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Projekt „Nie ma głuszy w starszej duszy”
Starsi ludzie – z jednej strony mówimy o nich bardzo często, wspominając nieprzyjemne
sytuacje w tramwaju, dyskutując o problemie coraz bardziej starzejącego się polskiego
społeczeństwa czy też narzekając na nudne msze w kościele, zwykle dostosowane formą do
tej grupy wiekowej
Z drugiej strony, starszych ludzi tak naprawdę zupełnie nie zauważamy - niekiedy celowo,
może z wygodnictwa, a może z nieświadomości. Przede wszystkim jednak, nie potrafimy
dostrzec w nich tego, co najważniejsze - że to także są ludzie.
Dwie Julie i Asia, uczennice drugiej klasy liceum – to właśnie my, osoby które postanowiły
zmienić coś w postrzeganiu seniorów. Na początku same jednak wplątałyśmy się w
stereotypowe myślenie. Pierwszym pomysłem na projekt była bowiem pomoc starszym,
samotnym osobom. Sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, wynoszenie śmieci – każdy,
nawet drobny gest może przecież ułatwić życie. „W końcu tak wiele jest wokół nas
potrzebujących ludzi” – myślałyśmy.
Realizowanie projektu rozpoczęłyśmy w sposób nie do końca przemyślany.
Pytałyśmy ludzi z okolicznych osiedli o osoby starsze, potrzebujące wsparcia. Okazało się, że
mało kto w ogóle zna sąsiadów mieszkających na tej samej klatce. Znalezienie kogoś, kto
zgodzi się na naszą pomoc nie było wcale takie łatwe. W końcu trafiłyśmy do kamienicy na
ulicy Wróblej, gdzie sympatyczna pani Jola wskazała mieszkanie na drugim piętrze.
Zza drzwi wychyliła się zaskoczona, starsza pani, reagując z niespodziewaną otwartością na
propozycję pomocy. Kilka minut później byłyśmy już umówione na pierwsze
spotkanie – sprzątanie.
To podczas niego dostrzegłyśmy potrzebę zmiany formy i celu projektu. Na pytanie dlaczego
i w jaki sposób odpowiemy poniżej.

Pani Zdzisia – kobieta o spojrzeniu innym
Uzbrojone w ścierki, płyny i rękawiczki zaczynamy przecierać kurze i przełamywać bariery.
Na pierwszy ogień idzie podłoga. Już samo energiczne szorowanie wyzwala w nas ochotę do
rozmowy. Ciekawe, kim właściwie jest pani Zdzisia…
- Widzicie dziewczynki, kiedyś człowiek miał siłę. Ja, w instytucji, której nikt nie lubi –
urzędzie skarbowym, spędzałam 8 godzin dziennie, także w soboty, a czas dla rodziny i na
sprzątanie też zawsze się znalazł. Teraz – cukrzyca, ataki gorąca, ciągłe zmęczenie… Brudne
półki już tylko obserwuję.
- Spokojnie, teraz będzie je Pani oglądać z większą przyjemnością – zapewniamy.

Przechodzimy do sypialni. Tam uderza nas wyjątkowy ład. Pomieszczenie nie jest zagracone,
wszystko w nim ładnie poukładane.
- Podziwiam pani praktyczne podejście do gromadzenia przedmiotów. Dla mnie,
przyzwyczajonej do zawalonego manelami mieszkania własnej babci, to naprawdę miła
niespodzianka – mówi jedna z nas.
- Po prostu nigdy nie mogłam znieść zbieractwa. Jeszcze jakiś czas temu, co miesiąc robiłam
gruntowną segregację. Rzeczy pozbywam się etapowo – najpierw przechodzą z pokoju do
pokoju, a gdy czegoś nie używam – leci do śmieci! Tak samo z „rewizją” ubrań niepotrzebne oddaję do PCK. Najdłużej zachowałam ubrania sprzed czasu, w którym
przytyłam 20kg. Chyba wierzyłam, że uda się znowu w nie zmieścić.
Julia, czyszcząc szafkę za telewizorem, znajduje pokryte kurzem okulary.
- To mojego męża, zgubiły się miesiąc temu! - z radością krzyczy Pani Zdzisia - Coraz więcej
rzeczy trafia nie tam, gdzie trzeba. Wiecie, ja zawsze uwielbiałam zmiany. Kiedyś co miesiąc
zmieniałam układ mebli w pokoju. Przesuwałam nawet wielkie szafy, zapierając się plecami.
Teraz siły coraz mniej, brudu coraz więcej, a przedmioty same zmieniają miejsce…
Bierzemy się za wycieranie telewizora.
- Często pani z niego korzysta? – pyta jedna z nas
- Nie, nie lubię oglądać telewizji, chyba, że programy przyrodnicze. Z nich mogę się czegoś
dowiedzieć. To syn kupił mi tak wielki telewizor, choć ja nie chciałam. Jak go włączam, to
tylko szumi, warczy.
-Właśnie, ile ma pani dzieci, jeśli można spytać? Przychodzą do Pani niekiedy?
-Dwójka zapracowanych - syn, córka. Czasami przyjeżdżają, ale tylko na pól godziny, robią
zakupy, gdzieś mnie podwiozą i wracają. Ja nie chcę przeszkadzać im w życiu, niech lepiej
zajmą się swoją pracą. Zawsze starałam się zapewnić im ciepło w rodzinie, by czuły się w
domu bezpiecznie. Teraz mogą robić co chcą, moja rola chyba spełniona.
W drugim pokoju naszym zadaniem staje się przetarcie kolekcji kryształów. Stanowią one
nieodłączny element mieszkania wielu starszych osób dobrze pamiętających komunę w
Polsce. Kolejne pytanie nasuwa się samo.
- PRL wspominam bardzo dobrze. Doceniało się to, co się posiadało. W kolejce za karpiem
towarzyszyły nam śmiech i miłe rozmowy. Teraz to kolejka godna jest śmiechu.
Pamiętam te czasy, gdy miałam siłę sama ukisić ogórki. Robiłam to z sercem, były moje
własne, nie kupione. Wtedy w takich rzeczach odnajdywało się wartość. Zwykły ogórek
kiszony z pajdą chleba mógł być pretekstem do spotkania z przyjaciółmi
-Mój tato ciągle kisi ogórki – dodaję. Chyba więc nie jest jeszcze tak źle…
Nasza wizyta zmierza ku końcowi, w dwie i pół godziny posprzątałyśmy całkiem sporo.
Siadamy w kuchni, by chwilę odsapnąć i jeszcze trochę porozmawiać.
- Ja jestem ciekawa, co Pani myśli o innych starszych ludziach w dzisiejszym świecie.
- Jak ich oceniam? Podli, zgorzkniali, agresywni. Liczy się ja i nikt poza mną. Moje sąsiadki
tylko narzekają - a to na rząd, a to na młodzież palącą papierosy. Ja nie uważam, żeby to
cokolwiek mogło dać. Wolę unikać z nimi kontaktu. Do kościoła chodzę tylko, gdy mam
potrzebę – modlitwę odbywam sama dla siebie, nie by pokazać to światu.

- Pani zdanie nie jest pochlebne… Ale może jest coś, co chciałaby Pani zmienić w
postrzeganiu starszych ludzi? – wpada nam nagle do głowy, bo zdałyśmy sobie sprawę, że
same dosyć stereotypowo zaczęłyśmy nasz projekt o starszych ludziach.
- Słuchajcie - młodym mówi się, że starszych trzeba szanować. Ale nie wszyscy na ten
szacunek zasługują. Chciałabym, żebyście o tym pamiętały.

O Pani Zdzisi na pewno będziemy pamiętać – na ponowne sprzątanie bez dwóch zdań
wrócimy.
Pierwsze spotkanie dało nam dużo do myślenia. Zdałyśmy sobie sprawę, że zwykła rozmowa
pozwala na dostrzeżenie niebanalnego podejścia do rzeczywistości, pokazanie pasji i
zainteresowań, dowiedzenie się czegoś nowego, pokrzepienie kogoś na duchu. A przede
wszystkim – rozmowa pomaga przełamać stereotypy. I na tym postanowiłyśmy skupić się
bardziej.
Od tej pory, głównym celem naszego projektu stało się rzucenie trochę innego światła na
osoby starsze. Chciałyśmy pokazać, że są aktywni, pomysłowi, ich podejście do życia może
być zupnie inne niż nam się wydaje.
Zaczęłyśmy więc szukać seniorów, którzy swoim zachowaniem przekraczają bariery
wiekowe. Jak się okazało, takich ludzi jest wokół nas mnóstwo – wystarczy wiedzieć, gdzie
szukać.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – kawa, herbata i mózg
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim to 760 aktywnych seniorów.
We Wrocławiu jest 10 takich Uniwersytetów – po jednym przy każdej uczelni wyższej. W
województwie dolnośląskim – 52, a w całej Polsce – 612. Liczby nie kłamią – aktywni
seniorzy istnieją. Musiałyśmy poznać tych ludzi.
Na spotkanie z uczestnikami Cafe UTW trafiłyśmy dzięki prowadzącej grupę magister
gerontologii - Ilonie Zakowicz. Sama zainicjowała wyprowadziła seniorów z murów
uniwersytetu w przestrzeń miasta, by zwiedzać wrocławskie kawiarnie i tam rozmawiać,
poszerzając horyzonty.

W kawiarni Salon Śląski, przy blasku świec i zapachu herbaty, Irena, Lidia, Włodek, Teresa,
Marek i dwie Ale pokazują, że ich ciekawość świata nie wygasła wraz z upływem lat.
„Co tu robimy? Uczymy się. Dyskutujemy. Nasze tematy? Sny, bajki, mózg, seks. Tak,
będzie seks.”
Dosiadamy się do stołu pełnego książek, zeszytów i eleganckich filiżanek. Tematem
dzisiejszych rozmów jest mózg. Uczestnicy przez cały tydzień czytali książki, artykuły i
oglądali filmy poświęcone funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, by przygotować się do
wspólnych rozmów. Tym razem jednak muszą zboczyć nieco z głównego wątku, by
zaspokoić naszą ciekawość.
Każde zadawane pytanie zapala ogniki w oczach seniorów.

- Co myślą państwo o starszych ludziach?
- Nic nie robią, siedzą w domu. Testują TV, kanapę, lodówkę. Przykład – moja brama. Tam
tylko ja jedna latam jak wentylator – mówi Teresa.
- A mnie nie podoba się ten stosunek do mniej aktywnych starszych ludzi – zastrzega Lidia Niektórzy są za bardzo okupowani przez dzieci, wnuków, ograniczeni chorobą , nie mają
okazji do wyjścia. To, że ktoś siedzi w domu i nie chodzi do teatru, nie oznacza, że ma życie
mniej wartościowe.
- Ależ niektórzy są wręcz nad-aktywni – w mieszkaniu nie usiedzą. Moherowy beret niemal
spada im z głowy, gdy pędzą do teatru, by narzekać i nie wpuścić widzów na spektakl –
zauważa Włodek.
O swojej grupie wiekowej opowiadają różnie, sami się z nią nie utożsamiając.
- Dojrzała młodzież – to właśnie my. Ja tu nie widzę starszych ludzi – przyznaje Marek. W
końcu będąc młodym, nie zwracamy uwagi na starszych od nas.
- Ludzie starsi są tacy, jak młodzi. Jedni i drudzy zgubili kontakt z rzeczywistością – albo
zanurzają się we wspomnieniach, żyjąc tym co było kiedyś, albo świata poza małym ekranem
nie widzą.
Seniorzy dobrze orientują się w świecie nowoczesnych technologii – mimo że co chwilę
wspominają o młodzieży zapatrzonej w telefony komórkowe, sami, może bezwiednie,
oczarowani są możliwościami, jakie daje im to narzędzie.

- A co jeszcze widzą Państwo w naszym pokoleniu?
- Ciągły wyścig szczurów. Ja wam współczuję. My to chodziliśmy na zabawy, bale,
potańcówki, a wy smutasy tylko się uczycie – kiwa głową Teresa - Tempo, emocje, wrzody
żołądka – chyba uboższa jest ta wasza młodość…
To stwierdzenie wywołało pewne poruszenie w naszych głowach – głównie dlatego, że
zupełnie się z nim nie zgadzamy. Same znamy wielu młodych ludzi, których życie wygląda
zupełnie inaczej niż to stereotypowe, przedstawione przez seniorów. Zauważamy, że za
bardzo kategoryzujemy ludzi. Pytając o młodych i starszych z góry narzucamy pewien
podział i schematyczne myślenie. W końcu nie chodzi o wiek, ale o człowieka… Słowa
Marka, niespodziewanie potwierdzają nasze przemyślenia.
- Moim zdaniem, z młodymi jest dokładnie tak, jak ze starszymi – jedni są wygodni, wolą
zostać w domu. Po co zadawać sobie trud poznania czegoś nowego? Drudzy – wychodzą na
miasto, chcą zwiedzać, tak jak wy, są ciekawi, co inni myślą.
- Otóż to, jesteśmy starsi, ale tylko wiek różni nas od młodych – dorzuca Włodek - Może
mamy trochę łatwiej niż wy –życiowe wybory już podjęte, nie musimy się dorabiać ani
żałować. Jeśli ktoś myśli, że mógłby coś zrobić inaczej – źle myśli.
- Mamy ponoć więcej czasu, ale my go w pełni wykorzystujemy. Zajęcia z pantomimy,
spektakle teatralne, kluby dyskusyjne, kino, wykłady, – jest co robić! - zachwyca się Lidia.
- O, przepraszam, nasza aula wykładowa na uniwersytecie ma 380 miejsc a jeszcze nigdy nie
był pełna! – zauważa Irena.
- Co ty mówisz! Pękała w szwach, sama pamiętam - krzyczy Teresa.
Takie dyskusje toczyć się mogą jeszcze bardzo długo. Wszystko o czym zaczynają mówić dla
nich okazuje się być tematem – morzem. Seniorzy z radością wyrażają swoje opinie raz po
raz wplątując dygresje i sprośne kawały. Przyjemność sprawia im rozmawianie o tym, co w
młodości stanowiło tabu.
- Wiecie co? Zapomnę, to się odezwę. Mój wnuk często powtarza mi – Babciu, zachowujesz
się jak nie babcia.
No i taka jest prawda.

Wrocławskie Centrum Seniora – senior w centrum
Wrocławskie Centrum Seniora znajduje się na placu Dominikańskim 6, w samym sercu
miasta. To kolejne miejsce gdzie można znaleźć aktywnych starszych ludzi.
Na szklanych drzwiach pod tym adresem zauważamy kartkę z napisem „Przychodnia”.
Zdziwione otwieramy drzwi. Na szczęście po drugiej stronie wisi kolejna kartka, która
oznajmia nam, że trafiłyśmy w dobre miejsce. Wystarczy przejść przez ośrodek zdrowia
prosto do długiego korytarza z mnóstwem drzwi.

Za jednymi z nich już czekają umówione z nami seniorki. Po wejściu do środka uderza nas
gwar ich rozmów i panujące tam zamieszanie. Jedna pani wyciąga z torebki słodką bułkę,
inna układa płaszcz, zapewne przed chwilą przyszła. Spostrzegłszy nas, trochę się uspokoiły.
- Czekamy tu na dziewczyny, które chciały z nami zrobić wywiad. Miały przyjść o 11.
- To właśnie my! – odpowiadamy. Zanim jednak zdążamy tłumaczyć, na czym polega nasz
projekt, one, jak to zwykle czynią babcie, przerywają nam, każą usiąść i zdjąć kurtki.
Dopiero teraz na spokojnie możemy przyjrzeć się otoczeniu. Ściany pokoju obwieszone są
zdjęciami przedstawiającymi seniorów przebranych w szykowne stroje z różnych epok. Półki
i szafki zapełniono pracami plastycznymi, pucharami, kawałkami materiałów, ręcznie
wykonanymi ozdobami. Widać, że to miejsce żyje i nieustannie coś się tutaj tworzy.

Prosimy rozmówczynie o przedstawienie się. Pierwsza wyrywa się Wanda – ona trzyma
pieczę nad całym Klubem Seniora - dużą częścią Wrocławskiego Centrum Seniora. Jest osobą
bardzo zabieganą – znajduje czas nie tylko na udzielanie się w Centrum, ale także dla 8
wnucząt i niewidomej sąsiadki, którą się opiekuje.
Kolejna odzywa się Mirosława – jej fantazyjne ubranie już przy wejściu wzbudziło nasza
ciekawość. Kiedyś uczyła języka polskiego na wschodzie kraju, od zawsze pasjonowało ją
aktorstwo. Często statystuje w serialach, prowadzi zajęcia, dużo czyta.
Pani Władysława uwielbia zajmować się kwiatami, chodzi na zajęcia florystyczne. W
przeszłości była pielęgniarką. Siedząca z boku pani Zosia przez 40 lat była krawcową, ma
nawet dyplom mistrza.
Gdy wiemy już więcej o samych rozmówczyń, możemy przejść do pytań o działalność
Centrum. Na ten temat każda z nich ma wiele do powiedzenia. Dowiadujemy się, że
funkcjonują tu cztery grupy seniorów, każda z nich ma swoją charakterystyczną nazwę:
Ocaleni, Niespodzianki, Kreatywni i Gracje. Centrum mocno angażuje się w życie miasta. Z
jego inicjatywy odbywa się we Wrocławiu Marsz Kapeluszy oraz Dni Seniora. Na
spotkaniach ustalane są akcje charytatywne i społeczne, takie jak szycie poduszek do
Wrocławskiego Hospicjum czy czytanie bajek w przedszkolach. Panie same tworzą stroje
historyczne i baśniowe, w których odgrywają przedstawienia dla dzieci.
Seniorki podczas opowiadania czasem wchodzą sobie w zdanie, nawzajem się poprawiają,
czasem przekrzykują. Widać, że to dusze żywe, a niektóre mają niezłego pazura.
W Centrum dzieje się tak wiele różnych rzeczy, że same nie wiedzą co dokładnie czeka je

jutro. Pani Wanda wyciąga plan tego tygodnia i sprawdza, o czym dziś mają wykład.
- Dziewczyny, za 20 minut musimy być w sali na spotkaniu z kardiologiem! – zwraca się do
koleżanek. My reagujemy na to z żalem – jak to, 20 minut? Przecież ledwo zaczęłyśmy
rozmawiać!
- Prowadzą panie bardzo zabiegane życie, jak niejeden aktywny zawodowo człowiek –
stwierdzamy.
- Moja droga, ja taka byłam od zawsze. I to kocham! – stwierdza Pani Wanda.
- Moja sąsiadka zapytała się kiedyś „Władzia, ty tylko tak latasz i latasz” Ja na to „A ty
czekasz, aż umrzesz”.
Wtem do pokoju wchodzi kierowniczka Centrum i informuje o rozpoczynającym się
wykładzie. Wśród powstałego naraz zamieszania żegnamy się z seniorkami. Mówią, że z
niecierpliwością będą czekać na wyniki pracy. Zbierają rzeczy i wybiegają.
Dziwna wydaje się nagła cisza, która zapadła po ich wyjściu. Szkoda, że nie mogłyśmy
dowiedzieć się jeszcze więcej.
Spotkanie we Wrocławskim Centrum Seniora pokazało nam jak duża jest potrzeba istnienia
tego typu placówek – nie zawsze jednak uświadomiona. Możliwość realizowania
niespełnionych pasji, a może też odkrycia tych nowych jest bardzo cenna. Tutaj poznaje się
ludzi motywujących do działania, dzięki którym życie nabiera innego tempa.
Starszy człowiek „potrafi trochę więcej niż tylko oglądanie telewizji” – jak stwierdziły same
seniorki. Miejscem spotkań nie musi zaś być tylko poczekalnia u lekarza. Przychodząc do
Centrum Seniora sami możemy zdecydować, po której stronie szklanych drzwi zaczniemy
szukać kontaktu.

Siostry - i nic więcej do szczęścia
Gubimy się wśród kamienic gdzieś w okolicach Galerii Grunwaldzkiej. Spóźnione całe 5
minut, gorączkowo poszukujemy bramy. Dzwoni telefon, pani Ewa pyta, gdzie jesteśmy.
Czekają na nas, nastawiły się na nasze przyjście, nie mogą się doczekać. Dostajemy porady
jak trafić i za chwilkę siedzimy już na kanapie z ciepłą herbatą w dłoni. Pani Ziuta i Stefania
uśmiechają się do nas pogodnie.
- Ja i moja siostra urodziłyśmy się we Lwowie... – mówi jedna z nich. To początek opowieści
o ich wspólnym życiu. Na wyrwane z kontekstu pytanie o teraźniejszość dostajemy
odpowiedź:
- Poczekajcie, na razie jestem w czterdziestym dziewiątym.

Oglądanie starych zdjęć urozmaica słuchanie. Siostry co rusz przerywają sobie dopowiadając
brakujące fragmenty. Poznajemy historię dwóch niesamowitych siostrzyczek, poczynając od
szczęśliwych lat spędzonych w rodzinnym mieście poprzez pracę w fabryce kosmetyków,
uniknięcie wywózki na Sybir, pieszą tułaczkę do domu, dochodząc w końcu do ustatkowania
się aż do czasów dzisiejszych.
- Emeryturę dostajemy, ksiądz z komunią przychodzi, nie narzekamy na życie – mówi pani
Ziuta. Mimo pytań projektowych, które dają szerokie możliwości ukazania swojego
niezadowolenia i frustracji, one wciąż podkreślają że są bardzo szczęśliwe. Zawsze
nierozłączne, pozostały razem także na stare lata. Opiekuje się nimi córka pani Stefanii – pani
Ewa. Sama też uważa się za szczęściarę.
Ja prawie nic nie muszę robić – siostry same się ubierają, gotują, a na dodatek mi pomagają –
mówi.– Moja mama wciąż robi najlepsze zupy na świecie.
Ich codzienność nie jest bardzo urozmaicona, siostry jednak są usatysfakcjonowane. Nie
pragną więcej – swoje już przeżyły. Każdego dnia oglądają telewizję, spacerują 3 razy w
tygodniu. O tematach bieżących rozmawiają z panią Ewą, którą określają jako „tłumacza
rzeczywistości”. Niezbyt interesuje i to, co dzieje się teraz na świecie – wolą powracać
pamięcią do tego, co wspólnie przeżyły. Spisują swoje cenne wspomnienia, planują wydanie
ich kiedyś w formie książki.
Zostajemy oprowadzane po mieszkaniu. Kuchnia, salon z telewizorem, wszędzie pełno zdjęć
najbliższych osób i ważnych wydarzeń z życia. Siostry mają jeden wspólny pokój, który

widocznie napawa je dumą. Śpią w pojedynczych łóżkach, pomieszczenie przywodzi na myśl
pokój nastoletnich bliźniaczek.
- Tutaj się modlimy, a tu jest nasze miejsce na pogaduszki – mówi pani Ziuta wskazując
kolejno określone miejsca w pokoju.
Robimy wspólne zdjęcia, co stwarza lekkie zamieszanie – siostry jednak są podekscytowane
niecodzienną sytuacją. Powoli zbieramy się do wyjścia. Słyszymy kilka troskliwych,
babcinych uwag na temat naszego ubioru, niedostosowanego do pogody panującej za oknem.
Wdzięczne za miłe przyjęcie, żegnamy się, obiecując nadesłać gotowy reportaż. Pełne
ciepełka wychodzimy i schodzimy po schodach. Dobrze jest czasem uświadomić sobie, jak
nie wiele trzeba, by móc powiedzieć o sobie: jestem szczęśliwym człowiekiem.

Pani Agnieszka – żadnej pracy się nie boi
Ulica Miernicza to jedno z niewielu miejsc na wrocławskim „Trójkącie”, o którym mówi się
bez lęku, a nawet z dumą. Dzięki filmowej karierze podnosi reputację Przedmieścia
Oławskiego. Właśnie tam rozgrywa się akcja kolejnego spotkania. Jego bohaterką jest pani
Agnieszka, która dzielnie walczy, by swoją dzielnicę trochę odczarować.
Zza uchylonych drzwi słyszymy głos zapraszający nas do środka. Zachęcone przekraczamy
próg. Po chwili z wnętrza wyłania się pani Agnieszka, od razu kierując nas do dużego pokoju.
Siadamy przy stole, na którym wśród poczęstunku w postaci ciasteczek i orzeszków
dostrzegamy pootwierane książki i zeszyty. Przy jednym z nich wciąż leży niezakręcone pióro
– najwidoczniej proces twórczy trwa tutaj nieprzerwanie.

Rozmowę zaczynamy więc od książek.
- Ponoć najtrudniej jest wybrać tytuł, a u mnie to od niego się zaczęło. „Dyrdymałki”, czyli
krótkie anegdoty z mojego życia. Miało być śmiesznie - wyszło, jak wyszło. W 1,5 roku
zebrało się 200 stron. Temat trochę zmieniłam. Teraz to luźne obrazki, wspomnienia,
wzbogacone faktami historycznymi. Mnóstwo tu wiedzy na temat miasta, dzielnicy, liczne
przypisy. Książka oddana już była do druku w niewielkim nakładzie, głównie dla znajomych
– opowiada z dumą autorka, pokazując nam posklejany egzemplarz.
- To niesamowite, że znalazła Pani czas by znaleźć i zamieścić tu tak mnóstwo informacji –
mówimy po przejrzeniu kilkunastu stron. – Widać w tym wielką miłość do Wrocławia.
Słyszałyśmy też, że organizuje pani spacery po Przedmieściu Oławskim.
- Tak, parę razy się zdarzyło. Uwielbiam przekazywać innym swoją fascynację miastem, a w
szczególności moją dzielnicą.
- A od kiedy pani tu mieszka?
- O, z tym wiąże się dłuższa historia. Otóż w 45 roku, gdy miałam 4 lata, opuściliśmy
rodzinną miejscowość Wiznę. To tam nawiasem mówiąc odbywała się bitwa zwana polskimi
Termopilami. Zaczęła się nasza tułaczka. Doskwierało nam zimno i głód. Dobrze wiem, co
znaczy przeżyć pragnienie kromki chleba. O tym też dużo piszę w książce, choć dla mnie to
tylko migawki. Na „Trójkąt” trafiliśmy tuż po wojnie i tu już zostaliśmy. To moje miejsce na
ziemi. I żaden tam „bermudzki”, nigdy nic złego mnie tu nie spotkało.
W naszych głowach pojawia się pytanie, jak bardzo na to przekonanie ma wpływ szczęśliwy
czas dzieciństwa i młodości spędzonego na trójkącie. Wspomnienia i sentyment mocno
zmieniają postrzeganie miejsc, szczególnie u osoby, która wciąż potrafi patrzeć na świat z
oczami dziecka.
Nasza rozmowa zdaje się nie mieć końca. Każda historia ciągnie za sobą kolejnych kilka.
Niemal nie starcza nam czasu na zadanie rutynowych pytań – o stosunek do ludzi starszych i
młodych, porównanie czasów minionych ze współczesnością.
- Uważam, że straciliśmy wrażliwość. Ja jednak bardzo chciałabym ją zachować. Poezja mi w
tym bardzo pomaga.
- Czyli pisze pani wiersze?
- Tak. Chodźcie dziewczynki, pokażę wam coś.

Przechodzimy do drugiego pokoju. W pierwszej chwili zauważamy stojący na biurku
komputer. Musi być bardzo często używany – klawiatura jest już całkiem wytarta. Na łóżku
leży stos książek – pani Agnieszka wyciąga z niego małą książeczkę i recytuje kilka wierszy.
Po skończeniu od razu dodaje:
- Nie zwracajcie tylko uwagi na bałagan. Książki posprzątam po remoncie, który skończę
dopiero na wiosnę…
- Sama pani remontuje?
- Tak, te tapety sama nakładałam. W tym domu ja zdzieram tynki i naprawiam żarówki.
Studiowałam w końcu na politechnice!
- Ojej, myślałyśmy, ze ma pani wykształcenie humanistyczne! – dziwimy się.

- Nie, choć studia teologiczne także mam za sobą. Ja po prostu miałam marzenie o
zbudowaniu własnego mostu – udało mi się to osiągnąć.
Im dłużej rozmawiamy, tym więcej niewiarygodnych opowieści z jej życia poznajemy.
Była ławnikiem w sądzie, przewodniczyła Teatrowi Wrocławskich Kolejarzy, pisała pracę o
portach rzecznych, kilka lat temu wypuściła ostatnich maturzystów w technikum budowy
mostów i dróg kolejowych, gdzie była nauczycielką, aktywnie działała dla solidarności,
samotnie wychowywała dziecko…

Z mieszkania na ulicy Mierniczej wychodzimy po trzech godzinach. W głowach buzuje nam
od ogromu informacji.
Pani Agnieszka jest osobą wręcz nadaktywną. W swojej działalności koncentruje się przede
wszystkim na tym, by innym było dobrze. Chce, by także inni mogli jak najwięcej wyciągnąć
z jej życia. Dla drugiego człowieka zawsze znajdzie czas– ona sama bowiem nie zapomina,
jak to jest nim być.

Bunia - babunia
Na to spotkanie udajemy się do liceum artystycznego ROE, które mieści się na ulicy
Haukego-Bossaka we Wrocławiu. Wchodzimy do sali lekcyjnej, gdzie zastajemy siedzącą
nad dziennikiem panią Irenkę. „Bunia” – tak nazywają ją uczniowie, między innymi Julia.
Wita się z nami przyjaznym głosem i zaprasza do środka.

- Co tam Juleńko? O czym chcecie ze mną porozmawiać? – zagaduje.
Przedstawiamy się, tłumaczymy, na czym polega nasz projekt i płynnie przechodzimy do
rozmowy o „wszystkim i o niczym” - rozmowy z początkiem lecz bez końca. W tym pani
Irenka jest świetna - uwielbia opowiadać i wtrącać dygresje.
- Nienawidzę szkoły - kocham uczniów – tak odpowiada na pytanie o pracę. Uwielbia
przekazywać wiedzę, bardzo ważny jest dla niej kontakt z młodymi ludźmi, bo zawsze może
się czegoś od młodego pokolenia nauczyć, a ten proces trwa u niej nieustannie. Zna wiele
języków - angielski, japoński, francuski i rosyjski, ale wie, że nie wszystko da się opanować.
- Mój niemiecki to kumkanie żaby – przyznaje.
Jako umysł typowo humanistycznym określa się „tłukiem matematycznym”
Skończyła kilka kierunków studiów, pracuje też na uczelni, daje korepetycje z angielskiego,
ma wychowawstwo w liceum i jest nauczycielką historii. Każdego dnia znajduje czas na
ćwiczenie pamięci poprzez naukę tekstów literackich. Pomaga jej w tym miłość do aktorstwa.

Co myśli o starszych ludziach?
- To malkontenci, nic im się nie podoba. Może dlatego wolę towarzystwo młodzieży - żywe i
chętne do działania. Czuję jednak, że stracili trochę szacunku do starszych. Ja ciągle całuję w
rękę osoby starsze ode mnie. Dla mnie to już nawyk, tak jak branie lekarstw.
Bunia udowadnia, że człowiek może uczyć się całe życie, nie tylko z przymusu, ale i z
własnej woli.
Mówi, że ponoć ona o życiu nic nie wie, bo nigdy nie była w sądzie, choc to my czujemy przy
niej, jak wiele wiedzy jest jeszcze poza naszym zasięgiem. Swoim doświadczeniem stara się
dzielić z innymi bez wywyższania się. Oczywiście, nie z każdym uczniem dobrze jej się
układa, ale Bunia sama powtarza:
- Nie ma napisane w Konstytucji, że trzeba wszystkich kochać. Ale co trzeba? Szanować.
Tego właśnie w życiu powinniśmy się trzymać.

Wernisaż - konfrontacja pokoleń
Z każdym kolejnym spotkaniem coraz wyraźniejsza stawała się dla nas potrzeba
podsumowania projektu poprzez wyjście z nim do szerszego grona odbiorców. Chciałyśmy
pokazać poznanych ludzi otoczeniu, wyciągnąć konstruktywne wnioski z rozmów i
zaprezentować je tak, by inni mogli z nich skorzystać.
Umożliwiła nam to kawiarnia artystyczna Macondo we Wrocławiu, w której 24 lutego odbył
się wernisaż wystawy fotografii związanej z projektem „Nie ma głuszy w starszej duszy”.
Przygotowania zajęły nam dużo czasu – wywoływanie zdjęć, wybieranie podpisów, tekstów,
tworzenie plakatu. Fotografie podzieliłyśmy na sześć grup, z których każda dotyczyła jednego
spotkania. Wzbogacone opisami i cytatami, stanowiły całość reporterskiej relacji.

Mimo początkowych obaw i nieoczekiwanych przeszkód (awaria rzutnika na pół godziny
przed wydarzeniem), efekt przerósł nasze oczekiwania.
Na wernisaż przyszło ponad dwadzieścia osób, co w ciasnym wnętrzu kawiarni stanowiło nie
mały tłum. Wśród nich było zarówno wiele osób starszych głównie tych, z którymi
rozmawiałyśmy w trakcie projektu, jak i sporo młodzieży, naszych znajomych. Nie
spodziewałyśmy się, jak wiele ciekawych dyskusji wywiąże się dzięki połączeniu tych dwóch
grup wiekowych. Seniorzy, podekscytowani byciem w centrum uwagi, chętnie odpowiadali
na pytania zainteresowanych młodych.

Rozmowy nie miały końca, uczestnicy posileni drożdżowym ciastem i sokiem nie tracili
energii przez ponad dwie godziny.

To spotkanie zdecydowanie było potrzebne – zawiązało się wiele nowych znajomości,
korzyści wynieśli nie tylko seniorzy, ale i nasi rówieśnicy – jedna z dziewczyn sama poczuła
chęć do działania, zapisania się na nowe zajęcia dodatkowe i dania czegoś więcej od siebie.
Uświadomiło nam to, że owszem, „w starszej duszy nie ma głuszy” – ale głuszy tej nie ma
także w duszy młodej. Każdy wiek sprzyja aktywności, byciu otwartym i ciekawym świata,
szlifowaniu swojego temperamentu. W tym wszystkim po prostu liczy się człowiek.

Ostatnie słowa?
Bez wahania możemy napisać, że mimo początkowych niepewności, projekt udało nam się w
pełni zrealizować.
Nasze działania nieraz były bardzo spontaniczne, to jednak pozwoliło na uzyskanie
nieoczekiwanych rezultatów.
Na przykład, rodzina Pani Zdzisi postanowiła wynająć jej sprzątaczkę – możliwe, że nasza
akcja wzbudziła w nich większe zainteresowanie sytuacją w jej domu.
Oprócz tego, my same zaczęłyśmy częściej odwiedzać nasze babcie. Paradoksalnie, podczas
trwania projektu nasz czas tak zajęty był przez spotkania z ludźmi starszymi, że nie zawsze

starczało go na spędzenie czasu z dziadkami. Pozwoliło nam to też zrozumieć, że o rodzinie
nie można zapomnieć.
Starając się uwrażliwić społeczeństwo, naturalnie samemu nabiera się większej wrażliwości.
Wiemy też, że nasz projekt nie daje pełnego obrazu ludzi starszych. Osoby, z którymi się
spotykałyśmy żyją w godnych warunkach, są szczęśliwe, mimo chorób codzienne
funkcjonowanie nie sprawia im większych problemów. Społeczeństwo nie skalda się jednak
tylko z takich ludzi. Dlaczego więc w naszym projekcie nie znalazło się więcej miejsca dla
przypadków osadzonych w „brutalnej rzeczywistości”?
Świetlice dla bezdomnych, domy starców – warto je przecież odwiedzić. Różnorodność
przebywających tam ludzi z pewnością może otworzyć umysły i jeszcze bardziej uwrażliwić.
Nie chcemy stawiać tu ostatniego słowa. Mamy nadzieje, że projekt uda się kontynuować
właśnie w takiej formie. Pokazać drugą stronę medalu – mniej wesołą i ciepłą, ale równie
prawdziwą.

