
  
czyli o wspomaganiu zdrowia psychicznego poprzez kulturę   



 Używając kategorii miejsca pamięci, odwołuję się do ustaleń Pierre’a Nory i całego 
nurtu humanistyki określanego mianem memory studies. Pojęcie collecive memory 
ukute przez Maurice’a Halbwachsa od końca XX i progu XXI wieku stosowane jest w 
humanistyce na szeroką skalę. Pozwala ono spojrzeć na zjawiska kulturowe w 
kontekście działań zbiorowych oraz ich osadzenia w pewnego rodzaju ciągłości 
historycznej, umożliwiającej – co z punktu widzenia moich rozważań szczególnie cenne 
– tworzenie się, podtrzymywanie i reprodukowanie tożsamości zarówno zbiorowej, jak i 
jednostkowej.  

 Pierre Nora w pracy Między pamięcią i historią, porównując pamięć jako twór 
kulturowy funkcjonujący w teraźniejszości i pisanie o przeszłości (czyli historię), 
stwierdza: 

„Pamięć jest życiem wiedzionym przez żywe społeczeństwa ustanowione w jej imię. [...] 
Pamięć jest afektywna i magiczna; przyswaja zatem jedynie pasujące do niej fakty; karmi 
wspomnienia, które mogą być nieostre lub odległe, globalne lub oderwane, partykularne lub 
symboliczne. Historia jest wytworem intelektualnym i świeckim, domaga się więc 16analizy i 
krytyki. Pamięć umieszcza wspomnienie w porządku sakralnym; historia, zawsze prozaiczna, 
na nowo je uwalnia. [...] Pamięć jest absolutna, podczas gdy historia może ujmować jedynie 
to, co relatywne” 



 Nora wskazuje na trzy rodzaje takich właśnie społecznych tworów, które 

można uznać za lieu de mémoire:  

a) miejsca, a więc konkretne fizyczne lokalizacje (muzea, katedry, pałace, 

pomniki);  

b) idee i praktyki kulturowe (rytuały, ceremonie upamiętniające);  

c) obiekty fizyczne, których egzemplifikacjami będą podręczniki szkolne, 

rodzinne zdjęcia i przedmioty odziedziczone po przodkach itp. 

 Wokół miejsc pamięci rozwija się szereg rytuałów, narracji i mitologii, 

których rolą jest budowanie tożsamości grupowej, integracji i identyfikacji.  



Wychowanie w perspektywie starości „winno być 
skupione nie tylko na tym co należy czynić, ale 
przede wszystkim jak „być” […] winno zwracać 
uwagę na wartości, które każą cenić ludzkie życie 
na wszystkich jego etapach ucząc akceptacji 
zarówno możliwości, jak i ograniczeń, które ono ze 
sobą niesie”. [Jan Paweł II] 



Cele ogólne 

Afirmacja i unaocznienie osobowej godności człowieka, 
przynależnej mu w toku całego życia, także w okresie starości 

Odkrycie sensu, znaczenia i 
potencjału starości w życiu 

człowieka 

Wielowymiarowe wsparcie oraz 
stworzenie warunków dla godnego 

przeżywania starości i rozwoju człowieka 
w podeszłym wieku 

Kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec starości i osób 

starszych 



 Starzenie się postrzegane jest przede wszystkim w kategoriach zmian wyglądu, a 

informacje te decydują o zakwalifikowaniu osoby do określonej grupy wieku. 

Można powiedzieć, że wygląd ciała stygmatyzuje i uruchamia kategoryzacyjny 

stereotyp. Pewnym ważnym przeciwstawieniem się takiej postawie wobec starości 

jest zwrócenie się ku doświadczeniu, umiejętnościom i intelektualnej sprawności 

seniorów. 

 Neurofizjolog Richard M. Restak (1999) przekonuje, że starzenie się nie jest 

niczym strasznym. Zmienia się nasz wygląd, ale umysł, jeśli o niego zadbamy, 

może być nadal sprawny.  

 Tę prawdę dostrzegł w I. wieku p.n.e. Cyceron, co znalazło wyraz w stwierdzeniu: 

„Bo też rzeczy naprawdę ważnych nie dokonuje się za pomocą siły, giętkiego i 

zręcznego ciała, lecz dzięki przymiotom umysłu, charakteru, woli; te zaś przymioty 

nie tylko nie opuszczają człowieka na starość, ale owszem, zwykle się wtedy 

jeszcze pomnażają”. 



 

  Człowiek w toku całego życia doświadcza możliwości rozwoju, tak 
naturalnego jak i twórczego (Sujak, 1998). Podlega i mierzy się ze zmianami 
także po osiągnięciu pewnego poziomu możliwości i dojrzałości 
biologicznej. Wydaje się też, że wraz z wiekiem zwiększa się sprawność w 
zakresie kierowania własnym rozwojem (Łukaszewski, 1984).  

 Zatem szansa na realizację potencjału twórczego człowieka istnieje na 
każdym etapie jego życia, także w okresie starości możliwe jest przyjęcie 
wyzwania życia twórczego.  



 

 Ludzie w swoim życiu przyjmują różne style funkcjonowania. Dla 
ujawnienia i realizacji potencjału twórczego szczególne znaczenie ma 
ekspansywny styl życia, czyli taki, który zorientowany jest na innowacje, 
zmiany, nowe zadania i doświadczenia. Osoby realizujące go mają 
zdystansowany stosunek do tradycji, dążą do wywierania wpływu na 
otoczenie i samych siebie. Lubią przyjmować odpowiedzialność, 
podejmować funkcje kierownicze w pracy i poza nią. Wysoko cenią sobie 
własny rozwój, podejmują aktywność kulturalną, edukacyjną, śledzą 
bieżące wydarzenia, dbają o sprawność fizyczną i właściwą dietę 
(Pietrasiński, 1990). Bardzo ważna jest aktywność (Zych, 1999). Jest ona 
warunkiem zachowania dobrego stanu zdrowia oraz właściwego 
zaadaptowania się do starości (Błachnio, 2002). Służy też podtrzymywaniu i 
zabezpieczaniu funkcji życiowych (Kawula, 2005; Dubas, 2016).  



 Prowadzenie przez człowieka aktywnego życia powoduje, że pierwsze oznaki 
starzenia pojawiają się u niego znacznie później niż u rówieśników prowadzących 
bierny tryb życia. Rezultaty wielu badań naukowych wykazują, że osoby, które 
często wykorzystywały swoje możliwości intelektualne i twórcze dłużej zachowują 
sprawność w wieku podeszłym (Trafiałek, 1995; Zych, 1999). Czynna aktywność w 
różnych dziedzinach życia społecznego może dopomóc ludziom starszym w 
odnalezieniu swego miejsca w społeczeństwie (Worach-Kardas, 1983).  

 

 Nie ma też granic wiekowych dla działań samorealizacyjnych. Człowiek także w 
późnej dorosłości może podjąć próbę realizacji swoich marzeń, talentów i 
zainteresowań, i tym samym zmienić swoją dotychczasową i ustabilizowaną 
biografię (Obuchowski, 2000; Rembowski, 1984). 

 

 Działalność człowieka może przybierać formę fizyczną, duchową, 
społeczną, edukacyjną, kulturalną oraz hobbystyczną i twórczą. 



 

 Znaczenie aktywności hobbystycznej i twórczości amatorskiej podkreślał 
Aleksander Kamiński (1978) w ramach koncepcji wychowania do starości. W 
swoich rozważaniach podejmował m.in. kwestię efektywnego wypełnienia 
czasu wolnego, co przekładać się miało na jakość życia seniorów. 
Konsekwencją ubogiego zasobu wzorów jego spędzania może być poczucie 
pustki i nudy, wyobcowania i zaniedbania. Formułując postulat 
przygotowania ludzi do starości, eksponował znaczenie cenionej i 
użytecznej aktywności oraz żywej tendencji do zaspokajania zainteresowań 
(tamże). W swoich opracowaniach zwracał uwagę na znaczenie zajęć 
amatorskich w życiu osób starszych, jako czynników zabezpieczających przed 
umieraniem psychospołecznym. Aktywność amatorska cechuje się tym, że jest 
dobrowolna i towarzyszy jej duże zaangażowanie emocjonalne. 

 

 Najbardziej wartościowa jest twórczość amatorska, która możliwa jest w 
każdej dziedzinie kultury (nie tylko w sztuce). 



 

 Działania tego typu są zwykle bezinteresowne, najważniejsza jest tutaj 
satysfakcja twórcy, pragnienie doskonalenia się w wybranej dziedzinie, 
czemu towarzyszy np. samokształcenie, poszerzanie oraz pogłębianie 
wiedzy i umiejętności. Wszystko to sprawia, że jakość takich działań może 
być naprawdę wysoka.  

 Oddawanie się takim zajęciom przynosi wiele korzyści samej jednostce, ale 
również jej otoczeniu. Najistotniejsza wydaje się wartość psychiczna, 
poczucie bycia potrzebnym, zaangażowanym, znaczącym. Taka aktywność, 
która jest użyteczna i szanowana daje też człowiekowi poczucie prestiżu 
społecznego (tamże). 



 

 Amatorska aktywność twórcza podejmowana systematycznie, z dużym 
intelektualnym i emocjonalnym oddaniem, jest znakiem twórczego stylu 
życia. Cechuje go kreatywne ustosunkowanie wobec otoczenia, siebie 
samego i codziennych zadań oraz nadawanie im wartości z punktu 
widzenia chwili bieżącej (Suchodolski, 1983). Przejawia się w przekraczaniu 
granic rutyny, podejmowaniu poznania tego, czego dotychczas nie znano. 
Jest też najwyższą formą działania dla ludzi i wśród ludzi, dającą szansę na 
ekspresję i rozwój wiedzy (Suchodolski, 1982).  

 

Twórczy styl życia czyni życie twórczym. 



 

 Krzysztof Szmidt (2010) eksponuje następujące cechy życia twórczego: 
produktywność, odwagę, zmienność i paradoksalność.  

 U podstaw produktywności leży intencja pozostawienia materialnego 
śladu naszej aktywności. Jest ona efektem dużej pracowitości oraz 
zaangażowania twórcy. Dzięki produktywności możliwe jest płynne 
wytwarzanie wielu pomysłów, formułowanie propozycji i wdrażanie 
zastosowań. 

 Należy zaznaczyć, że produktywność sama w sobie rzadko jest celem 
twórcy, zmierza on raczej do tego, by zrealizować zadanie, a czyniąc to 
podejmuje wiele prób, modyfikuje i udoskonala wcześniejsze rozwiązania. 
Choć produktywność jest przydatna, nie znamionuje pracy każdego 
twórcy. Co więcej, produktem życia twórczego może być także ono samo, a 
wówczas sposobem na jego realizację staje się autokreacja. 



 

 Zmienność cechująca twórczy styl funkcjonowania odnosi się do zmian 
zarówno w sposobie bycia, dokonywania wyboru i opracowania 
podejmowanych zadań, a także wdrażanych rozwiązań. Istotne jest to, że 
zmiany te mają zmierzać do udoskonalenia tego, z czym twórca się spotkał 
i nad czym podjął pracę. Ta niestałość oraz niepewność przynoszą ze sobą 
ryzyko (tamże). Twórca nigdy nie ma gwarancji, że podejmowane przez 
niego akty twórcze zgodne będą z wyznaczonym celem. 

 

 I wreszcie paradoksalność życia twórczego polega na konieczności 
pogodzenia ze sobą szeregu przeciwstawnych ujęć i wartości. W jego 
realizacji „spotykają się” zaangażowanie i dystans, aktywność i bierność, 
dociekliwość i naiwność, i wiele innych zdawałoby się biegunowo 
odmiennych, ale na gruncie twórczości sąsiadujących ze sobą jakości 
(tamże). 



 

 Twórczość człowieka w późnej dorosłości spełniać może co najmniej trzy 
funkcje. Stwarza ona tak jak na każdym innym etapie życia szansę na 
rozwój i samorealizację, integruje jednostkę wewnętrznie i społecznie, może 
także skutecznie kompensować odnoszone straty i zarazem być środkiem 
terapii.  

 Samorealizacja, uznawana za szczytowe dokonanie w rozwoju człowieka, 
jest pewną możliwością, którą jednak nie każdemu udaje się osiągnąć 
(Maslow, 1990). Jest ona silnie związana z twórczością, ponieważ dzięki 
generowaniu nowych jakości człowiek może dostąpić poczucia spełnienia 
swojego potencjału, a także związanego z tym stanu satysfakcji, czy nawet 
szczęśliwości. Co ważne dokonywać się to może zarówno w świecie 
przedmiotowym, jak i na gruncie życia psychicznego (Górniewicz, 2001). 



 

 Życiorysy wielu artystów, naukowców, czy reformatorów społecznych 
ujawniły, że w działalności twórczej widzieli oni „sens swego życia”, to 
znaczy byli przekonani, że właśnie ta działalność uzasadnia ich istnienie w 
społecznej rzeczywistości (Obuchowski, 2000; Robinson, 2012). 
Łukaszewski zwraca jednak uwagę na to, że „nie chodzi o skrajnych 
pasjonatów, którzy poza daną ideą niczego nie widzą. Przeciwnie, chodzi o 
ludzi, którzy dokonali wyboru pewnej drogi, ale nie zamierzają bynajmniej 
do niej sprowadzić całego świata” (1984). Tak więc ich postawa twórcza 
wyrażać się może w wielu różnych wymiarach ich funkcjonowania. 



 

 Późna dorosłość jest szczególnym etapem życia, do niedawna sądzono, że 
jest ona raczej okresem zbierania owoców dotychczasowego istnienia, 
czasem domykania spraw i pożegnań. Tymczasem w starości, choć wiele 
człowiek traci, to również wiele zyskuje oraz napotyka nowe wyzwania. 
Szczególnego znaczenia nabiera wola jednostki do podejmowania działań 
wykraczających poza wymagania codzienności. 

 

 Aktywność twórcza, zwłaszcza gdy uprawiana jest wspólnie z innym, i 
przynosi nowe doświadczenia edukacyjne, kontakty społeczne i możliwość 
dzielenia się wiedzą i dziedzictwem kulturowym z młodszym pokoleniem. 
Skutkuje to nierzadko poprawą zdrowia psychicznego i fizycznego 
(Klimczuk, 2013), a przede wszystkim integracją społeczną. 



Dlaczego aktywność kulturalna jest ważna? 

Ponieważ jest jedną z 
najintensywniejszych 

form włączenia 
społecznego,  

udział w wydarzeniach 
artystycznych przyczynia się do 
podnoszenia satysfakcji z życia, 
a także daje poczucie realizacji 

twórczej, 

Pozwala na rozwijanie 
pasji, niezależnie od 

wieku 



  
Założenia zrealizowanego projektu badawczego 

Projekt z 2012 roku 



Pierwszym obszarem, który znalazł się w kręgu 
zainteresowań zespołu badawczego, jest 
szeroko pojęte uczestnictwo w kulturze osób 
starszych i dostęp do niej. 

Drugim obszarem badawczym był sposób 
postrzegania osób starszych, przejawiający 
się zarówno w wymiarze wizerunkowym, 
jak i społecznym. 

w jaki sposób szeroko pojęta aktywność kulturalna wpływa na procesy separacji 
i integracji seniorów, zarówno w obrębie ich społeczności, jak i z resztą 
społeczeństwa. 
Wzięto pod uwagę trzy główne formy aktywności kulturalnej seniorów: 
– uczestnictwo – odbiór kultury, 
– twórczość – tworzenie kultury, 
– transmisję międzypokoleniową – przekazywanie kultury. 



 1. Wzmacnianie międzypokoleniowej transmisji wartości i wzorów kulturowych 

– najlepsza długoterminowa inwestycja samorządów 

 2. Seniorzy wrażliwi na kulturę współczesną. Współistnienie i dialog tradycji i 
krytyki. 

 3. Seniorzy jako źródło czasu, pamięci, dziedzictwa, wiedzy.  

 4. Lepsze postrzeganie seniorów dzięki kulturze i zaangażowaniu osób 

starszych w aktywności kulturalne. 

 5. Znaczenie miejsca zamieszkania seniora dla poziomu uczestnictwa 

w kulturze. 

 6. Początek starości – nie ma reguły. 

 7. Aktywni senioralni twórcy – wiecznie młodzi. 

 8. Czas wolny – zagospodarowanie nadmiaru. 

 9. Feminizacja kultury seniorów – aktywizacja mężczyzn. 

 10. Planowanie starości – czas zacząć. 

 11. Edukacja kulturalna seniorów – zaczynamy od dzieci. 

 

 



 12. Aktywny senior nie ma czasu się nudzić. 

 13. Samotny i bierny senior – potrzeba kompleksowych badań. 

 14. Czas na emeryturze – czas wypoczynku, nadrabiania zaległości i 
odkrywania pasji. 

 15. Czas seniora – czas dla seniora. 

 16. Senior – zmiana stylu życia. 

 17. Finansowe możliwości seniorów – promocje i akcje zniżkowe 

 18. Twórczość seniorów – większa promocja medialna. 

 19. Kultura pozytywnie wpływa na wizerunek seniora. 

 20. Edukowanie społeczeństwa do starości – pozytywne wzorce 
budujące autorytet. 

 21. Kult młodości – jednostronny obraz 

 22. Wolontariat seniorów – ogromny niewykorzystany potencjał. 

 23. Separacja czy integracja – ważna perspektywa. 

 24. Przekraczanie barier mentalnych 



Kultura umożliwia rozkwit najpiękniejszych zdolności 
człowieka [Johann Gottfried Herder] 




