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„Dzisiejsi seniorzy […] mogą swobodnie angażować się w nowe obszary ak-
tywności, zwłaszcza społecznej oraz kulturalnej i intelektualnej. Uczestnictwo 
społeczne jest panaceum na odczuwanie samotności, nieprzydatności i poczucie 
zależności” (Wstęp, s. 7) – powyższy cytat uzasadnia konieczność podejmowa-
nia problematyki gerontologii społecznej na szerszą niż dotychczas skalę. Seria 
„Biblioteka Gerontologii Społecznej” wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowa-
niu. Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości, pod redakcją Zofi i 
Szaroty, to drugi tom serii. Lektura tej publikacji pozwala spojrzeć na problem 
aktywnej starości z różnych perspektyw.

Na publikację składa się 9 interesujących artykułów osób na co dzień 
związanych z problematyką starości, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Tek-
sty (oparte na badaniach własnych autorów, co niewątpliwie podnosi wartość 
publikacji) dotyczą różnych kwestii, m.in. możliwości twórczego zagospodaro-
wania czasu wolnego seniorów (Z. Szarota), form posługi Kościoła wobec osób 
starszych (D. Chechelski), wpływu Radia Maryja na osobowość słuchaczy oraz 
charakter i hierarchię wyznawanych przez nich wartości (K. Kiełbasa), procedur 
przygotowania kadr w tzw. zawodach pomocowych (J. Kucharska, E. Zdebska), 
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roli zainteresowań i pasji w życiu człowieka starszego (A. Cudak), aktywizującej 
działalności klubów seniora (A. Chabior), pozazdrowotnych korzyści wynoszo-
nych z pobytu w sanatorium (M. Porąbaniec), kapitału ludzkiego drzemiącego 
w przedstawicielach tej grupy wiekowej (Ł. Tomczyk), czy wreszcie innowacyj-
nych rozwiązań w zakresie edukacji seniorów w innych krajach (K. Foszczyń-
ska). Udało się je jednak sprowadzić do wspólnego mianownika – niezależnej, 
aktywnej, rozwojowej starości.

Ludzie w podeszłym wieku to nie tylko „biorcy” i adresaci różnego rodza-
ju form wsparcia. Należy pamiętać, że osoba starsza również „może mieć pewne 
zasoby do zaoferowania” (Chechelski, s. 19). Współczesny senior może być dla 
społeczeństwa wartością, szczególnie jeśli chodzi o zasoby niematerialne (Tom-
czyk, s. 123–140). Wcześniej jednak musi sam pewne wartości w sobie odkryć. 
Pomóc w tym może pasja, na przykład zamiłowanie do gór. Piesza turystyka gór-
ska seniorów nie tylko pozytywnie wpływa na kondycję psychofi zyczną senio-
rów, ale także sprawia, że świat przez nich postrzegany jest lepszy i piękniejszy 
(Cudak, s. 85–106).

Dużą rolę w kreowaniu aktywnej starości odgrywają inicjatywy realizowa-
ne na szczeblu gminnym, przy współpracy i zaangażowaniu różnych środowisk. 
Aktywność społeczna, kulturalna i edukacyjna seniora to jeden z warunków tzw. 
dobrej starości (Szarota, s. 37–54).

Seniorzy stają się coraz większą i bardziej znaczącą grupą społeczną. 
W interesie pozostałej części populacji jest odpowiednio wcześnie zadbać o to, 
by wiek podeszły był naturalną kontynuacją wcześniejszych etapów życia czło-
wieka, a nie ich końcem.

W kontekście podejmowanych zagadnień zastrzeżenie budzi jednak okład-
ka książki. Zdjęcie samotnego, wielkiego, ciemnego i ogólnie nieprzyjaznego 
drzewa zupełnie nie pasuje do przesłania, które niesie publikacja. Nie kojarzy się 
ani z aktywizacją, ani z rozwojem, ani tym bardziej z integracją.

Omawiana publikacja jest cennym źródłem wiedzy na temat różnych od-
słon starości. Z pewnością zainteresuje osoby związane z gerontologią (praktycz-
nie lub naukowo) oraz każdego, komu refl eksja nad istotą życia nie jest obca.


