i społeczne w ramach spółek osobowych (77,1%). Relatywnie 

najmniej wykształceni są przedstawiciele prywatnych gospodarstw opiekuńczych, z których 

68,1% posiada wykształcenie wyższe.  Co ciekawe, relatywnie wiele osób będących członkami 

spółek kapitałowych i osobowych działających w rolnictwie społecznym ukończyło kurs z 

zakresu rolnictwa społecznego (65,9%). 

Tabela 2. Wykształcenie osób pracujących w rolnictwie społecznym 

(Rete Rurale Nazionale, 2017a) 

 Gospodarstwa 

prywatne 

Spółdzielnie 

socjalne 

Spółki 

osobowe 

Spółki 

kapitałowe 

Wykształcenie 

średnie (%) 

31,9 20,6 22,9 25,0 

Ukończone studia I 

stopnia (%) 

37,5 36,1 55,7 37,5 

Ukończone studia II 

stopnia (%) 

30,6 43,3 21,4 37,5 

Ogółem: 100% 

 

100% 100% 100% 

Z których 

ukończyło kurs z 

zakresu rolnictwa 

społecznego 

51,0 46,8 65,0 66,7 

 



10.   Motywacje osób pracujących w rolnictwie społecznym 

Motywacje osób prowadzących działalność społeczną lub opiekuńczą w rolnictwie we 

Włoszech są zależne od kontekstu historycznego, w którym ją rozpoczęły. Przedstawione 

poniżej motywacje powstały w różnych okresach czasu i odnoszą się do różnych kontekstów 

regionalnych, społeczno-kulturowych, gospodarczych i instytucjonalnych (Di Iacovo, Pieroni, 

2006a, s. 4). Ogólnie rzecz biorąc, możemy podsumować motywacje osób prowadzących 

gospodarstwa opiekuńcze lub pracujących w rolnictwie społecznym w następujących punktach: 

 Potrzeba lub chęć odpowiedzi na potrzeby grup znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji (np. inicjatywy zapoczątkowane przez osoby będące w 

bliskiej relacji z takimi osobami); 

 Realizacja idei sprawiedliwości społecznej i solidarności (realizacja osobistych 

wartości i przekonań); 

 Chęć prowadzenia alternatywnej działalności zawodowej (np. inicjatywy 

podejmowane przez osoby mające doświadczenie w dziedzinie opieki lub 

edukacji); 

 Możliwość pozyskania nowych źródeł dochodu; 

 Chęć otwarcia się na społeczność lokalną. 
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