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Zamiast wstępu

Życie to historia tego życia poszukująca 
sposobu opowiedzenia o niej  
(P. Ricoeur, Filozofia osoby)

Książka Ja tu zostaję! Seniorzy na Paca jest skromnym 
podziękowaniem dla uczestników projektu Seniorzy  
z inicjatywą i symbolicznym śladem spotkań,  które  
odbywały się w 2014 roku w Centrum Paca na Grochowie.
 
Seniorzy z inicjatywą to przede wszystkim spotkania  
ludzi, których połączyło nie tylko miejsce (Paca 40),  
lecz także potrzeba rozmowy z drugim człowiekiem. 
Zbieraliśmy się co tydzień w środę, o godzinie piętnastej. 
Przy herbacie, wspólnym robieniu chłodnika, sałatki, 
smażeniu racuchów... Przy okazji prowadziliśmy rozmo-
wy, poznawaliśmy siebie nawzajem. Tak spędziliśmy  
letnie miesiące. Z czasem zawiązały się znajomości 
i przyjaźnie, na spotkania przybywały nowe osoby. 
 
Na zakończenie wakacji, w sierpniu, odbyła się pierwsza 
impreza współorganizowana przez seniorów: Senior Fest. 
Jak się później okazało, jedna z wielu. Były też warsztaty 
i pogadanki, seniorów odwiedzali goście. W miłej atmos-
ferze i ciekawym towarzystwie mijały kolejne tygodnie 
i miesiące. 

Dzisiaj, kiedy zostało niewiele kartek w kalendarzu  
na rok 2014, spotkań i okazji do rozmów jest coraz więcej. 
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Rok 2015 zapowiada się bardzo atrakcyjnie: inauguracja 
Klubu Seniora, kolejne Senior Festy, warsztaty kulinarne, 
warsztaty teatralne… Kilka nowych inicjatyw, jakich 
podjęli się seniorzy, prezentujemy w rozdziale Pomysły 
na działanie. Zanim jednak przyszłość stanie się teraź-
niejszością, zatrzymajmy na moment rozpędzony zegar 
i pozwólmy przemówić przeszłości. 

Sercem tej książki jest siedem wywiadów: barwny  
korowód ludzkich losów. To historie różnych miejsc  
– zarówno tych dzisiaj już dalekich, lecz wciąż bliskich 
sercu, jak również na pozór codziennych, niby tych  
samych od lat, a jednak kryjących w sobie niejedną  
tajemnicę czy opowieść. Wsłuchajmy się w nie. 

Historie zebrane w tej książce są ciekawe, bo ciekawi  
są ludzie, którzy je opowiadają. Ida, Janina, Krzysztof,  
Gabrysia, Stasio, Róża i Helena sprawili, że słowa  
łatwo ułożyły się w zdania, a zdania w opowieści.  
Ich pierwszymi słuchaczkami były Małgosia, Ewelina 
i Magda, edukatorki w Centrum Paca. Od swoich roz-
mówczyń i rozmówców otrzymały zaproszenie nie tylko 
do rozmowy, lecz także do przyjaźni. Opowiadają o tym 
w rozdziale Rozmowa jest darem.

Książka Ja tu zostaję! Seniorzy na Paca trafia teraz  
do czytelników. Zaczyna żyć własnym życiem.  
Jakie będą jej losy? Nie sposób dzisiaj odpowiedzieć  
na to pytanie. Wierzymy jednak, że historie opisane na jej 
kartkach staną się zachętą dla czytających, aby przyjść  
na Paca 40 i spotkać bohaterów tej książki. Zapraszamy! 
 
Aneta Ostaszewska

Opowiedz 
mi swoją  
historię
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Ida

         
Ida w teatrze, teatr w Idzie

Urodziłam się w Warszawie. Kocham teatr. Zawsze mi 
mówiono, żeby oglądać nie tylko te dobre, lecz także 
te złe spektakle. W ten sposób można się wiele nauczyć. 
Czy mam własną filozofię życia? Tak. Uważam, że ludzie 
są z gruntu zawsze dobrzy. Tylko niektórzy o tym nie wie-
dzą. Przekonałam się, że to my sami decydujemy, w jakiej 
krainie jesteśmy; można być w piekle, będąc w niebie, 
i można być w niebie, będąc w piekle. 

W Centrum PaCa zajmujesz się teatrem.  
jak teatr PojaWił się W tWoim żyCiu?

Jest od zawsze. Jako dziecko przeszłam dużo operacji, 
miesiącami leżałam w szpitalach i w domu. Przechodzi-
łam rehabilitację ruchową, prowadzoną zresztą przez 
moją mamę. Mama umiała to robić, bo była nauczycielką 
na oddziałach szpitalnych. Wiedziała na przykład,  
że choremu dziecku trzeba cały świat przynieść do łóżka. 
Szyła dla mnie, czy też robiła, różne pacynki. Jeśli chodzi 
o edukację teatralną i o media, to jedynym medium  
prowadzącym edukację teatralną była telewizja.  
W czasach mojego dzieciństwa było wiele telewizyjnych 
programów edukacyjnych z dziedziny teatru dla dzieci, 
na przykład o teatrze lalkowym, nie pamiętam teraz jego 
nazwy. Oglądałam go i później sama próbowałam robić 
różne ćwiczenia.

ByWałaś W teatrze jako dzieCko?

W przedszkolu rozdawano dzieciom bilety; niektóre były 
odpłatne, niektóre nie. Dzieci brały je chętnie. Nie było 
więc gadania: „Mamusiu, idziemy do teatru?”. Wiadomo 
było, że tak. Rodzice wiedzieli, że mogli oddać bilet, jeśli 
nie mieli czasu lub nie mogli pójść. 
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Ale ja stawiałam moją mamę przed faktem. Mówiłam: 
„Musimy iść do teatru!”. Chodziłyśmy więc do teatrów 
Bajka i Guliwer, a najczęściej do teatru Lalka w Pałacu 
Kultury.

jesteś z WarszaWy?

Tak, urodziłam się i wychowałam na Grochowie.  
Tu mieszkam. Jak poszłam do pierwszej klasy,  
przeniosłam się z budynku na ulicy Kaleńskiej  
do budynku na Grochowskiej. 

są miejsCa W WarszaWie alBo W okoliCy  
szCzególnie Ważne dla CieBie?

Cały Grochów. W tej chwili to przede wszystkim okolica 
Grochowskiej i Wiatracznej, tutaj spędzam większą część 
mojego dnia. Ważny jest też ogród zoologiczny, ten praski, 
dużo czasu spędzałam tam jako dziecko. 

od dzieCka zajmoWałaś się teatrem…

Terroryzowałam dom, ale dom się zgadzał. Mama była 
nauczycielką, miała klasy wychowawcze, więc chodziła 
z dziećmi  do teatru. Nieraz zabierała mnie ze sobą,  
bo nie miała z kim mnie zostawić. W wieku trzech lat  
byłam na balecie Spartakus, tańczył w nim Gerard Wilk. 
Ach! Byłam zafascynowana tym wszystkim, ale też  
dobrze przygotowana przez mamę. Ona bywała w teatrze, 
więc miała w domu programy z poprzednich wyjść  
i czytała mi libretto. Zdarzało się, że przyjeżdżałyśmy  
do teatru dużo wcześniej, kupowałyśmy ciastko i mama 
czytała mi libretto. Nawet jeśli nie rozumiałam, o co cho-
dzi, to było to opowiedziane słowami mamy, więc wie-
działam, w czym biorę udział. 

dzieCiństWo moCno WPłynęło  
na tWoje żyCie?

Byłam takim myślącym, zamyślonym dzieckiem…

introWertyCznym?

Tak, tak. Nie przejawiałam chęci występowania  
na scenie, ale interesowały mnie teatry, sztuki, czytałam 
scenariusze, artykuły. Niekoniecznie marzyłam o byciu 
aktorką. Ale, oczywiście, mam też umiejętności aktorskie, 
rozwijałam je przez długi czas, zresztą zakończony 
połową egzaminu na aktorkę mima. 

PołoWą? 

Połową, bo zaliczyłam egzamin praktyczny, a nie zdałam 
teorii. Byłam bardzo skupiona na pracy nad wyrazem  
scenicznym, umiejętnościami ruchowymi i miałam chyba 
za mało wiedzy teoretycznej. 

Pamiętasz moment, kiedy Po raz PierWszy  
PojaWiłaś się na sCenie?

Na warsztatach w Studium Pantomimy w Stodole.  
Kiedyś istniał taki klub studencki Stodoła i  tam można 
było uczyć się pantomimy od prawdziwych aktorów 
mimów. Była też pantomima w Teatrze Żydowskim.  
Teraz pantomima jest w Teatrze na Woli, zresztą tam jest 
centrum pantomimy. Drugie ważne miejsce to Mazowiecki 
Instytut Kultury i Sztuki na ulicy Elektoralnej 12, tam też 
jest grupa mimów. 
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Czemu akurat Pantomima?

Nie wiem. Po prostu mnie zachwyciła. Chodząc do teatru, 
 jeszcze z mamą, czy oglądając w telewizji programy  
„uteatralniające”, nie trafiłam na pantomimę. Dopiero 
w dorosłym życiu koleżanka zachęciła mnie: „Chodź  
do Stodoły, tam jest grupa mimów”. Poszłam na pierwsze 
zajęcia i powiedziałam: „Ja tu zostaję. To fajne”.

Całe tWoje żyCie jest zWiązane z teatrem?

Nie tylko, ale teatr był najważniejszy. W szkole średniej 
miałam czteroletnią przerwę, bo chodziłam do technikum 
ogrodniczego. W technikum dzień nauki był wydłużony 
do późnych godzin, więc po lekcjach już nie miałam sił 
i czasu na teatr, ani jako widz, ani jako ktokolwiek.  
Ale potem nastąpił nagły powrót dzięki grupie z pantomimą 
w Stodole.

 jak Wyglądało tWoje żyCie Po teChnikum?

Poszłam do pracy jako ogrodnik, jako tak zwana pomoc 
techniczna.

Czyli miałaś zaWód, Byłaś ogrodnikiem?

Pracowałam jako pomoc techniczna i ogrodnik i jedno-
cześnie utrzymywałam kontakt ze Stodołą, chodziłam 
tam na zajęcia. Potem znalazłam pracę jako instruktor 
teatralny. Minął jakiś czas, zdobyłam umiejętności  
i zaczęłam szukać możliwości realizowania tego, czego 
się nauczyłam, w praktyce. Bardzo ciężko było mi pogo-
dzić pracę z nauką. Pracowałam fizycznie, a trening też 
był fizyczny, więc czasami byłam ogromnie zmęczona. 

Kiedy zaczęłam bywać w domach kultury i pokazywałam, 
że mam umiejętności aktorskie, pojawiła się dla mnie 
szansa. Stworzono akurat teatr młodzieżowy, muzyczny, 
a pantomima w teatrze muzycznym jest przecież bardzo 
przydatna. I zaczęłam brać udział w realizacji spektakli. 
W tamtym momencie teatr pochłonął cały mój czas,  
bo zajęć i grup było dużo, poza tym odbywały się próby, 
spotkania instruktorów. Najważniejsze, że trafiłam  
do teatru!

Wtedy PostanoWiłaś zdoByć  
WykształCenie aktorskie? 

Poszłam do szkoły przygotowującej do zawodu na in-
struktora teatralnego, a potem jeszcze na choreografię, 
też dla instruktorów. Chciałam być choreografem w ruchu 
amatorskim. 

ile lat PraCoWałaś W teatrze? 

Z młodzieżą? Szesnaście lat. Z młodzieżą, dodam,  
bardzo różną. Pracowałam z młodzieżą licealną,  
tak zwaną: bez problemów, a potem z młodzieżą trudną. 
To było zupełnie coś innego. Ci pierwsi sami wybrali teatr, 
tym drugim zajęcia narzucono; przebywali w placówce  
zamkniętej.  Po czterech latach pracy powiedziałam  
sobie, że to chyba nie ma sensu. Byłam zmęczona i na 
„nie”, jeśli chodzi o resocjalizację. Dostałam po głowie,  
że ojej! Pamiętam takie sytuacje, kiedy robimy ćwiczenia, 
a tu cisza. Albo pokazuję coś, a tu śmiechy. Oni nie rozu-
mieli, nie wierzyli, że mają kontakt z prawdziwą aktorką.  
Podobno wiele rzeczy udało się nam zrobić, jeżeli chodzi 
o efekty wychowawcze, ale dla mnie liczył się efekt  
artystyczny. 
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Co stało się z toBą, kiedy skońCzył się  
ten Program?

Ze mną… Niedobrze się stało. Postanowiłam wrócić  
do zawodowego teatru, a czasy były fatalne, bo rozpoczął 
się agresywny kapitalizm, wszyscy chcieli na wszystkich 
zarabiać. Jak poszłam do agencji artystycznych, to zrobili 
mi zdjęcia, wypełniłam ankietę, co potrafię: że pantomima, 
że piszę wiersze, że opracowuję adaptacje utworów  
literackich na scenę, że uczę się żonglerki. Po miesiącu 
przyszedł do mnie list, że jeśli chcę z nimi pracować, 
to muszę zapłacić pięćset złotych za portfolio. Pięćset 
złotych? Przecież wtedy szukałam pracy! Bardzo długo 
błąkałam się bez pracy, z takim uporem, żeby aktorstwo, 
aktorstwo! I zostałam zupełnie sama z tym problemem, 
znikąd pomocy. 

a mama?

Jakiś czas byłam na garnuszku u mamy. Ona uważała,  
że nie powinnam być aktorką, a ja z kolei, że zrobiłam już 
tyle w swoim życiu, że teraz szkoda, że nie ma sensu wra-
cać do ogrodnictwa. I popadłam w depresję. Na jakiś czas 
w ogóle wyłączyłam się z życia. W tym czasie w kraju roz-
wijał się cały nurt stowarzyszeń. Zapanowała niezdrowa 
atmosfera wokół pieniądza, a ja nie miałam siły,  
nie wiedziałam, co mam zrobić. 

znalazłaś się W trudnej sytuaCji.

To był strasznie trudny moment. Wtedy potrzebowałam 
miejsca zdrowego teatralnie, zaangażowania, chciałam 
wiedzieć, że ludzie chcą robić teatr, że wiedzą po co,  
że czują się na właściwym miejscu. Nigdzie nie mogłam 
się dostać, bo ludzie postrzegali mnie jako „tę od dzieci”. 

jak długo trWał ten okres aPatii?

Dziesięć lat. 

Co się stało Po tyCh dziesięCiu lataCh,  
że stałaś się aktyWna?

Poszłyśmy z mamą do opieki społecznej i psycholożka 
powiedziała nam o biurze karier na Woronicza.  
Zaczęłam chodzić tam na zajęcia aktywizujące  
zawodowo, na rozmowy kwalifikacyjne i znalazłam  
pracę w ochronie. Później dostałam z biura karier całą 
listę stowarzyszeń, które pomagają przebrnąć przez stany 
apatii, jakich doświadczyłam.  Chociaż finansowo było 
trudno, chodziłam na zajęcia z psychologii, ukończyłam 
też kurs biurowy. Zrobiłam jeden kurs, potem drugi  
i trafiłam tutaj, na Paca. 

jako PraCoWnik BiuroWy? to Było dWa lata 
temu?

Tak. Teraz jestem tutaj co najmniej dwa razy w tygodniu. 
Potrafię już korzystać z komputera, od roku mam własny 
i dzięki temu – kontakt ze światem, buszuję po stronach 
festiwali i teatrów.

ProWadzisz też gruPę teatralną na PaCa.

Kiedy rozpoczęłam staż na Paca, zaczęłam też zajęcia 
jako instruktor pantomimy. To zajęcia międzysąsiedzkie. 
Chciałam zobaczyć, czy na Grochowie jest zapotrzebowa-
nie na teatr. 
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i jest?

Przez ostatnie dwa lata przewinęło się przez moje zajęcia 
bardzo dużo osób, głównie panie. 

masz CiekaWy sznureCzek na szyi.  
to Wisiorek?

To Dżambala, jedna z emanacji Buddy.

jesteś Buddystką?

Od 1984 roku. Wtedy nie było sieci rozpowszechniania 
tak jak teraz. Medytowano i spotykano się w domach, 
czasem w jakimś domu kultury. Buddyzm w Polsce zaczął 
się w Krakowie. Rodzina Czapników to pierwsi, którzy 
zaprosili do swojego mieszkania mojego nauczyciela  
– Buddyzmu Diamentowej Drogi – Ole Nydahla i tak się 
zaczęło.

jak ty odkryłaś Buddyzm?

Pocztą pantoflową. Pewna osoba powiedziała: „Możesz 
przyjść na spotkanie”. Poszłam, posłuchałam i… zostałam. 
Buddyzm dał mi konkretne, praktyczne metody pracy 
z własnymi emocjami i zjawiskami, jakie są na zewnątrz 
mnie. Podstawą tej metody jest współczucie, nie litość  
czy ubolewanie, tylko współodczuwanie, działanie  
pod wpływem współczucia.

i teraz Podążasz tą drogą? 

Kiedy zaczęłam medytować, to zupełnie zmieniło się moje 
bycie twórczynią wierszy. 

Przed okresem medytowania wywracałam flaki, musia-
łam cierpieć strasznie, cierpiałam i dopiero wtedy pisałam. 
Od kiedy zaczęłam medytować, wiem już, co się we mnie 
dzieje, obserwuję ten proces i jednocześnie piszę. Jestem 
więc obserwatorką własnego procesu twórczego! Rozu-
miem, jakich środków wyrazu używam, świadomie je 
modeluję i zmieniam. Koniec z wywracaniem flaków! 

Czym się kieroWałaś, kiedy miałaś  
dWadzieśCia lat?

Na różnych etapach różnymi rzeczami. Ostatnio kieruję 
się zasadą, że wszystko jest inspirujące, i rzeczy dobre, 
i złe. Zacytuję mój wiersz z 2007 roku, który zatytułowa-
łam: Przyjaciołom, nauczycielom, wykładowcom i wro-
gom oraz wszystkim osobom, które mnie inspirują:  
„Jasne niebo nad tymi, którzy nie boją się oceanu życia, 
/ Nie przychodzą oni na chwilę, lecz zostają, dopóki nie 
zobaczysz brzegu, / Są jak krystaliczne powietrze, bez 
których nie uniosłyby się latawce, / Zielono-niebieskie 
smoki mojego śpiącego umysłu”.

jak Widzisz sWoją Przyszłość?

Widzę siebie na jakichś zajęciach jako uczestniczkę. 
Chcę jeszcze się uczyć. Widzę też siebie jako osobę  
zarabiającą. Przespałam dziesięć lat, teraz nadrabiam, 
nadganiam. Uczę się tego, co moi rówieśnicy już dawno 
posiedli. Ale też widzę, że dużo jest takich osób, które 
gdzieś się zagubiły… Ja naprawdę jestem w dobrej sytu-
acji.
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a teatr? „ida W teatrze, teatr W idzie” 
W PrzyszłośCi?

Chciałabym wybrać się na zajęcia w Teatrze na Woli,  
na które nigdy nie było mnie stać, spotkać profesjonal-
nych mimów, których jeszcze nie znam. Wybieram się  
też na studia pedagogiczne. Umiejętności pedagogiczne 
dałyby mi możliwość wejścia do trzeciego sektora  
i nazywania siebie człowiekiem teatru, z dodatkową 
umiejętnością uczenia innych.

od noWa WkraCzasz na rynek? kursy,  
dośWiadCzenie, PraCa…

Teraz jest czas na doświadczenie. I wiesz? 
Niczego nie żałuję. Każdy z momentów życia jest cenny. 

Z Idą rozmawiała Małgorzata Krysa 

JanIna

Silna osobowość, 
wrażliwa buntowniczka
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Zanim dziesięć lat temu przeniosłam się do Warszawy, 
mieszkałam w Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu. Wychowy-
wała mnie babcia. A dzisiaj ja wychowuję wnuka.  
Poza tym robię to, co daje mi radość. Na Paca jestem  
od początku. Najpierw chodziłam na kurs komputerowy. 
Jakaś dziewczyna namówiła mnie na środowe spotkania 
dla seniorów. Przyszłam raz, przyszłam kolejny.  
Teraz przychodzę w każdą środę.

oPoWiedz o soBie.

Ale od czego zacząć?

może Był jakiś szCzególnie Ważny moment 
W tWoim żyCiu?

Mój syn poznał pewną kobietę…

to miała Być oPoWieść o toBie!

Ta opowieść jest o mnie, ale… No więc, mój syn poznał 
pewną kobietę. Romans trwał pół roku. Kiedy czar prysł, 
okazało się, że ta kobieta jest…

…W Ciąży?

Tak. Przyszedł na świat Paweł. Kiedy miał półtora roku, 
trafił do szpitala. Ciągle płakał. Wykryto u niego początek 
anemii. Jego mama, no cóż, nie udźwignęła ciężaru  
wychowania dziecka, życie ją przerosło. 

odeszła?

Nie potępiam jej. Co mogłam wtedy zrobić? Przyjechałam 
do syna do Warszawy i zamieszkałam z nim i wnukiem. 

kiedy to Było?

Dziesięć lat temu. Pawełek ma dziesięć lat.  
Kiedy poszedł do przedszkola, miałam dużo czasu.  
I pewnego dnia trafiłam tutaj, na Paca. Najpierw chodzi-
łam na kurs komputerowy, potem zapisałam się na inne 
zajęcia. Jakaś dziewczyna namówiła mnie na środowe 
spotkania dla seniorów. Przyszłam raz, potem kolejny. 
Teraz przychodzę w każdą środę.

jesteś radosną, Pełną żyCia koBietą!

Dzisiaj robię to, co daje mi radość. 

a WCześniej? jak żyłaś, Co roBiłaś, zanim 
urodził się PaWeł?

Można by napisać książkę! To bardzo długa historia. 

oPoWiedz. jakim Byłaś dzieCkiem?

Od urodzenia byłam bardzo chorowita, miałam coś 
w krtani. Kiedy mama zaszła w kolejną ciążę i ojciec  
dostał pracę w leśniczówce, babcia – w trosce o moje 
zdrowie – zaopiekowała się mną. 

WyChoWyWała Cię BaBCia?

Tak, miała na imię Agnieszka, to była wielka dama.  
Dziadka, Antoniego, zapamiętałam jako bardzo dobro-
dusznego człowieka. To byli kochani ludzie. Nigdy się nie 
kłócili. Raz jeden dziadek powiedział do babci: „Ty, ty, ty  
guło!”. Babcia nie odzywała się do niego przez rok. 
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a rodziCe?

Odwiedzałam rodziców i rodzeństwo, ale nie mieszka-
łam z nimi. Dzisiaj, jak patrzę na siebie i siostrę, to widzę 
więcej różnic niż podobieństw między nami. Wszystko 
więc zależy od środowiska, od wychowania. Siostra zo-
stała wychowana przez mamę, ja przez babcię. A teraz ja 
wychowuję Pawełka. Może w ten sposób muszę odwdzię-
czyć się za to, co dostałam od własnej babci?

Pamiętasz sWoją PierWszą miłość?

Kazik, moja niespełniona miłość z młodości, niestety już 
nie żyje. Wtedy chodził do Wyższej Szkoły Oficerskiej 
we Wrocławiu, a ja byłam w liceum dla wychowawczyń 
przedszkolnych. Rodzice nie zgadzali się na nasz związek. 

rozstaliśCie się?

Byłam załamana, chciałam iść do klasztoru. Chodziłam 
już na nauki, tam poznałam wspaniałego księdza i on, 
choć miał przygotować mnie do klasztoru, to ostatecznie 
zniechęcił mnie do niego. Zrezygnowałam. Miałam wtedy 
naście lat. Zaczęłam pracować. Najpierw opiekowałam 
się dziećmi w szpitalu, potem pracowałam jako przed-
szkolanka w przedszkolu wojskowym. Wynajęłam pokój 
u dziewczyny, jak później się okazało, siostry mojego 
przyszłego męża. Był marynarzem, zresztą, takim o nie 
najlepszej reputacji. Kiedyś zaprosił mnie do Orbisu.  
Popisał się! Zrobił na mnie wrażenie! W pewnym momen-
cie zapytał, czy może mam jakąś kuzynkę, z którą mogła-
bym go zapoznać, bo on szuka żony. Odpowiedziałam mu: 
„Ja mogę za pana wyjść za mąż”. Zaskoczyłam go.  
On miał wtedy trzydzieści sześć lat, a ja dwadzieścia dwa.

WięC śluB? 

Nie chciałam wesela, był tylko ślub cywilny. Po ceremonii 
poszliśmy na kawę. Później wsiadłam na jego barkę  
i popłynęliśmy w świat. Kościelny ślub, a byłam już wtedy 
w zaawansowanej ciąży, wzięliśmy w Gdańsku, po po-
wrocie z podróży. Urodziłam pierwsze dziecko, Agniesz-
kę. Niestety, córka była chora. Potem urodził się syn, Rafał, 
a zaraz po nim – niecały rok później – przyszła na świat 
Anetka. Anetka, bardzo bystra, Rafał z kolei delikatny 
i wrażliwy. Kiedy dzieci zachorowały na odrę, Agnieszka 
się zaraziła i zmarła. Bardzo się wtedy załamałam, spałam 
na cmentarzu, kilkakrotnie chciałam odebrać sobie życie. 

jak soBie Poradziłaś? 

Wiedziałam, że muszę coś ze sobą zrobić, gdzieś się zaan-
gażować, może wrócić do pracy w przedszkolu. Okazało 
się jednak, że moje wykształcenie, a skończyłam tylko 
liceum dla wychowawczyń, to za mało. Żądano studiów, 
a ja nie byłam na nie gotowa. W rozmowie z sąsiadką 
dowiedziałam się, że otwierają kurs medyczny dla opie-
kunek. Zgłosiłam się. Kurs bardzo mi pomógł, odbyłam 
praktykę w szpitalu, zaczęłam dbać o siebie, jak gdyby 
pierwszy kryzys minął. W międzyczasie dostałam pracę 
w biurze. Pewnego dnia przyszedł pewien przystojny pan 
i wręczył mi, w ramach podziękowań, bukiet kwiatów 
i bombonierkę. To nie spodobało się mojemu dyrektorowi, 
więc zostałam zwolniona. Wtedy, po raz kolejny, pomogła 
mi sąsiadka. Podpowiedziała, że w instytucie dla opie-
kunek jest praca. Zgłosiłam się tam. Znowu pracowałam; 
miałam kilkoro podopiecznych, wśród nich pewną panią, 
leżącą. Kiedyś do niej przyszłam i nagle… kogo widzę? 
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taaak?

Pana, który przyniósł mi wtedy bukiet kwiatów i bombo-
nierkę! Był mężem kobiety, której mamą się opiekowałam. 
Po śmierci jego żony, a wcześniej jej matki, czyli mojej 
podopiecznej, zaczęliśmy się spotykać i nawiązaliśmy 
romans. Zaszłam w ciążę. Kiedy powiedziałam mu o tym, 
okazał się zwykłym draniem. Stwierdził, że to mój pro-
blem. Zerwałam z nim. Kiedy urodziłam córkę, Alicję, 
opowiedziałam o wszystkim teściom, a oni zabronili mi 
mówić mężowi prawdę. Sami mu ją wyjawili. Kiedy Alicja 
miała roczek, pojechałam z nią do Szczecina, do portu, 
chciałam mężowi zrobić niespodziankę, ale… zastałam  
go z inną kobietą! To był koniec naszego małżeństwa.  
Od tamtej pory żyjemy w separacji. 

Czy Wtedy PrzeProWadziłaś się  
do WarszaWy?

Najpierw w poszukiwaniu pracy przyjechałam do Łodzi. 
Ale pracę opiekunki znalazłam nie w Łodzi, tylko w Rado-
ści pod Warszawą. Opiekowałam się tam pewną starszą 
panią. Alicja, moja najmłodsza córka, mieszkała wtedy 
w szkole z internatem. W Radości dobrze mi się powodziło, 
doszłam do siebie po wszystkich ciężkich chwilach. 
I wtedy zadzwonił telefon. Dowiedziałam się, że mój syn 
zostanie ojcem, a ja babcią. Dalszy ciąg już opowiedzia-
łam. 

zaoPiekoWałaś się Wnukiem... .

Czasem myślę, że Bóg zabrał mi moje najstarsze dziecko, 
a dał mi Pawełka. To jest moje szczęście. 

a najWażniejsza osoBa W tWoim żyCiu?

Najważniejszy jest Bóg. Moja wiara zaczęła się w dzie-
ciństwie. Kiedyś byłam u rodziców. Wczesnym rankiem, 
kiedy wszyscy spali, poszłam pobiegać na łąkę. Rosa 
o poranku podniecała mnie, zaczęłam bawić się, turlać 
i w pewnym momencie zgniotłam żabkę. Zawinęłam ją 
w koszulę i zaczęłam się modlić, żeby Bóg ją uzdrowił.  
I to zostało mi do dzisiejszego dnia. Rozmawiam z nim, 
wygadam się, wypłaczę i od razu czuję się lepiej. Rozmo-
wa z Bogiem zawsze przynosi mi wewnętrzny spokój.

gdyByś mogła Coś zmienić W sWoim żyCiu, 
to Co By to Było?

Ależ my zmieniamy się ciągle, podczas całego życia!  
Jeżeli dużo czytasz, uczysz się, poznajesz ludzi, to stale 
zmieniasz swoją mentalność. Najważniejsze, żeby żyć 
w zgodzie ze sobą.  

a jaką żyCioWą radę mogłaByś nam dać?

Nie możesz dostać rady na całe życie.

Z Janiną rozmawiała Małgorzata Krysa 
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Krzysztof 

Nie lekceważyć drobnostek, ponieważ 
od drobnostek zależy doskonałość, 
a doskonałość nie jest drobnostką 
(T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie)

Interesuję się historią i geografią. To pasja jeszcze z dzie-
ciństwa. Miałem dziewięć lat w chwili wybuchu drugiej 
wojny światowej. Pamiętam dobrze tamten czas.  
Jak prawie każdego roku spędzałem wakacje u babci, 
matki mojej mamy, w Ostrowie Wielkopolskim, niedaleko  
ówczesnej granicy z Niemcami. Babcia była wdową.  
Dziadek zmarł siedem lat po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. 

kim Był dziadek?

Sekretarzem sądowym w Nowym Sączu. Do swojego 
stanowiska doszedł dzięki własnej pracy i dużej dozie 
samozaparcia. Był samoukiem. W domu rodzinnym nie 
miał możliwości uczenia się. Uciekł więc z domu i przy 
pomocy nauczyciela, u którego wykonywał różne prace 
domowe, zdobył potrzebne kwalifikacje i potem ciągle się 
dokształcał. Zdał egzamin państwowy przed ówczesnym 
Sądem Krajowym we Lwowie. Lwów był wtedy stolicą 
Galicji należącej do Austrii. Przed pierwszą wojną świato-
wą i po jej zakończeniu dziadek piastował stanowisko  
sekretarza sądowego w kilku miastach Małopolski, 
a przed śmiercią pracował w Nowym Sączu.

Pan nie zdążył Poznać dziadka, PraWda? 

Dziadek zmarł w wieku pięćdziesięciu kilku lat, a ja  
urodziłem się cztery lata później. Dowiedziałem się o nim 
przede wszystkim od mamy. Żeby jakoś utrzymać rodzinę 
z ośmiorgiem dzieci, babcia prowadziła bursę. W prowa-
dzeniu domu i bursy pomagały babci jej mama i pani,  
która przez moją mamę i jej siostry była nazywana  
po prostu nianią.  
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Ta pani zresztą przez pewien czas sama opiekowała się 
dziećmi, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa,  
a Rosjanie posunęli się bardzo daleko na zachód i zajęli 
Nowy Sącz. Przed nadejściem Rosjan rodziny niektórych 
urzędników były ewakuowane przez władze austriackie. 
Mój dziadek, jako sekretarz sądowy, ze swoją żoną, czyli 
moją babcią, i ich najstarszą córką, zostali ewakuowani 
do Czech. W tym czasie, przez kilka miesięcy, to właśnie 
niania opiekowała się pozostałą częścią rodziny: moją 
mamą, jej siostrami i bratem. Potem, kiedy Rosjanie się 
wycofali, dziadek z babcią wrócili do Nowego Sącza.  

a BaBCia? 

W przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej, kiedy 
już mój dziadek nie żył, babcia mieszkała ze swoją naj-
starszą córką, profesorką, czyli nauczycielką gimnazjalną 
w Ostrowie Wielkopolskim. W czasie wakacji do babci 
przyjeżdżały inne siostry mojej mamy, które, co ciekawe, 
były – z wyjątkiem najmłodszej – nauczycielkami.  
Najstarsza ciotka ukończyła Uniwersytet Jagielloński,  
natomiast moja mama i jej trzy młodsze siostry – z powo-
du braku środków finansowych – seminarium nauczy-
cielskie. Wtedy nauczycielki szkół powszechnych kształ-
ciły się w seminariach nauczycielskich.

jaki kierunek skońCzyła najstarsza CioCia 
na uniWersyteCie jagiellońskim?

Wtedy była inna organizacja studiów uniwersyteckich niż 
teraz, bo teraz nie można łączyć historii z geografią;  
historia jest nauką humanistyczną, a geografia już nie.  

Przed pierwszą wojną światową był jeden wydział,  
taki ogólny, i moja ciocia mogła skończyć historię  
i geografię. Pamiętam, że miała różne atlasy, mapy,  
dużo książek historycznych. To chyba od niej złapałem 
bakcyla historii i geografii.

Czyli PraWie Wszystkie siostry Pana mamy 
Były nauCzyCielkami?

Były nauczycielkami, poza jedną były pannami. Kierowano 
je zwykle do pracy na jakąś prowincję, nierzadko na wieś. 
Nie miały tam zbyt wielu możliwości towarzyskich.  
Mówiło się, że jedna z ciotek przeżyła niespełnioną miłość 
do panicza. Do 1938 roku nauczycielem był też jedyny 
brat mojej mamy. 

koBiety W Pana rodzinie Były amBitne.

Dziadek chciał, żeby jego dzieci były wyedukowane.  
Nie było nikogo, kto skończyłby coś poniżej seminarium 
nauczycielskiego. Trzy ciotki skończyły studia. Jedna  
– na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dwie na poznańskim. 
Jedna z tych dwóch ukończyła studia z języków starożyt-
nych, z łaciny i greki. Przed wojną przez kilka lat uczyła 
tych języków w szkołach średnich. Natomiast najmłodsza 
siostra mamy w pewien sposób się wyłamała, bo poszła 
na medycynę. Chyba w przeddzień wybuchu wojny miała 
do zdania tylko kilka egzaminów końcowych.

W domu BaBCi PeWnie Było dużo książek?

Była oczywiście biblioteczka, ale niezbyt wielka.  
Kiedy wybuchła wojna i nie mogłem wrócić do rodziców  
do Torunia, to ciocia wypożyczyła mi z biblioteki szkolnej 
całą Trylogię.  
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Miałem wtedy dziesięć lat i przeczytałem już całą  
Trylogię, też Krzyżaków. 

urodził się Pan W toruniu? 

Tak, tam mieszkałem również po wojnie. Moi rodzice byli 
nauczycielami. Ojciec skończył seminarium nauczycielskie, 
z tym że niemieckie, bo w zaborze pruskim nie było żad-
nych polskich seminariów. Uczył matematyki i fizyki. 

a mama?

Mama uczyła polskiego i historii. Poza tym działała  
społecznie, była aktywną harcerką, instruktorką w ruchu 
zuchowym. 

Pan należał do harCerstWa?

Nie. Przed wojną harcerstwo nie było tak powszechne  
jak po wojnie, kiedy zrobiło się niemal organizacją  
państwową. Przed wojną, według mnie, wiele zależało  
od tego, czy znalazł się w szkole nauczyciel, który chciał-
by się tym zająć. Jak chodziłem do pierwszej klasy, był 
taki i taką gromadę zuchową prowadził, więc i ja do 
zuchów należałem, ale tylko przez rok. To był rok szkolny 
1936/1937, wtedy jeszcze działały koedukacyjne szkoły 
powszechne. Od następnego roku szkolnego wprowadzono 
podział na szkoły męskie i żeńskie. Wtedy przeszedłem 
do innej szkoły i tam już żadnego harcerstwa nie było. 
Po wojnie też się jakoś tak złożyło, że nie udzielałem się 
w harcerstwie.

jak Pan WsPomina szkołę? 

W okresie powojennym odbywałem naukę w dość nie-
typowych warunkach. Zaraz po wojnie budynek naszej 
szkoły został zajęty, zresztą jak inne obiekty publiczne,  
na szpital dla rannych Rosjan, więc mieliśmy szkołę  
w innym budynku. Innym problemem, z powodu wojny, 
były opóźnione roczniki.

taka WyrWa W żyCiorysaCh…

Tak. Trzeba było to nadrobić. Stworzono wtedy klasy  
semestralne; ja też przeniosłem się do takiej klasy.  
Zrobiłem więc dwie klasy w jeden rok, dzięki temu  
mogłem wcześniej zdać maturę. 

a Czasy studióW? skońCzył Pan PraWo?

Tak, ale przyznam się, że początkowo nie myślałem  
o prawie. Trafiłem tam przypadkowo. Kiedyś myślałem 
o chemii, zwłaszcza o chemii technicznej, nie wiem  
dlaczego. A potem rozmyśliłem się i zdawałem do Wyższej 
Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie. Jednak nie udało mi 
się tam dostać. 

Co Wtedy Pan zroBił?

Starałem się zaczepić gdziekolwiek, żeby nie stracić roku. 
Wybrałem prawo dlatego, że po roku prawa można było 
dostać się na drugi rok do tamtej szkoły w Sopocie.  
Ale jak już byłem na prawie, to zaczęło mi się podobać. 
Może zaimponowało mi, że to jednak szkoła akademicka, 
uniwersytet, a tam jakaś szkoła zawodowa? W każdym 
razie nigdy nie myślałem o karierze prawniczej.
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studioWał Pan W toruniu?

Tak. Uniwersytet w Toruniu powołano zaraz po wojnie, 
w 1945 roku, dekretem prezydenta Bieruta jako uczelnię 
mającą początkowo cztery wydziały. Jednym z nich był 
Wydział Prawno-Ekonomiczny.

jak WsPomina Pan tamten okres?

To były ciężkie czasy, tak zwany okres stalinowski.  
Organizacje młodzieżowe, które wcześniej działały na 
uniwersytecie, chociażby Bratnia Pomoc czy Studenckie 
Zrzeszenie Prawników, zlikwidowano. Utworzono ZSP, 
czyli Zrzeszenie Studentów Polskich, które niby miało 
zastąpić Bratnią Pomoc. I oczywiście działał Związek  
Młodzieży Polskiej, do którego nie należałem. Nie było 
więc możliwości społecznego działania. Z życia studenc-
kiego nie korzystałem tak bardzo też z tego powodu,  
że mieszkałem w domu, byłem przy rodzinie. Plus był taki, 
że nie ponosiłem dodatkowych kosztów. A w ogóle to była 
bryndza, bo pensje nauczycieli były niskie, a ja miałem 
trójkę młodszego rodzeństwa. Wprawdzie udało mi się 
dostać jakieś stypendium ze Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, więc jakoś się egzystowało.

Co Pan roBił W Wolnym Czasie?

W czasie wojny trzeba było pilnować, żeby znaleźć coś  
do jedzenia, żeby przeżyć.

a Później, Po Wojnie?

W szkole średniej razem z kolegami próbowaliśmy robić 
coś w zakresie lotnictwa. 

Chodziłem na różne kursy, zacząłem nawet latać na szy-
bowcach, ale okazało się, że zdrowie nie to, bo żeby latać, 
trzeba mieć stuprocentowe zdrowie.

to Była szkoła lotniCza?

Nie, aeroklub, który działał na zasadzie stowarzyszenia,  
to on prowadził szkolenia. 

a PierWsza PraCa? 1952 rok? 

Dostałem nakaz pracy w budownictwie w Bydgoszczy. 
Pracowałem tam prawie cztery lata. Początkowo dojeż-
dżałem pociągiem parowym z Torunia. Pamiętam,  
że zacząłem pracować od listopada, czyli w okresie  
jesienno-zimowym. Wielka przyjemność.

a Po PraCy? 

Jeszcze w Toruniu zapisałem się do Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego. Potem, jak wylą-
dowałem w Grodzisku pod Warszawą, to zapodział się 
gdzieś ówczesny prezes oddziału i zaczęli mnie nama-
wiać, żebym został prezesem. Przez kilka kadencji byłem 
prezesem Zarządu Oddziału PTTK w Grodzisku Mazo-
wieckim, a potem zostałem wybrany do Zarządu Okręgu 
Mazowieckiego.

jak Pan W ogóle trafił do Pttk?

Zapisałem się jeszcze przed moją pierwszą wyprawą 
w góry, po zakończeniu studiów, chyba w 1952 roku.  
Mój kolega namówił mnie, żebyśmy razem ruszyli  
na wędrówkę w Beskid Śląski, Beskid Żywiecki.  
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Wtedy członkom PTTK przysługiwała zniżka w schroni-
skach, więc czemu nie skorzystać? 

zWiedził Pan Polskę i euroPę z Pttk?

Polskę zwiedziłem, uczestniczyłem w różnych rajdach 
i innych imprezach PTTK. Za granicą byłem z PTTK tylko 
w byłej Jugosławii i w kilku miastach byłego Związku 
Radzieckiego. Kiedy wprowadzono przedpłaty na małego 
fiata, zaczęliśmy z żoną wpłacać i w marcu, chyba 1977 
roku, mogliśmy odebrać samochód. Kosztował sześćdzie-
siąt dziewięć tysięcy. Od tego czasu jeździliśmy dużo po 
Polsce, nie w ramach PTTK, ale rodzinnie, między innymi 
żeby córce zagospodarować wakacje. 

jeśli miałBy Pan Pomyśleć o miejsCu  
najBliższym dla Pana, to ByłBy toruń?

Emocjonalnie Toruń, mimo wszystko. Tam spędziłem 
młodzieńcze lata, do końca studiów. W Toruniu rodzice 
wybudowali dom. Był dla mnie ważny, choćby z tego 
powodu, że wiedziałem, z jakim wysiłkiem rodzice weszli 
w jego posiadanie. Mieszkania w Toruniu były w okresie 
międzywojennym strasznie drogie i rodzice uznali,  
że zbudują dom. Zaczęli budować w ramach spółdzielni, 
niestety potem ta spółdzielnia splajtowała. Następcą 
prawnym został Bank Gospodarstwa Krajowego, do tego 
banku musieli rodzice wpłacać jakieś pieniądze. W czasie 
wojny usunięto nas z tego domu i mieszkanie przyznano 
Niemcowi z Rygi. Kiedy później wróciliśmy do tego domu, 
to były tam jeszcze jego rzeczy. Przejął je potem specjalny 
urząd do spraw mienia poniemieckiego, który przydzielał 
je repatriantom z Wilna. 

Po wojnie nastąpiła wymiana pieniądza i władze uznały, 
że wskutek korzystnego przeliczenia ciążących na domu 
hipotek rodzice się nadmiernie wzbogacili, więc musieli 
spłacać horrendalny podatek przez kilka lat.

groChóW jest Pana miejsCem?

Ja nawet nie wiem, czy mieszkam na Grochowie. Jeżeli 
chodzi o tabliczki na domu, to jest napisane „Grochów”. 
Ale… Od niedawna na klatce schodowej wisi ogłoszenie 
o wyborach do osiedla Kamionek. Więc nie wiem, czy to 
Grochów.

ma Pan sentyment do Pamiątek rodzinnyCh?

Mam żal do siebie, że nie zabrałem nic z Torunia.  
Może wtedy nie przykładałem do tego wagi? Dokumenty 
dotyczące rodziców, niestety, uległy zatraceniu.

a Przedmioty?

Jedyne, co mam, to młynek do kawy z domu babci. 
   
Z Krzysztofem rozmawiała Magdalena Czoch 
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GabrysIa

Bądź przyjacielem i żyj wśród  
przyjaciół

Na Grochów przeprowadziłam się z Saskiej Kępy. Tu jest 
mój dom. Odkąd w 2007 roku zachorowałam, moje życie 
zmieniło się. Nie martwię się na zapas. Nie robię planów. 
Cieszę się tym, co mam. Zamiast narzekać wolę poczytać 
poezję, posłuchać muzyki, porozmawiać z ludźmi.  
Nie wyobrażam sobie życia bez ludzi.

jakie Wydarzenie W tWoim żyCiu   
WPłynęło na to, kim jesteś teraz?

Bardzo trudny i bardzo ważny moment to czerwiec 2007 
roku, kiedy dowiedziałam się, że mam raka piersi.  
Byłam w szpitalu na Wawelskiej, poszłam na konsultacje 
i usłyszałam od lekarza: „Kochana, decyduj się szybko 
na leczenie, bo zegar tyka”. Poczułam się od razu jeszcze 
bardziej chora. Wpadłam w panikę: Boże, jeszcze tylu  
rzeczy nie zrobiłam, jeszcze tego, tamtego, jeszcze chcia-
łam córce pomóc, jeszcze to, o matko, tyle spraw…  
Wyobrażałam sobie najgorsze rzeczy, ale jak minął pierw-
szy szok, zaczęło się leczenie, przeszłam dwie operacje, 
radioterapię, to udało mi się spokojniej podchodzić do 
wszystkiego. Później, może żeby odegnać niedobre myśli, 
ciągnęło mnie do ludzi. Pamiętam, jak w metrze przeczy-
tałam  informację o zapisach na zajęcia na Uniwersytecie   
Trzeciego Wieku SGH. Nie zastanawiałam się długo,  
szybko przesiadłam się do tramwaju i jeszcze tego same-
go dnia zapisałam się. Na UTW jestem już od ośmiu lat. 

ByCie z ludźmi jest tWoją strategią  
na doBre żyCie?

Tak. Nie można zamykać się w sobie, trzeba wychodzić  
do ludzi. Czasem sama starałam się zagadywać innych, 
raz do jakiejś pani na ulicy powiedziałam: „Jaką ma pani 
ładną sukienkę!”.  
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Uważam, że miłym słowem można sprawić komuś wielki 
prezent. Zobaczyć, jak ktoś się uśmiecha 
tylko dlatego, że jednym słowem sprawiło mu się przy-
jemność, to przecież powód do radości. 

miałaś siłę, żeBy Wyjść PodCzas tyCh  
gorszyCh dni?

Wtedy – telefon. Lubiłam rozmawiać. Jeśli nikt nie dzwonił, 
to ja starałam się zadzwonić. Mieszkam na czwartym pię-
trze bez windy, więc ciężko mi było czasem wychodzić. 
Poza tym w wyniku leczenia i radioterapii straciłam siły 
fizyczne, moje kości osłabiły się. Raz miałam złamaną 
nogę, raz rękę, oj, były przeboje! Pamiętam, jak znajomi 
wnosili mnie na to czwarte piętro, bo nie byłam w stanie 
sama wejść. W międzyczasie podjęłam też pracę. Nocami 
opiekowałam się ludźmi umysłowo chorymi, pilnowałam 
ich. To byli ludzie w wieku od pięćdziesięciu lat wzwyż. 
Bardzo miłe, fajne osoby. Jeszcze nikt nigdy nie wyprzy-
tulał, nie wyściskał mnie i nie powiedział mi tylu miłych 
słów, jak ci ludzie. 

Czy ta PraCa Była trudna?

Na pewno odpowiedzialna. To praca w nocy. A ludzie 
cierpieli na różne schorzenia, na przykład jeden pan  
z zespołem Downa miewał ataki padaczki. Postawiłam 
więc polówkę przy jego łóżku, żeby być bliżej.

Byłaś zadoWolona z tej PraCy?

Bardzo dobrze ją wspominam. Choć już tam nie pracuję,  
to często myślę o tych ludziach, tęsknię za nimi. 

teraz jesteś na emeryturze?

Tak, na emeryturze jestem od 2004 roku. Tę pracę  
podjęłam, bo mieliśmy z mężem kredyt do spłacenia. 

ale teraz też jesteś Bardzo zajęta...

Opiekuję się wnusiem, w ten sposób chciałabym pomóc 
córce. Zabieram go ze sobą wszędzie. Jak do nas przyjeż-
dża, to musi mieć wszystko. Daje nam dużo radości. 
Nie wyobrażam sobie życia bez ludzi, chciałabym jeszcze 
dużo dobrego zrobić. Jestem bardzo wrażliwa na krzywdę 
ludzką, już od dzieciństwa. Kiedy miałam dziesięć lat, 
pamiętam, jak poszłam z mamą na bazar Różyckiego. 
Dwóch pijaczków się biło, i to dosyć mocno. Nie mogłam 
na to patrzeć, podbiegłam do nich, wołając: „Panowie!  
Pan nie bije tego pana!”. Ludzie mnie odciągali. Teraz,  
jeśli widzę, że ktoś traktuje mnie lub kogoś z góry albo 
lekceważy, to aż coś we mnie…

nie Wyglądasz na kogoś, kto jest nerWoWy 
alBo agresyWny.

Reaguję spokojnie, grzecznie, ale nie umiem być obojętna. 
Interweniuję, gdy komuś dzieje się krzywda. 

móWisz, że ludzie są dla CieBie Ważni. a kto 
jest najWażniejszy?

Córka, na pewno córka, i wnusio. 

nosisz oBrąCzkę… 

Tak, mąż też jest dla mnie ważny. Jesteśmy ze sobą dwa-
dzieścia sześć lat, dwadzieścia trzy po ślubie.  
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Najpierw mieszkaliśmy z córką na Saskiej Kępie, później 
przeprowadziliśmy się tutaj, a teściowie zajęli moje 
mieszkanie na Saskiej Kępie. Teraz, od poniedziałku  
do piątku, mieszka z nami wnusio, bo od nas ma bliżej  
do przedszkola. Ja go odprowadzam, a mąż odbiera.  
W weekendy wnusio jest u mamy.

sPraWiasz Wrażenie osoBy skuPionej  
na tym, Co jest teraz.

Teraz tak, od 2007 roku, kiedy zachorowałam, wiele się 
zmieniło. Jak człowiek wpada w panikę, kiedy usłyszy 
diagnozę, to zaczyna patrzeć inaczej. 

kto najBardziej WPłynął na to,  
kim teraz jesteś? 

Miałam bardzo trudne dzieciństwo. Mama sama mnie 
wychowywała. Była nadopiekuńcza i ja też taka jestem.

myślisz, że Przejęłaś jakieś WartośCi  
od niej?

Moja mama była nadopiekuńcza i ja też taka jestem.

Byłaś jedyną Córką?

Miałam brata. Był starszy ode mnie o sześć lat. Zginął 
w czasie przerwy szkolnej, przygniótł go mur, na którym 
bawił się z kolegami. Gdyby żył, miałabym w Warszawie 
rodzinę. 

Czyli jesteś z WarszaWy?

Jestem z Warszawy.

jakie miejsCa W WarszaWie są dla CieBie 
Ważne? WsPominałaś, że kilkakrotnie się 
PrzeProWadzałaś.

Przedtem mieszkałam na Terespolskiej, tam chodziłam 
do szkoły, na Weterynaryjną. Moje dzieciństwo nie było 
stabilne, często się przeprowadzaliśmy. Mieliśmy bardzo 
trudne warunki finansowe, pamiętam, że do matury uczy-
łam się przy świeczkach, a na studniówkę nie mogłam 
pójść. 

masz jakieś doBre WsPomnienia z dzieCiń-
stWa? Co Ci Wtedy sPraWiało radość?

Kiedy mamie udało się zarobić trochę pieniążków,  
to chodziłyśmy do kina, kupowała szynkę, dostawałam 
słodycze. 

Czy myślisz, że ten okres dzieCiństWa  
nauCzył Cię Czegoś?

Nie cierpię długów, to przede wszystkim. Od 2007 roku  
nie robię wielkich planów na przyszłość.

jak oCeniasz sWoje oBeCne żyCie?

Cieszę się, że najgorsze mam za sobą. Chciałabym zrobić 
jeszcze dużo dobrego dla córki, dla wnusia, dla innych  
ludzi. W ogóle chciałabym jeszcze dużo dobrego zrobić! 
Zamierzam nawet postarać się o pracę. Brakuje nam 
pieniędzy, bo mąż, który jest ode mnie młodszy, stracił 
właśnie pracę. Mam takie marzenie, może uda mi się je 
spełnić, żeby pracować z ludźmi, mieć z nimi kontakt, 
rozmawiać, coś poradzić, wyjaśnić. 
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Marzę o takiej pracy, w której mogłabym pomagać innym, 
okazywać ciepło, życzliwość.

masz na myśli PraCę animatora?

Nie wiem. Myślałam o współpracy z Fundacją „Dr Clown”. 
Mam dobry kontakt z dziećmi, umiem modulować głos, 
udawać różne zwierzątka, więc czemu nie?

W jakim zaWodzie do tej Pory PraCoWałaś?

Byłam pielęgniarką. Skończyłam szkołę pielęgniarską  
i od razu po szkole zaczęłam pracować. Najpierw w szpi-
talu na Niekłańskiej, na oddziale niemowlęcym.  
Pamiętam, jak dostałam pierwszą wypłatę, to było chyba 
tysiąc sto złotych. Kupiłam za nią sukienkę, buty i bluzkę. 

jak WsPominasz PierWszą PraCę?

To była dość trudna praca, bo jak dziecko płakało,  
to musiałam się zorientować, czemu płacze. Sucho ma? 
Napojone? Najedzone? Może coś boli? Pielęgniarka na 
takim oddziale musi być wyczulona na wszystko.  
Byłyśmy we dwie, a dzieci sto parę. Długo nie dałam rady 
tam pracować, choć bardzo lubię dzieciaczki. Teraz już 
zupełnie nie nadaję się do pracy w służbie zdrowia, tylko 
jedną rękę mam sprawną. 

Czy jest jakieś miejsCe W WarszaWie alBo na 
śWieCie, które jest dla CieBie Ważne?

Nie lubię podróżować, i to bardzo. Ale chciałabym, chociaż 
raz, tak na chwilę, znaleźć się w Paryżu. Tylko jak to zrobić, 
skoro nie lubię podróżować? 

może PoleCieć samolotem?

Samolotem? Nigdy w życiu! Boję się. Nigdy nie leciałam 
i nigdy nie polecę, na pewno! Dostałabym zawału!

dlaCzego Paryż?

Uczyłam się kiedyś francuskiego, ale nie miałam z kim 
rozmawiać, bo wszyscy angielski i angielski, więc już 
zapomniałam.  

Czy są jakieś rzeCzy materialne, które 
szCzególnie Cenisz? 

Jestem katoliczką, więc zawsze mam przy sobie takie 
malutkie różańce. Dużo czytam: rozważania, refleksje, 
modlitwy, książki motywacyjne. Lubię też słuchać muzy-
ki, w zależności od nastroju włączam taką czy inną płytę. 
Bardzo lubię reggae. A jak jestem w poważnym nastroju, 
to lubię słuchać muzyki klasycznej. Ale reggae uwielbiam 
– to taka muzyka, że każdy ponurak się rozchmurzy! 

masz artystyCzną duszę…

Chciałabym założyć w Centrum na Paca kółko poetyckie 
– żeby przyjść, napić się herbaty w miłej atmosferze 
i poczytać piękne wiersze. Wtedy człowiek  wychodzi 
uduchowiony, uspokojony. W dzieciństwie pisałam wier-
sze. Był taki czas, końcówka podstawówki, że  przez dwa, 
może trzy lata mieszkałam w domu dziecka. W drodze  
do szkoły układałam wiersze, jeden pamiętam do tej pory: 
„W ogródeczku panny Zosi mała altanka się wznosi, / 
A naokoło altanki rosną kwiatki na wianki. / Na wianki 
duże goździki i róże, / A na małe wianeczki niebieskie 
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polne dzwoneczki. / Panna Zosia nie żałuje / I wszystkich 
nimi obdarowuje”.

luBisz Wiersze księdza tWardoWskiego?

Tak, mam tomik, dostałam od koleżanki, z dedykacją:  
„Dla Gabrysi, która uwielbia poezję” i czytam.  
Co mogę powiedzieć, jestem, jaka jestem. 

Z Gabrysią rozmawiała Małgorzata Krysa

stasIo

Jaki jestem? Optymista z natury!
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Dziesięć lat spędziłem, pracując poza Polską. Za granicą 
odwiedziłem różne miejsca, poznawałem ludzi i uczyłem 
się, jak żyć. Popełniłem parę błędów, ale istotne jest to,  
co tu i teraz. Dzisiaj mieszkam w Warszawie.  
Zawsze kieruję się zasadą: nie obciążać siebie. 

gdyBy miał Pan Wskazać jeden Ważny Punkt 
W żyCiu, Co By to Było?

Pobyt w Czechosłowacji. Rozpoczął się ciekawie, bo od 
nauki podstaw gramatyki, żeby poznać słowa, których 
używać nie wolno, bo nie wypada. Poznałem tam Cze-
szkę, Irinę. Dzięki niej w ciągu trzech, czterech miesięcy 
nauczyłem się języka czeskiego. Spędzaliśmy ze sobą 
dużo czasu, trzy, cztery godziny dziennie, czasami więcej. 
Rozmawialiśmy o wszystkim, pytałem: „Jak to się nazywa? 
A jak tamto?”. To pierwsza cudzoziemka, jaką pozna-
łem. W ogóle  pobyt w Czechosłowacji był bardzo istotny, 
ukształtował mnie, przekonałem się, że inni ludzie są tacy 
sami jak my. Co rozumiem przez „inni ludzie”? Obywatele 
innego państwa. Ludzie dzielą się na dobrych i złych, a nie 
na Polaków, Czechów, Niemców. Człowiek jest albo dobry, 
albo zły, głupi albo mądry. To nie ma nic wspólnego z na-
rodowością.  

ile miał Pan Wtedy lat?

Dwadzieścia jeden. Najlepszy okres życia. W Czechosło-
wacji pracowałem trzy lata. Mam bardzo dużo miłych 
wspomnień z tamtego czasu Nauczyłem się wtedy,  
że w obcym kraju potrafię sam wykombinować, w jaki 
sposób dotrzeć do interesujących mnie informacji albo 
jak uzyskać te informacje z pomocą przewodnika. 

Moim przewodnikiem była Irina. Wprowadziła mnie  
w język, zwyczaje, obyczaje, to, co wypada.  
Przyjaźniliśmy się, ale o małżeństwie nie było mowy. 
Uważam, że umowa między przyjaciółmi obowiązuje tak 
długo, jak długo obie strony chcą jej przestrzegać. Nie ma 
tu zobowiązania. A ślub z kolei jest klasycznym zobowią-
zaniem, jego unieważnieniem – rozwód. Więc nawet ślub 
nie jest zobowiązaniem na całe życie. Kiedy strony stwier-
dzają, że przestają się rozumieć albo ufać sobie, zaczyna 
się problem i trzeba coś zrobić. Nie rozumiem, czemu 
w Polsce tyle kontrowersji wzbudzają związki partnerskie.

À propos rozWodu, rozumiem, że Pan  
Przeżył Coś takiego?

Przeżyłem. Ale… mieliśmy bardzo piękny rozwód.  
Uzgodniliśmy z moją byłą żoną, że nie wyciągamy żad-
nych brudów. Pierwsza sprawa trwała pięć minut,  
pojednanie, druga sprawa pięć minut i ogłoszenie wyroku. 
Nauczyłem się jednej rzeczy w życiu: nie walczy się o to, 
co jest przegrane. A to, co przegrane, jest nietrudno rozpo-
znać. Przecież wiemy, czy jest szansa na zwycięstwo,  
czy nie. Jak nie ma szansy na zwycięstwo, to po co się 
szarpać? 

Co Wyniósł Pan z tego dośWiadCzenia?

Że człowiek nie powinien się wiązać. Że powinien żyć 
w przyjaźni. W ramach przyjaźni może dzielić się różnymi 
rzeczami, ale nie musi podpisywać cyrografu. Związek 
to formalność; później trzeba tłumaczyć przed instytucją, 
dlaczego chcemy się rozstać. A przecież do rozstania jest 
zawsze tysiące powodów, których czasami nie jesteśmy 
świadomi. 
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Z perSpektyWy cZaSu jak pan ocenia SWoje 
małżeństWo i rozWód?

Moja wina. Czy było warto? Wszystko było warto. Zaczęło 
się od tego, że podjąłem pracę w ówczesnej NRD. Jak wró-
ciłem do domu, już nie kleiło się między mną a żoną, więc 
rozstaliśmy się. Gdybym nie wyjechał, to może przetrwa-
libyśmy jako małżeństwo. Ale chciałem lepiej i stało się 
gorzej. Dziękuję, nie mam pytań. Nie płacze się nad rozla-
nym mlekiem. 

długo jest Pan Po rozWodzie? 

Dwadzieścia lat. Ponieważ raz się sparzyłem na małżeń-
stwie, to bardziej cenię przyjaźń niż małżeństwo. 

Co uWaża Pan za sWój sukCes?

Żyję – to jest sukces. Żyję, jestem dość dobrze zorgani-
zowany, robię to, na co mam ochotę. Satysfakcję czerpię 
z tego, że nie muszę o nic walczyć. Skończyłem sześćdzie-
siąt pięć lat, jestem emerytem. 

ma Pan dystans do żyCia?

Kiedy pojawia się problem, mówi się: prześpij się z nim. 
I na drugi dzień, za dwa dni okazuje się, że ten problem 
sam się rozwiązał. To dotyczy wielu spraw. Dlatego na-
uczyłem się dystansu, nie szarpię się z życiem.

jakiś Przykład?

Kiedy spotkałem się po dziesięciu latach z byłą żoną,  
na pożegnanie powiedziałem jej: „Za to, co było dobre, 
dziękuję, za to, co było złe, przepraszam”. Podałem jej rękę 
i odszedłem. Ona osłupiała i nie wiedziała, co jest grane. 

zaskoCzył ją Pan!

Zrobiłem to świadomie. Wiedziałem, że sztuka życia  
polega na tym, żebyśmy się nauczyli wybaczać. Wielu 
ludzi tłumaczy się, że powiedzieli coś automatycznie,  
nie zastanowili się. Moim zdaniem, jeśli ktoś wypowiada 
jakieś słowa, to powinien je rozumieć, a jeśli ich nie rozu-
mie, to znaczy, że jest gamoń. 

gamoń?!

Mam bardzo prostą zasadę: nie obciążać siebie. Skoro 
wiem, że słowa „przepraszam” i „dziękuję” mają wielką 
siłę, dlaczego ich nie mówić? Jestem na tyle odpowie-
dzialny i świadomy, że za każdą złą rzecz, którą zrobię, 
powinienem przeprosić. To moje credo.

jak się Pan tego nauCzył?

Życie mnie tego uczyło. W sumie dziesięć lat spędziłem 
poza granicami Polski. Poznając innych, nieraz widzia-
łem, jak ludzie reagują, jak łatwo jest człowieka zdener-
wować głupim słowem. Trzeba ponosić trochę odpowie-
dzialności za swoje słowa.

troChę Czy dużo tej odPoWiedzialnośCi?

To indywidualna sprawa. Każdy z nas ma swoją hierar-
chię wartości. W mojej hierarchii słowo „przepraszam” 
jest na górze. Wokół tego słowa zbudowałem własną filo-
zofię życiową. Najwredniejszy jest stres, więc nie stresuję 
się, bo kiedy czuję się źle, używam słowa „przepraszam”. 
Wymyśliłem sobie hobby: oglądam polityków na zasa-
dzie: „w jaki sposób oni chcą mnie oszukać”. Czasami 
zdarza się im powiedzieć coś ciekawego, ale na ogół nie. 
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Nie mam prawa ich oceniać, ale dla mnie ludzie, którzy 
są w stanie obiecać cokolwiek, nie przedstawiają żadnej 
wartości. 

a Pana WartośCi osoBiste?

Odpowiem tak, jak powiedział ojca brata stryjek. Kiedy 
pierwszy raz to usłyszałem, będąc dzieckiem, to nic nie 
rozumiałem. Ale zrozumiałem później. Że w życiu się liczą 
trzy rzeczy: dobrze się odżywiać, nie chodzić w ciasnych 
butach i nie robić problemu z byle gówna. I to było naj-
mądrzejsze. To zrozumiałem po latach. Żeby  nie robić 
problemu z czegoś, co nie jest istotne. A tysiące ludzi 
martwi się, bo kto coś obiecał. Skoro jesteś tak naiwny, że 
wierzysz w obiecanki, to, przepraszam, ale jesteś frajerem 
do wykorzystania. Miejmy pretensje do siebie, że jesteśmy 
tak naiwni. 

PoWiedział Pan, że dziesięć lat sPędził Poza 
Polską. mieszkańCem jakiego miejsCa dziś 
Pan się Czuje?

Żadnego. Miejsce to ten punkt, w którym czujemy się 
dobrze. A ja czułem się dobrze w Brnie, NRD i dobrze czuję 
się w Warszawie. Jeśli umiemy zorganizować sobie życie 
tak, żeby dobrze się nam żyło, znaczy to tyle, że jesteśmy 
we właściwym miejscu. 

a Co sPraWia, że doBrze się Pan Czuje  
W WarszaWie?

Tysiące rzeczy. Pogoda, ludzie, Pani... 

jakie ma Pan dośWiadCzenia zWiązane 
z WarszaWą?

Kiedyś przez ponad rok prowadziłem społecznie bezpłat-
ną łaźnię dla bezdomnych. Pracowałem co drugi dzień. 
Łaźnia była czynna od ósmej do dwunastej. Każdy mógł 
przyjść się wykąpać. Teraz, kiedy czasami jestem na 
mieście, ktoś mi się ukłoni, ktoś przywita. A ja mówię: 
„Słuchaj, człowieku, ja cię nie znam”. Na co on: „No, jak nie 
znasz? Ja na łaźnię przychodziłem!”. 

miłe. 

Pamiętam, że każdy, kto przychodził do łaźni, pierwsze,  
co robił, to ładował telefon. Mój poprzednik im tego zabro-
nił. A ja powiedziałem: „Jeśli macie taką potrzebę, proszę 
bardzo”. Problem w tym, że miałem jedno gniazdko.  
Poszedłem więc do kierownika i mówię, że jest taka  
potrzeba, że ludzie przychodzą. „Tam na magazynie  
– mówi kierownik – jest przedłużacz”. No to przyniosłem 
go i problem rozwiązany. Pełny sukces. Tak naprawdę 
chodziło o drobną rzecz, która nic mnie nie kosztowała, 
a w oczach tych ludzi zyskałem bardzo dużo. Nie było też 
czajnika. Załatwiłem. Każdy mógł zaparzyć sobie herbatę. 
Zasada była prosta: każdy ma swój kubek i swoją herbatę, 
a ja mogę zagotować wodę. No i dogadaliśmy się.  
Z czasem załatwiłem szafkę, gdzie każdy miał swój  
kubek. Zorganizowałem miejsce, do którego ci ludzie 
przychodzili nie tylko po to, żeby się wykąpać, ale też 
żeby wypić herbatę, a nawet pooglądać telewizję.  
Cieszyli się, że byli normalnie traktowani.

ładny gest z Pana strony.
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Tu nie chodzi o gest. Wiem, że kiedy człowiek nic nie 
posiada, to jedyną rzeczą, jaką ma, jest jego godność. 
Przecież to są tacy sami ludzie jak ja. Nie oszukujmy się, 
dzisiaj każdy może wylądować na ulicy. Wiem to, bo sam 
byłem bezdomny przez jakiś czas. 

długo Był Pan Bezdomny?

Straciłem mieszkanie 10 czerwca, a 20 wylądowałem  
na Wolskiej. Tam jest ośrodek Caritasu – Schronisko 
„Przystań” – dla bezdomnych mężczyzn. Jest też przychod-
nia dla ludzi, którzy nie mają meldunku, ubezpieczenia. 
Lekarze pracują tam za darmo. Nadal utrzymuję kontakt 
z panią, która jest szefową „Przystani”, a kiedyś – kiedy ja 
tam przebywałem – była pracownikiem socjalnym.  
Teraz realizowany jest tam program dla takich jak ja,  
czyli tych, którzy kiedyś mieszkali na Wolskiej, a z czasem 
się usamodzielnili. Jest nas około pięćdziesięciu osób, 
które poszły na swoje, którym miasto przydzieliło miesz-
kanie, socjalne czy komunalne. Wiele jest ludzi, którzy 
wyszli na prostą i współpracują…. 

Czym Według Pana jest Bezdomność?

Bezdomność jest związana z oceną samego siebie,  
a nie sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Dzisiaj pojęcie 
bezdomności jest bardzo szerokie i nie ma programu,  
który mógłby ten problem rozwiązać. Słyszy się tylko  
zewsząd, że straszne koszty. A przecież jest dużo star-
szych ludzi, którzy siedzą w domach, mają czas i gdyby 
udało się jedną, dwie osoby bezdomne przydzielić w cią-
gu roku do takiej starszej osoby, to mogłaby ona za opiekę 
wynająć pokój. 

Dużo starszych osób ma dwu- czy trzypokojowe miesz-
kania, z którymi nie chcą się rozstać, choć koszty utrzy-
mania są duże. Z drugiej strony są ludzie, którzy nie mają 
gdzie mieszkać. Państwo nie pomyślało o tym, żeby budo-
wać mieszkania socjalne, poszukać dewelopera, wynego-
cjować z nim dobrą cenę. Miasto daje ziemię, deweloper 
stawia, załóżmy, cztery budynki – trzy są dewelopera, 
a jeden dla miasta. Czysty układ. W ten sposób miasto 
miałoby mieszkania komunalne, które mogłoby swobod-
nie zagospodarować. 

jak dzisiaj oCenia Pan sWoje żyCie?

Popełniłem bardzo dużo błędów. Nie chciałbym popeł-
nić ich drugi raz. Gdybym trzydzieści lat temu miał taką 
wiedzę, jaką mam dzisiaj, byłbym bardzo bogaty. Miałem 
dostęp do pieniędzy, nie skorzystałem. Miałem możliwość 
zarobienia i nie skorzystałem, bo się bałem. Okazja się 
nadarza ileś razy w życiu, problem w tym, żebyśmy byli 
świadomi, że to jest właśnie okazja dla nas. Oduczyłem 
się sentymentów. Istotne jest to, co się dzieje tu i teraz.  
To, co było, to przeszłość. 

a jeśli Chodzi o dzisiaj, „tu i teraz”?

Urządziłem się, nie dopuszczam do zadłużeń, mam czyste 
sumienie. Staram się oczyścić organizm od nałogów i zło-
gów… Cóż mi zostało? Cieszyć się życiem.

Ze Stasiem rozmawiała Małgorzata Krysa



Ja
 tu

 z
os

ta
ję

! S
en

io
rz

y 
na

 P
ac

a

54 55

Ja
 tu

 z
os

ta
ję

! S
en

io
rz

y 
na

 P
ac

a

Róża 

Istnieje tylko jedna droga do serca  
innych ludzi - droga serca 
(Phil Bosmans)

Urodziłam się na ulicy Rybnej na Kamionku. Kiedy mój 
dom spalono podczas walk o Pragę, a rodzinę przesiedlono 
na Zamoyskiego, a potem na Skaryszewską, związałam 
się z okolicami ulicy Skaryszewskiej. Przed wojną cho-
dziłam tutaj do szkoły podstawowej, tzw. czternastki na 
Skaryszewskiej 8. Później skończyłam liceum im. Marii 
Skłodowskiej-Curie na Saskiej Kępie. Pracowałam jako 
nauczycielka. Całe swoje życie byłam związana z na-
uczaniem i harcerstwem na Pradze i w Warszawie.

jak to się stało, że została Pani  
nauCzyCielką?

Miałam być architektem. Zdawałam na architekturę,  
ale nie dostałam się. Miałam za mało punktów „za pocho-
dzenie”. Ponieważ prowadziłam drużynę zuchową, byłam 
wychowanką pani Jadwigi Czajki, działaczki społecznej  
i mojej nauczycielki, poszłam do studium nauczycielskiego. 
Skończyłam studia i uczyłam w swoim środowisku, jakim 
jest dla mnie Praga-Południe. 

Czego Pani uCzyła?

Plastyki – to moje drugie, że tak powiem, zainteresowanie. 
Połączyłam opiekę i chęć pracy z dziećmi z zawodem, 
który lubię i potrafię wykonywać. Kiedy przestałam uczyć 
w szkole, przestałam też prowadzić drużynę zuchową,  
bo wyrosłam  z tego wszystkiego, zajęłam się Klubem 
Sąsiada. Muszę po prostu coś robić.

Co to znaCzy, że musi Pani Coś roBić? 

Po pierwsze, nie mam rodziny, tzn. założyłam rodzinę 
dość późno, ale nie czułam potrzeby posiadania dzieci, 
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bo z dziećmi byłam bez przerwy. A teraz, kiedy zostałam 
sama, moja rodzina odeszła, musiałam podjąć jakieś dzia-
łanie. 

skąd PojaWił się Pomysł na kluB sąsiada?

Przyszedł do mnie jeden z nowych lokatorów naszej 
kamienicy na Skaryszewskiej 10. Chciał się dowiedzieć 
czegoś o naszej ulicy i tak się zaczęło. Powiedziałam mu: 
„Niech pan się tu przejdzie po okolicy, obejrzy sobie,  
co się tutaj dzieje”. No i poszedł, rozejrzał się. Dotarł  
do ulicy Lubelskiej, zobaczył, że są tam różne twórcze 
działania środowiskowe. Potem zaprosił pana Darka  
Kunowskiego na spotkanie do nas i po wspólnej rozmowie 
stwierdziliśmy, że my we trójkę – ja, ten młody współloka-
tor i pan Darek – możemy wspólnie podziałać i odszukać 
różne historie mieszkańców ulicy Skaryszewskiej.  
Zaczęły się spotkania sąsiedzkie. 

kto Panią zainsPiroWał do działania  
sPołeCznego? rodzina?

Moja rodzina była bardzo aktywna, patriotyczna. Brała 
udział w wojnie niepodległościowej w 1920 roku. Mojego 
wuja rozstrzelano w czasie powstania warszawskiego na 
Pradze. Ciocia z kolei była łączniczką AK. Inni członkowie 
rodziny również byli zaangażowani. Byli w konspiracji.

a sPoza rodziny?

Przede wszystkim pani Jadwiga Czajka, moja wychowaw-
czyni w liceum Skłodowskiej. Oprócz tego, że była na-
uczycielką, była też przedwojenną harcerką związaną  
z Pragą. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim. 

Urodziła się na Pradze i chodziła do tej samej szkoły co ja, 
czyli do liceum Skłodowskiej. To było jeszcze przed  
wojną. Późnej, już po wojnie, skończyła studia i uczyła  
w tej szkole. Była bardzo zaangażowana, ją też wychowy-
wały stare, przedwojenne harcerki. Działo się to w latach 
1954–1957, kiedy właściwie nie było harcerstwa, dopiero 
w 1956 roku  reaktywowano je. Mimo że harcerstwo  
nie działało, ona prowadziła naszą klasę trochę jak dru-
żynę harcerską. Byłyśmy podzielone na grupy. Miałyśmy 
swoje przewodniczki. Raz w miesiącu, w sobotę i niedzie-
lę, wyjeżdżałyśmy na wycieczki. Soboty nie były kiedyś 
dniem wolnym od szkoły. Dużo wędrowałyśmy, po terenie 
Warszawy i  okolicach. Przy okazji tych wycieczek dużo 
się uczyłyśmy. Ważne były dla nas historia, patriotyzm, 
umiłowanie piękna czy tradycji. Pamiętam tamte ogniska, 
gawędy… W momencie, kiedy polskie harcerstwo reakty-
wowano, my byłyśmy już zwartą grupą. Cała nasza klasa 
stała się drużyną harcerską. Tak się wszystko zaczęło.

jak Wyglądały takie WyCieCzki?

Byłyśmy podzielone na pięcio-, sześcioosobowe grupy, 
tak jak się przyjaźniłyśmy. Każdy zespół miał zadanie,  
np. jeden zespół przygotowywał śniadanie czy obiad,  
drugi w tym czasie opracowywał trasę. Miałyśmy za-
zwyczaj piesze wycieczki, dojeżdżałyśmy do określonego 
miejsca, a potem wędrowałyśmy. Spałyśmy w stodołach,  
u gospodarzy, czasem w małych namiotach, schroniskach.

Co się zmieniło W klasie, kiedy stałyśCie się 
drużyną?

Umundurowałyśmy się, wyszyłyśmy sobie krajki. 
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W szkole była tradycja harcerska – trzynasta drużyna żeń-
ska, przedwojenna i powojenna. Nasza wychowawczyni 
należała do niej. Kiedy harcerstwo reaktywowano, poczu-
łyśmy się zorganizowaną grupą. Byłyśmy już w dziesiątej, 
maturalnej klasie;  to był 1956 rok. A w 1957 roku pojecha-
łyśmy na pierwszy w życiu obóz harcerski. Pamiętam  
doskonale: złożyłam przyrzeczenie nad Wisłą o szóstej 
rano 1 czerwca 1957 roku. Moje ukochane miasto – przy 
takiej pięknej gawędzie o tym, jak to miasto walczyło,  
jak się odbudowywało. Nasza wychowawczyni była 
historyczką, więc przekazywała nam wiele opowieści, 
patriotycznych uczuć, uczyła miłości do kraju i ojczyzny, 
szacunku do ludzi – to wszystko było w tym zespole  
klasowym i zespole szkolnym.

W jaki sPosóB PraCoWała Pani Później ze 
sWoimi uCzniami?

W klasach, w których byłam wychowawczynią, również 
miałam swoje zespoły klasowe. A jak miałam młodsze 
klasy, to dzieliłam uczniów na „szóstki” zuchowe  
i prowadziłam pracę z podziałem na zespoły. To bardzo  
pomagało. Nie miałam żadnego kłopotu w realizacji  
zadań, bo jeden zespół robił to, drugi tamto, zadanie  
od razu wykonane i podsumowane. Za przykładem mojej 
wychowawczyni, pani Jadwigi, również organizowałam 
wycieczki. Starałam się być podobna do niej. Nie dorów-
nałam jej, ale dążyłam do tego, żeby przekazać innym 
jak najwięcej. Kiedy byłam z młodzieżą na wycieczce, na 
obozach, koloniach, chciałam, by uczniowie jak najlepiej 
poznali dane środowisko czy społeczność, wśród której 
przebywaliśmy. 

Podczas wycieczek zachęcałam ich do podejmowania 
różnych działań – nie tylko dla siebie, ale przede wszyst-
kim dla innych. Zbieraliśmy książki, organizowaliśmy 
zabawy dla wiejskich dzieci, także teatrzyki. Na Skary-
szewskiej było liceum wychowania przedszkolnego i tam 
prowadziłam przez rok drużynę. Zabrałam kiedyś dziew-
czyny na obóz, wzięłyśmy ze sobą kukiełki. Część kukie-
łek dostałam z teatru Baj, a niektóre kukiełki zrobiłyśmy 
same. Niosłyśmy je w plecakach w czasie wędrówki, 
przez trzy dni. Miałyśmy ze sobą rekwizyty i samodzielnie 
wykonane plakaty. Oczywiście, byłyśmy podzielone na 
różne zespoły – ustalałyśmy, co kto miał robić. Kiedy przy-
chodziłyśmy do danej wsi, to jedna z grup szła sprawdzić, 
gdzie są dzieci, inna biegła znaleźć straż pożarną, bo przy 
straży zawsze były jakieś sale, gdzie można było przed-
stawienie zrobić. Jeszcze inne dziewczyny zawieszały 
plakaty, a kolejne organizowały bazę noclegową. Ten po-
dział zadań był bardzo potrzebny. Potem wystawiałyśmy 
przedstawienia. Grałyśmy różne sztuki, np. o Szewczyku 
Dratewce. 

jak reagoWały dzieCi, które odWiedzała 
Pani na Wsi ze sWoimi drużynami?

Wszystko bardzo przeżywały. Czasem były śmieszne 
sytuacje, na przykład kiedy dziewczyny zaczynały grać 
scenę, w której smok za parawanem walczył z rycerzem. 
A to był parawan na kijach! Było dużo śmiechu! Istny ko-
niec świata! Dzieciaki, zaciekawione kukiełkami, często 
zaglądały za scenę, po przedstawieniu odprowadzały nas. 
Ich rodzice karmili nas, dawali mleko, jajka, zapraszali  
na kolację. Pozwalali nam przenocować w stodole.  
Przygód nie brakowało! 
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Co – Pani zdaniem – zmieniało dośWiadCzenie 
oBozu harCerskiego W tyCh młodyCh 
dzieWCzynaCh?

Te wszystkie przeżycia scalały zespół, wzmacniały kole-
żeństwo, przyjaźń. Po powrocie dziewczyny były inne.  
Już nie pytały: po co?  A to nie były przecież dziewczyny 
inne niż teraz, tylko  nastolatki. 

a drużyny zuChoWe? PraCoWała Pani róW-
nież z zuChami. dlaCzego W ogóle zuChy?

Miałam młodszego brata i musiałam się nim zajmować. 
Na pierwszym obozie, kiedy byłyśmy z panią Czajką  
w Koszelance, każdy zastęp miał zadanie oparte na dzia-
łaniu dla środowiska. Naszemu zastępowi przypadła 
praca z dziećmi. Poprowadziłam zajęcia w sąsiedniej 
miejscowości, oczywiście razem z tym moim zastępem,  
bo byłam zastępową „piechurów”. Każda dziewczyna, 
choć chodziłyśmy do tej samej klasy, była inna; różniły-
śmy się bardzo, ale jak trzeba było, to działałyśmy razem. 
Po maturze przyszedł moment, kiedy kierowano nas na 
kursy i ja jedyna trafiłam na kurs zuchowy. Oczywiście 
obruszyłam się: dlaczego ja sama? Ich całe jedenaście 
jedzie na kurs harcerski, a ja na zuchowy! Dlaczego?  
Na to pytanie moja drużynowa, Hania Lubońska, student-
ka medycyny, odpowiedziała: „Bo najlepiej bawiłaś się  
z dziećmi”. Na co ja: „A kiedy bawiłam się z dziećmi?”. 
Wtedy drużynowa przypomniała mi obóz: „Nie pamiętasz?”. 
No właśnie, zapomniałam. Kiedy wreszcie skończyłam 
kurs, byłam ta „najmądrzejsza” na Grochowie od wycho-
wania zuchów. Potem założyłam swoją pierwszą drużynę 
w tej samej szkole podstawowej na Skaryszewskiej,  

do której wcześniej chodziłam. Do dzisiaj spotykam na 
ulicy dorosłych ludzi, którzy mówią „dzień dobry”,  
przedstawiają się, że byli gdzieś tam ze mną na obozie.   

Co dla Pani Było najWażniejsze W PraCy  
z dziećmi?

Sama nie wiem, jak to określić. Najważniejsze w mojej 
pracy było to coś, co trzyma grupę, wszystkie działania, 
które przyczyniają się do tworzenia atmosfery i więzi 
między ludźmi. Najpierw one miały wpływ na młodzież, 
potem na ich rodziców. Ta więź z czasem się utrwalała, 
przechodziła w przyjaźń, możliwość dalszego kontaktu, 
nawet po zakończeniu działalności grupy. Te grupy doj-
rzewały, zmieniały się. Do dzisiaj, na przykład, spotykamy 
się z moją klasą. Na to, co wydarzyło się w dorosłym życiu 
moich uczniów, na pewno wpływ miało wychowanie. 
Zresztą dzisiaj – moim zdaniem – takiego wychowania 
już nie ma. 

Czym Było to WyChoWanie?

Zawsze przede wszystkim wymagałam dużo od siebie. 
Nie paliłam, nie piłam, byłam zawsze punktualna, czysto 
ubrana. Później tego samego wymagałam od innych.  
W ten sposób – wcielając wartości, dając przykład  
– kształtuje się postawę, szacunek do dorosłych,  
rodziców, starszych. Sama tego doświadczyłam.  
Kiedy zachorowałam, a rodziny już nie było, pomagali  
mi inni. Wiem, że mogę polegać na moich przyjaciołach.  
W naszym praskim środowisku harcerskim tak właśnie 
jest: pomagamy sobie nawzajem.



Ja
 tu

 z
os

ta
ję

! S
en

io
rz

y 
na

 P
ac

a

62 63

Ja
 tu

 z
os

ta
ję

! S
en

io
rz

y 
na

 P
ac

a

Czy Praga, groChóW mają taki doBroCzynny 
WPłyW na relaCje między ludźmi?

Tu chodzi o więź w danym środowisku. A środowisko 
harcerskie jest silne. Mieliśmy komendanta hufca, który 
pełnił tę funkcję przez dwadzieścia sześć lat.  
To on stworzył więź między nami.

kim on Był?

Druh Stefan Romanowski, kierował nami przez wiele lat. 
Dzięki temu środowisko mocno się trzymało, nie było 
żadnych rozłamów czy podziałów. Poza tym cały majątek, 
jaki zgromadził hufiec, nie rozchodził się. Może to nie-
skromne, co powiem, ale byliśmy najlepszym, najsilniej-
szym hufcem w chorągwi, bo i największym. Do dzisiaj 
ciągle się spotykamy przy Wigilii albo jeździmy razem  
na różne wycieczki. Teraz wybieramy się do Lublina.  
W maju byliśmy w Zamościu, a w zeszłym roku – w Bia-
łymstoku. Jesteśmy emerytami, starszym pokoleniem, 
które chętnie współpracuje z młodszymi. Pomagamy 
w Komisji Historycznej [Komisja Historyczna ZHP, która 
zajmuje się m.in. przygotowywaniem publikacji wydawa-
nych przez daną chorągiew lub hufiec – przyp. red.],  
w obozach letnich, a jak trzeba, to i w wydawaniu mate-
riałów, np. o historii hufca, dotyczących metodyki prowa-
dzenia drużyn zuchowych itp. Wydawaliśmy np.  
Przygody Antka Cwaniaka. 

Co W PóźniejszyCh lataCh miało WPłyW  
na Pani PraCę z dziećmi i młodzieżą?

Praca w hufcu. Przez panią Czajkę zostałam wprowadzona 
w pracę w harcerstwie. 

Następnie przeszłam odpowiednie przeszkolenie i byłam 
namiestnikiem, drużynową, a nawet zastępcą komendan-
ta hufca. Pracowałam w Centralnej Szkole Instruktorskiej 
– zajmowałam się wtedy więcej metodyką, ale też prowa-
dziłam bezpośrednie działania z drużyną i gromadą.  
Moją specjalnością były zawsze zuchy, tak jak wspomina-
łam. Niedawno w Urzędzie Dzielnicy odbywała się wysta-
wa o mojej ostatniej gromadzie, którą prowadziłam  
w szkole na Mokotowie. 

Czy korzystała Pani W sWojej PraCy  
z tradyCji szkoły WolteroWskiej?

Szkoła wolterowska była oczywiście obecna tutaj,  
na Pradze-Południe, ale ja nie korzystałam z tej metody. 
Jacek Kuroń, instruktor naszej chorągwi i hufca Śródmie-
ście, miał pomysł na tworzenie szkół koedukacyjnych. 
Zresztą taka szkoła powstała w naszej dzielnicy – obecnie 
to Zespół Szkół nr 77 przy ulicy Zwycięzców. To właśnie 
tam stworzono drużyny wolterowskie. Miały za zadanie 
budować współpracę między dziećmi, tzn. młodzieżą 
żeńską i męską, tak, żeby działać razem, a nie osobno. 

dlaCzego nie ChCiała Pani korzystać  
z tej metody?

Zostałam wychowana w środowisku żeńskim, w którym 
działały takie instruktorki jak panie druhna Czajka,  
druhna Niekraszowa, druhna Więckowska. One dążyły  
do utrzymania podziału na drużyny żeńskie i męskie, 
również w harcerstwie. Niektórzy uważali, że męskie  
drużyny zuchowe  powinni prowadzić wyłącznie chłopcy.  
Jednak z powodu małej liczby chłopców instruktorów 
– zdecydowanie więcej było dziewcząt – gromady były 
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prowadzone przez dziewczyny. W zasadzie w trakcie roz-
woju ruchu zuchowego działały w nim głównie dziewczy-
ny, później dopiero dołączyli chłopcy, np. druh Aleksander 
Kamiński. 

dlaCzego to Było tak Ważne, żeBy  
WyChoWyWać dzieCi i młodzież W żeńskiCh  
i męskiCh gruPaCh, nie łąCzyć iCh?

Ze względu na rozwój dziecka – inaczej rozwija się dziew-
czynka, inaczej chłopiec. Przykładowo, w pracy z zuchami 
mamy działanie poprzez zabawę i dziewczynki bawią się 
w co innego, a chłopcy w co innego. Chłopcom potrzeba 
więcej ruchu, dziewczynki wolą spokojniejsze zabawy.  
To jedna sprawa. Druga  to okres dojrzewania, cała praca 
dotycząca postawy, godności, zachowania się dziewczyny, 
chłopaka. Może to były stare metody wychowania, ale na 
pewno wyraźnie decydowały o postawie i mentalności 
dziecka. 

a koedukaCja?

Koedukacja umożliwiała kontakt między chłopcami  
i dziewczętami.  Ale im później się to stanie, tym dla mło-
dzieży lepiej. Najpierw powinien być czas na pracę nad 
sobą. 

Czy dzisiaj, ProWadząC kluB sąsiada  
alBo PraCująC z mieszkańCami uliCy  
skaryszeWskiej, Wykorzystuje Pani  
konkretne metody PraCy?

To jest tak, że w zasadzie harcerstwo wychowuje do pracy 
w zespole, kształtuje postawę, by wykonywać zadanie od 

początku do końca. Jeśli  podejmuję się jakiegoś zadania, 
zawsze wiem, że jest jego początek, środek i koniec, kiedy 
nastąpi jego rozliczenie. Takiego systematycznego działa-
nia nauczyło mnie harcerstwo. Po drugie, życie  
w zespole to nie tylko praca dla siebie, ale również praca 
dla innych. To patrzenie, co w środowisku trzeba zrobić, 
co komu potrzeba. Główne zadania harcerstwa to: służysz 
sobie – służysz innym, a  oprócz tego oczywiście służysz 
dla jakiejś całości, w tym przypadku dla Związku Harcer-
stwa Polskiego. To wszystko bardzo mi pomogło, bo zy-
skałam umiejętność nawiązywania kontaktu, nie mówiąc 
już o tym, że jako nauczycielka umiem zadbać o kontakt  
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Przez jakiś czas zresztą 
byłam dyrektorem studium nauczycielskiego, więc  
pracowałam z dorosłymi. Człowiek powinien coś umieć,  
żeby móc to przekazać innym, taką postawę patrzenia  
na siebie i rozwijania siebie wpajała nam przede wszyst-
kim pani Jadwiga Czajka. 

Ważne dla Pani jest, żeBy Podjęte działania 
doProWadzić do końCa?

Do tego jestem przyzwyczajona. Bardzo denerwuje mnie, 
jeżeli w czasie realizacji zadania napotykam jakieś prze-
szkody, jakiś urzędnik czy inna osoba nie dopełnili czegoś, 
nie przysłał. Niedawno realizowaliśmy zadanie sadzenia 
krzewów i okazało się, że trzeba mieć zgodę właściciela 
terenu. W tym przypadku właścicielem terenu jest gmina. 
Złożyliśmy więc odpowiednie pismo i czekaliśmy cały mie-
siąc na odpowiedź. Ale to, że teren został zaniedbany, że nikt 
z urzędu nie interesował się nim, to już nie było dla urzędu 
ważne. Później okazało się, że tego terenu nie było nawet  
na planach, więc trzeba było go dokładnie narysować.
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Ostatecznie wydano nam pozwolenie, ale ta sytuacja  
bardzo mnie zdenerwowała. Na szczęście są ludzie,  
którym się chce coś robić i robią! 

a Pani osoBiste marzenia? 

Moim drugim hobby jest teatr. A takim niespełnionym 
marzeniem jest robienie kukiełek, tzn. teatrzyku kukieł-
kowego. To jedna z rzeczy, którą chciałabym zrobić od 
początku do końca. Kilka razy próbowałam, doprowadza-
łam nawet do jakiegoś momentu, ale potem zostawiałam, 
zajmowałam się czymś innym. Teraz z panem Darkiem 
Kunowskim z teatru Scena Lubelska 30/32 napisałam 
sztukę o naszej kamienicy. Chcemy ją zrobić w formie 
teatrzyku kukiełkowego, ale na razie nie mamy na to  
środków. 

Z Różą rozmawiała Ewelina Bartosik

Helena

Jak przygoda, to tylko w Warszawie



Ja
 tu

 z
os

ta
ję

! S
en

io
rz

y 
na

 P
ac

a

68 69

Ja
 tu

 z
os

ta
ję

! S
en

io
rz

y 
na

 P
ac

a

Grochów to mój dom. Tu spędziłam dzieciństwo. Tęsknię 
za czasami, kiedy na podwórkach było gwarno i wesoło, 
sąsiedzi się znali, a dzieci wspólnie bawiły na podwórku. 
Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj nie dzieci, tylko dorosłych  
trzeba wychować. 

mieszkasz na groChoWie od zaWsze?

Nie. Przez jakiś czas mieszkałam na Marysinie  
z trzema córkami i mężem. 

jak WsPominasz tamten Czas?

Byłam ciocią-mamą dla wszystkich dzieci, bo… wszystkie 
dzieci były nasze. Wspólnie się dzieliły np. cukierkami; 
stawały pod oknem i krzyczały: „Ciociu, daj!”. I rzucało się 
całą garść cukierków.

Czy tWoja mama roBiła tak samo?

Tak. Przychodziła z pracy, a my wychodziliśmy na po-
dwórko. Wtedy jeszcze nie było chodników. Było błoto. 
Moja mama grała z nami w piłkę, badmintona, w podchody. 
Wszystkie dzieci bawiły się na jednym podwórku.  
Nie było różnicy, czy dziecko jest z inteligenckiej rodziny 
czy robotniczej. Na Marysinie dzieci jadały na podwórku.  
Przy piaskownicy stawiały miski i jadły. Tak się złożyło,  
że mieszkaliśmy w pobliżu osiedla wojskowego.  
Niektórzy sąsiedzi mówili: połowa jezdni jest polska, 
a druga połowa rosyjska. Niestety, dorośli paskudnie  
postępowali z dziećmi, rzucali wyzwiska, że to „komuni-
ści”, wyzywali też kobiety.

PolaCy WyzyWali tak rosyjskiCh  
mieszkańCóW osiedla?

Tak, Polacy. Moje dzieciaki wychowały się w „dzieckim 
sadzie” – na osiedlu przy ulicy Kościuszkowców.  
Mieszkałam pod numerem 101. Po drugiej stronie ulicy 
było osiedle dzieci rosyjskich. I te dzieci też przychodziły 
na nasze podwórko. Ja i jeszcze jedna mama stwierdziły-
śmy: dlaczego nie? I było bardzo fajnie.

Czy mieliśCie jakieś niePrzyjemnośCi  
z tego PoWodu?

Tylko ze strony dorosłych. Była jeszcze jedna sprawa. 
Dzieci rosyjskie chodziły w „jesionczynach”, czyli starych 
jesionkach z sukna.

jak dla dorosłyCh?

Tak. W długich jesionczynach z sukna i w czapkach  
z rosyjskim znaczkiem, tym komunistycznym.  
Dlatego te dzieci postrzegano jako gorsze. Dla mnie nie 
było żadnej różnicy między tamtymi dziećmi a dziećmi 
z naszego podwórka.

kiedy to Wszystko się działo?

Chyba w latach 1983–1986. Z Marysina przeprowadziłam 
się na plac Szembeka. Początkowo mieszkałam na Zalężu. 
Tam też podwórko było wspólne dla wszystkich dzieci, 
mimo że mieszkaliśmy na osiedlu małych prywatnych 
domów. Jednak pod pewnym względem było tak samo: 
wszystkie dzieci były nasze. Należę do tych ludzi, którzy 
nie mają nic, a dzielą się wszystkim.  
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Tu nie ma się co chwalić. Na początku lat dziewięćdzie-
siątych na Grochowie było przedszkole, na ulicy Dwer-
nickiego, gdzie obecnie jest ośrodek pracy pozaszkolnej 
[Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 13 – przyp. red.]. Do tego 
przedszkola chodziły tylko dzieci w okularach, bo  
nie mogły uczęszczać do normalnego przedszkola.

naPraWdę?!

Tak. Moim zdaniem to jawna dyskryminacja. Jeszcze 
w 2005 roku do zwykłego przedszkola nie mogło chodzić 
dziecko w okularach, dziecko inne, z inną buzią, o innej 
karnacji. Dyskryminowano dzieci romskie i wietnamskie. 

do jakiego Przedszkola Chodziły dzieCi in-
nej narodoWośCi? razem z „okularnikami”?

Dzieci w okularach chodziły do swojego przedszkola, 
a dzieci innej narodowości – do innego. Dzisiaj cięż-
ko dziecko romskie umieścić w normalnym, „naszym” 
przedszkolu. W Ośrodku Pomocy Społecznej na ulicy Paca 
42 działa przedszkole dla dzieci romskich. Przychodzą 
tam o ósmej rano i zostają do trzynastej albo dwudziestej.

to Przedszkole tylko dla dzieCi romskiCh?

Właściwie przedszkole integracyjne dla dzieci, których 
rodziców nie stać, żeby mogły dostać się do zwykłego 
przedszkola. Bo rodzic, który nie pracuje, nie ma samo-
chodu, jest inny.  Ale dzieci wszystkie są jednakowe.

Przekonania, że Wszystkie dzieCi są róWne, 
nauCzyła Cię tWoja mama?

Zostałam tak wychowana.  

A wychowywałam się w rodzinie robotniczej. Moja babcia 
handlowała kwiatami. W latach pięćdziesiątych miała 
swoje stragany.

gdzie znajdoWały się te stragany?

Na rogu ulic Walecznej i Francuskiej. Miała tam taką 
budkę warzywniczą z kwiatami. Przed wojną prowadziła 
restaurację w Podkowie Leśnej. Mama z kolei pracowała 
w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Elektronicznych 
na  rogu ulic Międzynarodowej i Grochowskiej, vis-à-vis 
bazaru Rogatka. Obecnie znajduje się tam osiedle miesz-
kaniowe.

zastanaWiam się, Czy Wasze PodWórko 
Było WyjątkoWe, Czy może tak Wyglądały 
Wszystkie PodWórka.

W latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych czy siedem-
dziesiątych wszystkie podwórka wyglądały podobnie. 
Nie zamykano ich tak jak dzisiaj – slumsy, a za nimi płoty 
apartamentowców. Dawniej na podwórka schodziły się 
wszystkie dzieci z różnych ulic. Można było też swobod-
nie przejść z jednego końca na drugi: od ulicy Grenadie-
rów do ulicy Wiatracznej, to było jedno wielkie podwórko. 
Pamiętam, jak moja babcia smażyła  racuchy. Zagniatała 
ciasto w wielkiej misce i wszystkie dzieci, które chciały, 
klepały ciasto, żeby dobrze wyrosło. A później wszystkie 
jadły te racuchy. Dziś już nie ma takich podwórek, nie ma 
takich sąsiadów. Powinniśmy wrócić do tamtych czasów. 
Dlatego myślę, że tutaj, w naszej „pacowni”, powinniśmy 
organizować spotkania dla rodziców i seniorów. Trzeba 
uczulić ich, że są wśród nas jeszcze dzieci i młodzież, 
które powinny być traktowane tak jak kiedyś, w latach 
sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych. 
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jak Wtedy traktoWano młodzież? 

Młodzież w ogóle jest wspaniała. Dzisiaj bardzo często 
dzieci stają się szybko „dziećmi ulicy”. Kiedyś rodzice  
pracowali w fabryce, przychodzili z pracy i mieli czas  
dla dziecka. Pomagali odrabiać lekcje, grali w warcaby, 
bierki. Dziś dziecko wraca ze szkoły, mówi: „Mamo, chcę 
ci coś powiedzieć…” i słyszy w odpowiedzi: „Zaraz”.  
Rodzice siedzą w domu i pracują przy komputerze, 
a dziecko jest pozostawione samo sobie. Wtedy często 
szuka ratunku w  towarzystwie, ale zazwyczaj byle jakim. 

Czym się zajmoWałaś W młodośCi?  
kim jesteś z zaWodu?

Krawcową bieliźniarką. Skończyłam szkołę krawiecką. 
Nigdy nie pracowałam w tym zawodzie. Dostałam skiero-
wanie do zakładów Cora na ulicy Terespolskiej.  
Ale  do szycia mnie nigdy nie ciągnęło. 

W takim razie jak to się stało, że zostałaś 
kraWCoWą?

Chciałam iść do szkoły elektromechanicznej przy ulicy 
Mińskiej, ale niestety mój stan zdrowia nie pozwolił na to. 
Do szkoły handlowej również się nie udało. W pośredniaku, 
przy ulicy Karowej, gdzie załatwiało się przyjęcia do szkoły 
zawodowej i średniej, dostałam skierowanie na ulicę  
Kazimierzowską. Tam skończyłam dwuletnią szkołę kra-
wiecką. A gdzie pracowałam? W sklepach spożywczych, 
w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych na Targówku.

Co roBiłaś W  Wzt?

Byłam montażystką układów scalonych w 1972 i 1973 
roku. Potem pracowałam w hurtowni na Targówku, 
w przetwórni połączonej z pakowaniem towarów.  
Kiedyś się sypało wszystkie produkty, takie jak ryż, cu-
kier, mąkę, do wielkiej wanny, potem przesypywało się 
szufelką do torebek, ważyło, zawijało i  po cztery sztuki 
wkładało w kartony. Stamtąd przeniosłam się do pracy 
w żłobku przy ulicy Rębkowskiej. Pracowałam jako po-
moc w kuchni.

Czy W żłoBku miałaś kontakt z dziećmi?

Pracowałam jako taki „podaj, przynieś, pozamiataj”,  
bo nie byłam z zawodu kucharką. Ale miałam też swoją 
grupę niemowlaków. W zasadzie przez większość życia 
jestem mniej lub bardziej zaangażowana w pracę z dzieć-
mi. 

dlaCzego W takim razie ChCiałaś  
PoCzątkoWo zostać elektromeChanikiem? 

Bo zawsze ciągnęło mnie do takich prac. Nie maszyna  
do szycia, nie krawiectwo, ale właśnie młotek. Ciągnęło 
mnie do męskich zawodów. Wiertarka, elektryka, stolarka 
– do tego miałam smykałkę.

i do dziś majsterkujesz? 

Kiedyś chciałam się pozbyć wersalki i zrobiłam z niej dwa 
pufki. Myślę, że takie zajęcia mają wielki sens – majster-
kowanie, czyli zrobić coś z niczego. Wiem, że młodzież też 
lubi takie rzeczy. Albo rysowanie na sklejce.  
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Do tego wystarczy lutownica, ołówek i potem wypalasz 
różne rzeczy. Dzisiaj dzieci robią na technice półeczki  
na przyprawy dla mamy. Przydałoby się kupić wyrzynarkę, 
lutownicę i można pracować ze sklejką. Teraz są kleje 
do wszystkiego, więc nie potrzebujesz żadnych śrubek, 
wkrętów. 

z jaką sPotykasz się reakCją, kiedy dzisiaj 
móWisz: „Wszystkie dzieCi są nasze”,  
„sąsiad sąsiadoWi sąsiadem”?

Ludzie reagują dziwnie. Wczoraj jechałam na plac Szem-
beka. Wsiadła starsza pani z laską. Młody mężczyzna 
wstał, a ona: „Nie dziękuję, bo jadę jeden przystanek”. 
Za chwilę wsiadła kobieta z wózkiem z niemowlakiem 
i dzieckiem, które trzymała za rękę. I co? I nic. Pytam  
więc jednej pani w moim wieku: „Proszę pani, a pani mia-
ła dziecko? Czy kiedyś chowaliśmy wózki do kieszeni?”. 
Zawsze będę tego samego zdania: dzieci są wspaniałe, 
tylko nas, dorosłych, trzeba wychować. Wychowywałam 
się w rodzinie robotniczej, bez ojca. W naszym domu na 
ulicy Lubomira mieszkało osiem rodzin, a ja nigdy nie 
zwracałam się do sąsiadki: „pani Kowalska” czy „pani 
Zofio”. Nie! Były Zosia, Helka. Dzieci od parteru do ostat-
niego piętra nazywały mnie ciocią. Inne mamy również 
były „ciociami”. Teraz też mogłoby tak być, ale zamiast 
sąsiedztwa buduje się zamknięte podwórka, zamknięte 
korytarze, zamknięte osiedla. 

uliCa luBomira to jedna z najstarszyCh 
uliC na groChoWie…

Na ulicy Lubomira, jak przechodzisz przez bramę  
na podwórko, jest zegar. 

Pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesią-
tych była tam kawiarnia Pod Palmami. Potem zmienił się 
właściciel i była inna kawiarnia – Walentyna. 

jak Wyglądał Wystrój tyCh kaWiarni?

W środku była wielka palma i tam odbywały się dancingi. 
A do Walentyny chodziliśmy na lody. Ta kawiarnia tak 
się nazywała, bo wtedy popularny był przebój Walenty-
na twist. Mieszkałam na zapleczu Walentyny. Tam kulka 
lodów kosztowała pięćdziesiąt groszy, a w innych ka-
wiarniach złotówkę. Pyszne były te lody. Nie było wtedy 
rożków, więc  lody podawano w prostym wafelku.  
Pod koniec lat sześćdziesiątych lody kupowało się  
w foremkach takich bardziej muszelkowych, jak  
połowa małży. Te wafelki produkowano w sklepie  
na rogu Grochowskiej i Kaleńskiej. 

Wróćmy do tyCh danCingóW. skąd Było 
Wiadomo, że danego dnia miał odByć się 
danCing? 

Po prostu, ludzie szli ulicą, grała muzyka. Chodzili,  
zamawiali, co chcieli, do degustacji i było fajnie.  
W Walentynie odbywały się też wesela.

jak  duża Była ta kaWiarnia?

Sama nie wiem. To było w miejscu, gdzie teraz jest sklep 
z farbami. Obok był sklep sportowy. Można było zapłacić 
złotówkę i pojeździć sobie na rowerze albo go wypoży-
czyć, bo nie wszyscy mieli wtedy rowery. Mogłaś jeździć, 
dopóki się nie zmęczyłaś, nawet cały dzień. A na przeciw-
ko szpitala na ulicy Grenadierów był sklep z telewizorami. 
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Na wystawie był włączony telewizor i ludzie oglądali 
albo… wypożyczali. Wypożyczenie telewizora na dobę 
kosztowało pięćdziesiąt złotych. A jak kończył się Wyścig 
Pokoju, oddawali telewizory. Pamiętam, jak kupiliśmy 
sobie telewizor Wisła, to był stary telewizor z otwieraną 
klapą. 

skąd mieliśCie Pieniądze na lody?

Łapałam chrabąszcze. Najwięcej ich było pod lipami. 
Szybko machałam ręką i cap! Łapało się chrabąszcza  
do pudełka od zapałek. Inne dzieciaki łapały muchy,  
też do pudełka od zapałek. Tam, gdzie teraz jest budka 
z zapiekankami czy hot dogami na ulicy Grochowskiej, 
kiedyś był sklep zoologiczny. Zanosiłam chrabąszcze do 
pani i za pudełko tego robactwa dostawałam dwa złote.  
Te chrabąszcze były pożywieniem dla kameleona. 

Co można Było kuPić za dWa złote?

Bajaderkę u pani Pawlakowej. Oprócz bajaderki  
najfajniejsze ciastka to były eklerki. 

ile miałaś Wtedy lat?

Może dziewięć... Do końca podstawówki tak się robiło. 
Lubiliśmy chodzić do tego sklepu zoologicznego, bo moż-
na było zobaczyć żmije, a nawet dotknąć węża.  

Na wystawie sklepu biegała małpka w koszulce i spoden-
kach dżinsowych.

małPka?

Tak, mała małpka z długim ogonem. Nie chodziła na smy-
czy. Należała  do właściciela sklepu. Ten pan mieszkał  
na ulicy Stanisława Augusta, w pobliżu ulicy Terespol-
skiej. Ta małpka szła przy  jego nodze albo siadała mu  
na ramieniu. Bez smyczy. 

i Była uBrana W dżinsy?

Zależnie od pogody. Jak było ciepło, chodziła w krótkich 
spodniach na szelkach, a zimą – w długich. Na wystawie 
siedziała cały rok. Kto podszedł, uśmiechnął się, to ona 
mu machała. A na przeciwko małpki była słynna restaura-
cja Zagłoba. Raz byłam tam na dancingu z mężem.  
Przy bufecie można było usiąść na wysokich stołkach, 
tzw. fikołkach. Tam rzeczywiście była mordownia... 
Z mordowni szło się na Zakole. Tam, gdzie dziś jest przy-
stanek autobusowy, wcześniej była strzelnica w wolno-
stojącym wagonie. Można było ustrzelić kwiatki  
czy pluszaki.

i tam PeWnie Chodziło się na randki?

Na randki to się chodziło na Wiatrak, czyli w okolice  
dzisiejszego ronda Wiatraczna, w pobliżu dzisiejszej  
piekarni  Grzybki [aleja Stanów Zjednoczonych, róg Gari-
baldiego – przyp. red.], bo tam raz w miesiącu przyjeżdża-
ło wesołe miasteczko. Nie było jeszcze alei Stanów Zjed-
noczonych i aż do Universamu ciągnęło się jedno wielkie 
pole. Tam można było hulać! 

Z Heleną rozmawiała Ewelina Bartosik
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Rozmowa
jest  
darem

rozMoWa Jest dareM

Prawdziwa odwaga zaczyna się wtedy, 
gdy odmawiamy traktowania życia 
jako serii straconych szans
(E. Cioran,  Samotność i przeznaczenie)

W projekcie Seniorzy z inicjatywą edukatorkami  
wspierającymi seniorów były Magdalena Czoch, Ewelina  
Bartosik i Małgorzata Krysa. One też przeprowadziły wy-
wiady z seniorami. Na początku, kiedy w ogóle pojawił się 
pomysł na książkę, nie planowałyśmy tej rozmowy. Skupi-
łyśmy się wyłącznie na wywiadach z seniorami. Chciały-
śmy zebrać ich historie i ocalić je od zapomnienia. Póź-
niej jednak stało się jasne, że dopełnieniem wywiadów 
z seniorami powinna być rozmowa z tymi, które seniorom 
towarzyszyły w całym projekcie od maja do grudnia 2014 
roku. I przyszedł taki dzień, kiedy udało nam się spotkać. 
Zapytałam wtedy Magdę, Ewelinę i Małgosię o wrażenia 
z pracy z seniorami w ramach projektu. Oto zapis tej roz-
mowy.

aneta oStaSZeWSka:  
na PoCzątek PrzedstaWCie się, Proszę.  
możeCie Podać, ile maCie lat? 

Ewelina Bartosik, mam prawie 30 lat. Jestem samozwań-
czą grochowianką: aktywistką i edukatorką. 

Magdalena Czoch, mam 30 lat. Jestem Ślązaczką  
i edukatorką. 
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Małgorzata Krysa, mam 25 lat. Jestem wieczną studentką. 
Lubię ludzi. 

PamiętaCie sWoje Wrażenia Po PierWszym 
sPotkaniu W ramaCh Projektu seniorzy  
z inicjatywą? 

Magdalena Czoch (MC): Pamiętam, że pierwszego dnia, 
kiedy ruszaliśmy z projektem, na spotkanie przyszło  
niewiele osób, chyba trzy. Pomyślałam wtedy: mamy  
problem. Okazało się, że wcale nie jest łatwo przekonać 
ludzi, żeby przyszli. 

Ewelina Bartosik (EB): A ja zastanawiałam się, na ile ten 
projekt jest naprawdę dla seniorów, czy oni sami traktują 
go jako swój i do czego w ogóle im się te spotkania przy-
dadzą. Potem – już po rozmowie z jednym z uczestników 
– zauważyłam, że ludzie, którzy przyszli, są bardzo różni. 
Obawiałam się wtedy, że uruchomię pewne stereotypowe 
myślenie, ale za każdym razem, po każdym spotkaniu 
z seniorami, ten stereotyp był rozbijany. 

Małgorzata Krysa (MK): Na początku nie wiedziałam,  
jak się zachować – w zespole, w stosunku do seniorów. 
Nie wiedziałam też, kim mam właściwie być – czy przed-
stawiać się jako psycholog, czy może coach, ale coach  
to nieznane słowo. Czekałam więc na to, co się zdarzy. 

a Potem Były kolejne sPotkania… Co – z Per-
sPektyWy Czasu – uznałyByśCie za najtrud-
niejsze?

MC: Na początku wydawało mi się, że jest duży opór ze 
strony seniorów, jak gdyby potrzebowali czasu, zanim  

cokolwiek zaczną, coś wymyślą, dadzą coś od siebie. 
Chciałam przełamać ten opór, i to jak najszybciej.  
Ale – jak się okazało – to przełamywanie trwało  bardzo 
długo. Przynajmniej, może się mylę, ja tak to widziałam. 
Dopiero po jakimś czasie zaczęło coś się dziać, pojawiły 
się pomysły.

MK: Seniorzy nie okazywali niechęci do działania.  
Oni tu przyszli, żeby pobyć ze sobą, porozmawiać, poznać,  
spędzić czas, żeby było miło, żeby coś się działo, ale nie  
za dużo.
 
MC: Kiedyś spytałam seniorów, czego oczekują od na-
szych spotkań. Usłyszałam w odpowiedzi: „Niech pani 
zaprosi kogoś ciekawego!”. 

MK: I to był nasz błąd. Chciałyśmy wziąć ludzi prosto 
z ulicy i powiedzieć: „Działajcie!”. Ale przecież tak nie 
można. Zwłaszcza, że pracujemy w grupie, a więc chodzi 
też o integrację ludzi. My – na początku – zapomniałyśmy 
o integracji. I to jest lekcja dla mnie. Nie można działać 
w grupie, jeżeli nie ma więzi między ludźmi.   

MC: Masz rację. Ludzie nie zdążyli się jeszcze poznać,  
a ja już chciałam, żebyśmy działali.
 
MK: Bo założyłyśmy, że skoro projekt nazywa się Seniorzy 
z inicjatywą, to inicjatywa pojawi się od razu. A jednak 
nie. Bo najpierw, zanim cokolwiek się zadzieje, ludzie 
lubią, żeby po prostu było miło. Dopiero jak już zrobi się 
miło, to można wziąć się do roboty.
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EB: Na początku każdy był trochę sobie, osobno, zupełnie 
nie w grupie. Były jakieś pomysły, ale indywidualne: ja 
chcę to i to i teraz was będę przekonywać, że mój pomysł 
jest dobry. Martwiło mnie, jak pogodzić różne spojrzenia, 
osobowości, co zrobić, żeby każdy mógł się wygadać,  
poczuł, że tu, na Paca, jest u siebie. Trudna też do opano-
wania była niekończąca się dyskusja, która odbywała się 
za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy. 

Czy nie jest tak, że mamy jakieś WyoBrażenia 
na temat ludzi, na Przykład senioróW,  
a zuPełnie zaPominamy, że ludzie – PeWnie 
to Banał, Co PoWiem – są różni i to nieko-
nieCznie ma zWiązek z Wiekiem? Po Prostu 
nie da się PrzeWidzieć, jak ułożą się relaCje, 
Co się Wydarzy między ludźmi. 

EB: Nasza podróż miała kilka etapów. Budujące było i jest, 
że dołączają do nas kolejne osoby. Seniorzy zapraszają 
innych, bo jest im tutaj dobrze. 

i to jest sukCes. ze sPotkania na sPotkanie 
PrzyByWało osóB…    

MK: Ostatnio zachwyciło mnie, kiedy podczas jednego ze 
spotkań planowaliśmy kolejny Senior Fest i cała kuchnia, 
w której siedzieliśmy, była wypełniona ludźmi. Nie było 
wolnego miejsca. Musieliśmy przynieść krzesła z po-
mieszczenia obok. I ciekawe, że dyskusja była zgodna. 
Każdy powiedział, co miał do powiedzenia, został wysłu-
chany. 

MC: Nikt się nie wstydził zabrać głosu. Nawet osoby, które 
przyszły po raz pierwszy. 

MK: A jak przyjdą, to już zostają. I nie boją się zaangażo-
wać. 

między Wami a seniorami jest różniCa Wie-
ku. Czy dla Was ma to jakieś znaCzenie? 

MK: Na początku miało. Nie wiedziałam, czy mówić 
per ty, czy może per pan, pani. Na pierwszym spotkaniu 
trochę byliśmy na pan, pani, ale nie do końca. I tak przez 
miesiąc. A jak już przeszliśmy na  ty, to poczułam, że znik-
nął  dystans między nami. Nie krępowałam się też mówić 
bardziej potocznym językiem. Zrobiło się milej. 

EB: Chyba do tej pory tak mam… Pojawia się to „proszę 
państwa”. Są osoby, do których zwracam się per pan, pani. 
Odczuwam nadal dość mocno tę różnicę wieku. Za każdym 
razem zastanawiam się, w jaki sposób poprowadzić 
rozmowę, jak być w tej rozmowie. Nie chciałabym nikogo 
urazić, przekroczyć granicy. Ostatnio na przykład  
z panem Stasiem mamy bardzo koleżeńskie kontakty. 

MC: Miałam podobny problem. Zwłaszcza żeby z mężczy-
znami być po imieniu. Do tej pory na przykład z panem 
Krzysztofem jesteśmy na pan, pani. Ze Stasiem… To był 
przypadek. Dwa tygodnie temu jakoś tak niespodziewa-
nie powiedziało mi się „Stasiu”… A on tak ładnie zareago-
wał: że mu się to podoba, niech już tak zostanie. I zostało.

MK: Pamiętam takie wydarzenie podczas jednych warsz-
tatów. Kończyła się już przerwa. Wyszłam z sali, żeby 
zwołać grupę. Powiedziałam wtedy do pań: „Laski, mu-
simy już wracać do sali!”. Dopiero po chwili zdałam sobie 
sprawę z tego, co powiedziałam.  
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Ale seniorki przyjęły wszystko z humorem, śmiały się. 
Tamtego dnia dystans między nami się zmniejszył. 

Potem miałyśCie okazję ten dystans jeszCze 
Bardziej zmniejszyć – mam na myśli WyWiady, 
a WłaśCiWie rozmoWy z seniorami.  
to Były sPotkania indyWidualne, Przełomo-
We, Bo zostałyśCie oBdaroWane Przez  
sWoiCh rozmóWCóW i rozmóWCzynie.  
tym darem Były iCh oPoWieśCi.

MK: Podczas tych rozmów byłam zawsze bardzo poruszo-
na. Śmiech i płacz często się pojawiały. Było dużo emocji. 
Pana Stasia odwiedziłam w jego domu. Pozwolił mi wejść 
na swój teren. Zaufał mi. Opowiedział mi swoją historię, 
mnie, zwykłemu, właściwie obcemu, człowiekowi. To był 
wielki prezent. I nauka. Bo uczyłam się, słuchając opo-
wieści seniorów. Oni uczyli mnie, co jest ważne w życiu. 

MC: Powiem coś, co na pewno potwierdzą też dziewczy-
ny: nasi rozmówcy otworzyli się przed nami, choć wcale 
nie musieli. Obdarzyli nas zaufaniem. 

MK: W moim przypadku jest tak, że rozmowy,  
które przeprowadziłam, stały się początkiem przyjaźni…  
Zyskałam prawdziwych, mądrych przyjaciół. Na pewno 
mądrzejszych ode mnie. Dzisiaj dzwonimy do siebie, żeby 
pogadać, rozmawiamy ze sobą jak dobrzy znajomi. Często 
proszę ich o rady, bo wiem, że mogę liczyć na ich pomoc.

EB: Podczas wywiadów miałam wrażenie, że mogłabym 
wejść głębiej, zadawać trudne pytania, bardziej intymne. 
Ale wiedziałam, że byłoby to nieodpowiednie,  
że później nie wiedziałabym, co z tym zrobić. 

tak jakByś Coś Wymusiła na niCh? 

EB: Tak. Przychodzimy tu przecież od kilku miesięcy,  
ale dopiero wywiady dały nam okazję, żeby lepiej się  
poznać. Dowiedziałam się czegoś, co sprawiło, że mój 
obraz tych kobiet stał się pełniejszy. Rozumiem więcej. 
Wreszcie też mogłam ich wysłuchać. Te rozmowy były  
po prostu ważne, tak po ludzku. To nie były wywiady,  
ale rozmowy.  

sztuką jest tak ProWadzić WyWiad,  
żeBy PozWolić rozmóWCy Czy rozmóWCzyni, 
aBy to on alBo ona nadał kolor Całej roz-
moWie, aBy zaCzął z nami rozmaWiać, a nie 
odPoWiadał na Pytania. Czy maCie PoCzuCie, 
że Po rozmoWaCh z seniorami Coś zmieniło 
się W Was samyCh?

MC: Nabrałam pokory. Na pewno zmienił się sposób moje-
go myślenia, choćby o tym projekcie. Cele celami, projekt 
projektem, ale tu chodzi o ludzi. A każdy jest inny i ma 
swoją historię. 

MK: Ogólnie mam tendencję do szybkiego oceniania i bra-
nia różnych rzeczy od razu do siebie. Na przykład jeśli coś 
nie wychodzi tak, jak bym chciała, to myślę, że to moja 
wina. A przecież to nie tak. I dowiedziałam się tego wła-
śnie tu, z naszych spotkań i rozmów z seniorami.  
Niektóre sprawy, którymi się przejmuję, wcale nie są  
ważne, jeśli spojrzeć na nie z perspektywy całego życia.

MC: My – ja, Ewelina, Gosia – jesteśmy tu dla seniorów. 
Nie odwrotnie. Celem naszej pracy jest sprawić, żeby  
seniorom, którzy przychodzą na Paca, było dobrze.        
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MK: Dla mnie sukcesem będzie, jeśli w przyszłym roku, 
czyli po zakończeniu projektu Seniorzy z inicjatywą,  
nadal będziemy się tu spotykać. 

Czy to się uda?

MC: Ten projekt nie miałby sensu, gdyby okazało się,  
że 31 grudnia 2014 roku wszystko się skończy. Wiem,  
że tak się nie stanie, bo nasi seniorzy chcą tu przychodzić, 
mają pomysły, chcą coś wspólnie robić i nadal spotykać 
się w środy o piętnastej, choćby po to, żeby porozmawiać, 
pokomentować pewne wydarzenia, wypić wspólnie  
herbatę albo zrobić jakąś zdrową przekąskę.
 
MK: Mam wrażenie, że środowe spotkania to już nasz 
rytuał. 

EB: Mnie ciekawi na przykład, na ile nasze środowe  
spotkania są okazją do wychodzenia z samotności.  
Czy te spotkania są dla kogoś próbą mierzenia się ze sobą? 
Widzę, że zmienia się dynamika rozmów między seniora-
mi. Dają sobie nawzajem szansę wypowiedzenia się, nie 
chcą dominować. Niektórzy mają za sobą trudne przeży-
cia i na pewno nie jest im łatwo przyjść. Wydaje mi się, że 
na tych spotkaniach i podczas różnych zajęć to, co najważ-
niejsze, dzieje się w nas, w naszych głowach. Lepimy pasz-
teciki, ale tak naprawdę wcale nie o nie chodzi. Super byłoby 
kiedyś się dowiedzieć, co nasi seniorzy zyskują na tych spo-
tkaniach. Nawet jeśli w którymś momencie ktoś przestałby 
przychodzić, to jestem pewna, że coś w nim zostanie. 

na konieC: sPróBujmy zroBić PodsumoWanie 
tego, Co Wydarzyło się tu Przez ostatnie 
miesiąCe. 

MC: Na pewno powstała bardzo fajna grupa ludzi.
 
MK: Dwa słowa przychodzą mi do głowy: więź i akceptacja. 

EB: Bardzo często rozmawiamy o wartościach, życiu… 
Ostatnio na przykład pan Stasio powiedział mi, że dopiero 
po trzydziestym piątym roku życia poczuł się mężczyzną, 
poczuł się odpowiedzialny za swoje życie. A wcześniej, 
jak był młodszy, to myślał, że jakoś to w życiu będzie.  
Dla mnie to było niesamowicie odkrywcze. Ciekawe jest 
to, że przy okazji różnych czynności, na przykład wspól-
nego gotowania, odkrywamy siebie. Moim zdaniem 
właśnie po to był ten projekt, żebyśmy mogli poodkrywać 
siebie trochę nawzajem. Poza doświadczeniem życiowym 
nie ma między nami większych różnic.  
Wiek nie ma znaczenia. 
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Pomysły
na działanie

pOmYsŁY Na DZiaŁaNiE

Mam tylko cały świat, 
chcę ocalić go od łez i od lat! 
Od łez chrońmy ten świat, 
jak kto umie. 
Żyj, mój świecie,  
żyj w topól szumie.
(A. Osiecka, Żyj, mój świecie)

Spotkania seniorów, które odbywają się na Paca 40,  
inspirują do podejmowania różnych działań o charakterze 
zarówno społecznym, jak i hobbystycznym. Dla niektó-
rych są to często pierwsze próby urzeczywistnienia skry-
tych marzeń czy nigdy wcześniej niezrealizowanych pasji. 
Wsparcie, jakie daje Centrum Paca, obecność innych osób, 
ich pomoc i entuzjazm stanowią z pewnością zachętę  
do śmiałego mierzenia się z trudnymi sytuacjami, a takich 
– wiadomo – nie brakuje. 

Dla jednych problemem, który zakłóca codzienne życie, 
jest brak przejścia dla pieszych w miejscu, gdzie takie 
przejście powinno być, innych martwi poczucie osamot-
nienia, powiększające się z dnia na dzień. Bez względu 
jednak na istotę problemu najważniejsze jest, że można 
go rozwiązać. Niektórzy zdążyli się już o tym przekonać. 
Dowodem niech będą przykłady przedstawione poniżej. 
Pokazują one, że to, co wczoraj było tylko nieśmiałym 
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pomysłem, dzisiaj jest konkretną inicjatywą!  
Nigdy nie jest za późno, żeby zrobić coś dla siebie i innych.

kluB seniora

Inicjatorzy: grupa Seniorów z inicjatywą
Miejsce działań: Grochów, Centrum Paca
Idea: Cotygodniowe spotkania kawiarniano-integracyjne. 
Nazwa klubu pochodzi od Senior Festów – imprez organi-
zowanych w Centrum Paca od sierpnia 2014 roku. Senio-
rzy chcieliby utrzymać tradycję Senior Festów, które wraz 
z inauguracją klubu być może zaczną nazywać się Paca 
Festami. 

Imprezy mają charakter otwarty, są skierowane  
do wszystkich grup wiekowych. Wstęp jest wolny.  
Do tej pory w dwóch Senior Festach uczestniczyło ponad 
osiemdziesiąt osób. Podczas imprez – oprócz potańcówki 
– odbywały się również zabawy dla dzieci oraz występy 
artystyczne zaproszonych gości. Specjalną oprawę kuli-
narną – w postaci zdrowych przekąsek – przygotowują 
seniorzy pod kierunkiem jednego z nich, Henryka Siwka. 
Senior Festy to czas na dzielenie się tym, co bawi, wzru-
sza, ciekawi. Seniorzy sami przygotowują program impre-
zy; pełnią rolę gospodarzy i uczestników. Sami również są 
odpowiedzialni za działania promocyjne Senior Festów.   

Plany: Starania o dofinansowanie działań klubu. 

sPotkania Wokół sCeny

Inicjatorka pomysłu: Ida Bączek
Miejsce działań: Grochów, Centrum Paca

Idea: Występy artystów oraz grup amatorskich  
z Pragi-Południe: Zobacz, co Twój sąsiad robi,  
kiedy nie ma go w domu.
Celem inicjatywy jest umożliwienie amatorom  
– sztukmistrzom, mimom, grupom teatralnym itd. 
– realizacji pomysłów artystycznych, a następnie  
prezentacja twórczości na scenie Paca. Docelowo  
odbiorcami działań mają być mieszkańcy Pragi-Południe.
Pierwsze spotkanie w ramach inicjatywy Spotkania 
wokół sceny odbyło się pod koniec września 2014 roku. 
Gościem specjalnym był Marek Wasilewski, artysta per-
former, uczestnik ostatniej edycji programu Mam talent. 

Plany: Ubieganie się o środki w ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
(ASOS) na realizację projektu przygotowanego przez 
Seniorów: Bukiet jesieni. Projekt ten obejmuje działania 
artystyczne w szerokim zakresie: od warsztatów z profe-
sjonalistami na co dzień związanymi z teatrem i sztuką, 
poprzez grupowe wyjścia na przedstawienia grup ama-
torskich oraz wizyty w Teatrze Narodowym, po organiza-
cję parady ulicznej z występami kuglarzy i uczestników 
projektu.

Warsztaty dla dzieCi

Inicjatorka pomysłu: Helena Sokołowska
Miejsce działań: Grochów, Centrum Paca
Idea: Stworzyć coś z niczego. Warsztaty obejmują szeroko 
pojęte robótki ręczne dla dzieci w wieku 5–10 lat oraz ich 
rodziców. 
Pierwsze warsztaty pod tytułem Zrób sobie maskotkę 
odbyły się na początku listopada 2014 roku. 
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Temat zajęć dotyczył filcowania. Na kolejnych warszta-
tach zaplanowane jest robienie biżuterii, kartek, różnego 
rodzaju ozdób, właściwie wszystkiego, co wiąże się  
z tworzeniem czegoś z niczego. 

międzyPokolenioWa śWietliCa

Inicjator pomysłu: Henryk Siwek
Miejsce działań: Grochów, Centrum Paca
Idea: Stworzenie miejsca spotkań, międzypokoleniowej 
świetlicy dla seniorów oraz dzieci i młodzieży.
Celem inicjatywy jest uruchomienie kompleksowej oferty 
zajęć, które łączyłyby możliwość spędzania wolnego cza-
su i nabywania nowych umiejętności z ideą dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem. 

Wśród propozycji zajęć są:
- pomoc dzieciom (młodzieży) w odrabianiu lekcji;
- wspólne gry, tzw. międzypokoleniowe planszówki;
- porady prawne i psychologiczne dla seniorów;
- międzypokoleniowe zajęcia komputerowe prowadzone 
przez seniorów dla młodzieży i przez młodzież dla senio-
rów;
- nauka gotowania i samodzielnego planowania prostych 
i zdrowych posiłków – osoby starsze uczą młodych. 

BezPieCzne PrzejśCie dla PieszyCh

Inicjatorka pomysłu: Teresa Brzyska
Miejsce działań: Grochów, osiedle na tyłach ronda Wia-
traczna
Idea: Poprawa bezpieczeństwa pieszych. 

Nadrzędnym celem inicjatywy jest oznakowanie przejścia 
dla pieszych w miejscu wyjazdu samochodów z parkin-
gu,  podrzędnym – przeniesie wyjazdu z parkingu w inne, 
mniej uczęszczane przez pieszych, miejsce. Obecnie trwa 
zbieranie podpisów wśród mieszkańców dzielnicy. Odby-
ły się już konsultacje z urzędnikami i radnymi.
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