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Młodość dla starości, starość dla młodości – współczesne stereotypy 
postrzegania międzypokoleniowego  
 
Młodość a ageizm i active ageing 

 
W prognozie na lata 2008-2035 pochodzącej z roku 2008 GUS podał, że liczba Pola-

ków zmniejszy się z 38,1 mln do 36 mln, tymczasem liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

zwiększy się o 64,4%. Istnieje zatem konieczność wprowadzenia stosownych reforma pań-

stwowych umożliwiających sprawne funkcjonowanie systemu opieki nad emerytami, ale 

także zwrócenia uwagi społeczeństwa, a przede wszystkim młodych ludzi na konsekwencje 

nowej sytuacji demograficznej.  

Analitycy przewidują, że może dojść do międzypokoleniowego konfliktu będącego 

następstwem trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. „Jan Rutkowski, główny ekonomista 

Banku Światowego ds. społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, przepowiadał 

niedawno, że w takiej sytuacji międzypokoleniowa niechęć i bariery będą rosły. Może to 

wręcz poskutkować wielkim międzypokoleniowym konfliktem i niepokojami społecznymi”1. 

O możliwości konfliktu międzypokoleniowego, zbliżającej się trudnej sytuacji 

społecznej oraz ciężkich warunkach seniorów z całą pewnością trzeba mówić w granicach 

naszego kraju. Jednakże sytuacja taka nie grozi Skandynawom, a najpewniej Szwedom. 

Tomasz Walat2 w swoim artykule przedstawia idylliczny obraz starości oraz osób starszym w 

tamtym kraju. Autor podaje, że na przestrzeni ostatnich 25 lat liczba osób starszych 

wymagających zorganizowanej opieki w postaci domów spokojnej starości zmniejszyła się z 

62% do 37%, przy jednoczesnym wydłużeniu się wieku życia tamtejszych seniorów. 

Pokolenie wyżu demograficznego lat 40. nie zaprzestaje pracy – seniorzy są cenionymi i 

pożądanymi pracownikami, których szanuje się za budowę współczesnego państwa 

dobrobytu. Co więcej, ludzie tak zwanego wieku emerytalnego zaliczani są do 

uprzywilejowanej warstwy społecznej, której niczego nie brakuje. Publicznie i na szeroką 
 

1 J. Cieśla, O odpychaniu i przyciąganiu się Młodości i Starości, „Polityka” 2009, nr 51(2736), s. 47. 
2 T. Walat, Szczęśliwa góra mięsa, „Polityka” 2011, nr 8(2795),  s. 48-49. 
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skalę wspiera się aktywne starzenie, pozwalające dożyć późnej starości w dobrym zdrowiu, a 

co za tym idzie bez dużych nakładów finansowych na opiekę zdrowotną i społeczną.  

W relacjach międzypokoleniowych istnieje zatem konieczność przewartościowania w 

kontekście postrzegania seniorów - „nowa waloryzacja”, za sprawą której pozytywny odbiór 

starości zderzy się z ideologią ageizmu3 - „dyskryminacji ze względu na wiek, bazującej na 

[…] wzroście obciążeń podatkowych jako konsekwencji wzrostu liczby osób starszych, kulcie 

młodości i niedostosowaniu wielu seniorów do szybkiego tempa zmian technologicznych, 

jakim podlega współczesne społeczeństwo, postrzeganiu pracujących ludzi starych jako „za-

bierających” stanowiska pracy bezrobotnej młodzieży”4.  

World Health Organization wskazuje, że seniorzy mają coraz większą świadomość 

swoich praw socjalnych, zawodowych i edukacyjnych. Coraz bardziej promuje się również 

tzw. pomyślne starzenie się - successful aging oraz aktywne starzenie active ageing – 

charakteryzujące się dostępem na starość do trzech kluczowych sfer zapewniających 

optymalną jakość życia: zdrowia, samodzielności i produktywności – rozumianej jako 

zdolność do produkowania nowych wartości, którymi są: opieka nad wnukami, działalność 

społeczna, samokształcenie, praca.  

Zdaniem Szukalskiego w dobie starzejącego się społeczeństwa ważne jest, aby jak 

najlepiej przygotować się do nowej sytuacji demograficznej pod względem ekonomicznym, 

zdrowotnym, relacyjnym (społecznym), przestrzennym, technologiczno-edukacyjnym. Trzeba 

także nauczyć to nowe społeczeństwo korzystania ze swoich praw zarówno w sferze zdrowia, 

usług, pracy czy polityki. A życia we współczesnym świecie mogą nauczyć seniorów tylko 

młodzi – więc to tak naprawdę od ich postrzegania starości będzie zależało, jakie miejsce w 

nowoczesnym społeczeństwie zajmą seniorzy. To stwierdzenie wydaje się być zatem 

kluczowe w kontekście szeroko rozumianej edukacji na temat starości, która propagowana 

jako ważna działalność społeczna może przygotować młode osoby do odbioru starości w 

duchu szacunku i empatii. 

 

 
3 W 1969 r. gerontolog Robert Butler zaobserwował zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek i stworzył 
pojęcie ageizmu. Źródeł tego zjawiska upatruje się w podłożu psychologicznym – wynikają one z lęków przed 
starością, niemocą, nieużytecznością, niesprawnością i śmiercią. Do tego dochodzą również czynniki ekono-
miczne – zysk i wydajność doprowadzają do marginalizacji seniorów niewydajnych z punktu widzenia ekono-
mii. W kontekście ageizmu mówi się również o pojęciu jeunizmu – chodzi o dyskryminację wymierzoną prze-
ciwko osobom starszym, a premiującą młodych. Dotyczy ona wszystkich zjawisk społecznych i domniemanej 
wyższości witalności i fizyczności młodości nad doświadczoną szacowną starością. 
Por. J. Dubanik, J. Kubacka, Ageizm [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski , red. M. Branka, 
D. Cieślikowska, Kraków 2010, s. 137-138. 
4 P. Szukalski, Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa 2009, s. 25-26. 
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Granica między dojrzałością a starością 

 

„Starość można nazwać społecznym przeznaczeniem, ponieważ to od społeczeństwa 

zależy, kto uznany zostanie za człowieka starego, w jaki sposób postrzega się starość i jak się 

ją definiuje”5. Honorata Jakubowska w cytowanej publikacji zaznacza, że nie da się precyzyj-

nie określić granic oddzielających dojrzałość od starości – wszystko zależy od kontekstu 

społecznego – zapotrzebowania rynku pracy i ustalenia wieku emerytalnego, tradycji rodzin-

nych, postrzegania własnej cielesności i odczuwania stanu ducha, a także kontekstu kulturo-

wego.    

Wyniki badań CBOS z 2007 r.6 podają, że początek wieku emerytalnego, czyli okres 

zaprzestania działalności zawodowej (62 l.), uważany jest przez dużą część Polaków za 

granicę starości (a raczej jej obiektywne kryterium). W Europie jako granicę starości 

przyjmuje się 60. r. ż. (tak deklaruje WHO i w Polsce również umowna granica między 

dorosłością a starością znajduje się w tym miejscu), ONZ proponuje natomiast postawienie tej 

granicy na 65. r. ż.  

Rynek dóbr i usług, bardziej lub mniej celowo zajmujący się ustaleniem granic staro-

ści, dostrzega w gronie osób starszych odpowiednio dużą grupę konsumentów. Starość w tym 

aspekcie jest postrzegana jako starzejące się ciało i związane z nim kłopoty. Dlatego wiele 

reklam produktów typu: leki, żywność, kosmetyki zostaje zaadresowana do seniorów, szuka-

jących różnych środków pomagających im złagodzić skutki procesu starzenia się. Banki także 

widzą w emerytach dobrych (ale nie najlepszych) klientów, a ich oferty są dostosowane do 

możliwości finansowych seniorów. Jakubowska zwraca zatem uwagę, że starość staje się 

definiowana przez  podmioty, które oferują usługi/produkty (nie) przeznaczone dla seniorów.  

W rodzinie także dochodzi do pewnego schematycznego określania granicy starości – 

dzieje się tak w chwili wchodzenia w nowe role społeczne - babci lub dziadka. Takie 

postrzeganie starości potwierdzają stereotypy i mity związane z tym okresem życia. 

Aspekt biologiczny, czyli fizyczne starzenie się ciała, to również swoisty czynnik gra-

niczny pozwalający na określenie wieku konkretnej osoby. Należy jednak pamiętać, że osoby 

w tym samym wieku wcale nie muszą wyglądać podobnie („staro”). Uzależnione jest to od 

czynników genetycznych i środowiskowych czy stylu życia. Badania przeprowadzone przez 

 
5 H. Jakubowska, Społeczne wytwarzanie starości: definicje, granice, konteksty [w:] Patrząc na starość, red. H. 
Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski, Poznań 2009, s. 15 
6 CBOS, Między młodością a starością, 2007, www.cbos.pl, [dostęp: 13.11.2011]. 

 

http://www.cbos.pl/
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CBOS potwierdziły natomiast, że duża część wyznaczników starości upatrywana jest właśnie 

w ciele – nieatrakcyjnym, brzydkim i pełnym zmarszczek, słabym w rozumieniu kondycji 

fizycznej. 

W ustalaniu granic starości, zwraca uwagę Jakubowska, ważna jest autoidentyfikacja – 

kiedy sami określamy siebie i innych jako osoby stare. Starość bowiem to pojęcie społecznie 

konstruowane przez media, instytucje i same jednostki – często związane z określonymi ste-

reotypami. Granice starości nie są stałe - zmieniają się tak jak otoczenie zmienia się pod 

wpływem czasu, są zależne od kontekstów sytuacyjnych, społecznych i kulturowych.  

Przy społecznie zauważalnym zjawisku kreowania obrazu starości przez media można 

zauważyć pewną prawidłowość. Mianowicie wizerunek ten wydaje się specyficzny, a zara-

zem pozytywny – seniorzy  pojawiający się w telewizji i radio (z wyjątkiem programów in-

formacyjnych i publicystycznych) to osoby pełne optymizmu, uważane za doradców rodzin-

nych, konsumentów leków i ubezpieczeń na życie, dzięki którym są szczęśliwi. Starość jawi 

się przez to jako okres radości i pełni życia – a przecież  90% osób starszych żyje i umiera w 

cierpieniu. Powstaje pytanie gdzie zatem można zauważyć ten inny obraz starości – na ulicy, 

na portalach społecznych, stronach internetowych (np. www.demotywatory.pl). Prawdą jest 

jednak, co podkreśla Jakubowska, że  „kultura obrazów i konsumpcji „nie lubi” starych osób, 

odsuwa ich na margines swoich prezentacji i kontroluje formy ich „istnienia”. Rosnącemu 

demograficznemu znaczeniu ludzi starych towarzyszy z jednej strony odkrywanie ich jako 

ważnej i atrakcyjnej grupy konsumentów, ale z drugiej strony proces polegający na wypycha-

niu starości i ludzi starych z pola społecznej i kulturowej widzialności, na „prywatyzacji sta-

rości”. Być może jest zatem tak, że „prawdziwa” starość zaczyna się tam, gdzie znika z 

ekranu, że starym jest ten, którego nie widać?”7.  

 

Kulturowe aspekty stosunków międzypokoleniowych 

  

W społeczeństwie zawsze istnieli ludzie starzy, jednakże stosunek do nich był uwa-

runkowany przez rozmaite czynniki, takie jak: religia, kultura, warunki bytowe. Ludzie pier-

wotni zabijali jednostki stare, jako słabe i bezużyteczne. Cywilizacje starożytne ceniły ich 

mądrość i powierzały im najważniejsze funkcje państwie. Kultem otaczano starców w 

Chinach i Japonii, a także w Afryce. O ile jednak w plemionach, wspólnotach, czy rodzinach 

żyjących zgodnie z zasadami dawnych tradycji sytuacja ta do czasów współczesnych nie ule-

 
7 H. Jakubowska, op. cit., s. 27. 

http://www.demotywatory/
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gła zmianie, o tyle w cywilizacjach czerpiących wiele z kultury europejskiej i amerykańskiej 

można zaobserwować widoczne zmiany paradygmatów. Tam też chociażby opieka nad star-

szymi wcześniej uważana za zaszczytną, została przewartościowania – starcy wyrzucani są na 

ulicę, stają się wygnańcami z własnych rodzin, włóczęgami i żebrakami.  

Starość w kręgu rodziny występuje pod każdą szerokością geograficzną – zależnie 

jednak od kultury danej społeczności jest ona postrzegana odmiennie. Według Margaret 

Mead8 (1978) tożsamość pokoleniowa – relacja między pokoleniami przedstawia się odmien-

nie w zależności od trzech zaobserwowanych przez badaczkę kultur: 

1) Postfiguratywnej  - dziadkowie w roli autorytetów, duża możliwość zachowania 

własnej tożsamości (małe społeczności oparte na zachowaniu tradycji); młode po-

kolenie czerpie wzorce od rodziców i dziadków, ponieważ nie widzi innej możli-

wości obrania drogi życiowej. „Nie było miejsca na rozbieżności między wzor-

cami narzucanymi młodzieży a faktycznym postępowaniem starszych”9.  

2) Konfiguratywnej – stopniowe zanikanie roli dziadków, na planie pierwszym poja-

wiają się rodzice. Kultura ta jest formą tolerancyjnego współistnienia młodego i 

starego; starsi i młodsi uznają, że każda młoda generacja winna różnić się od po-

przedniej.   

3) Prefiguratywnej – starsze pokolenie musi uznać wolność/autonomiczność mło-

dych, którym niezależnie od zaistniałej sytuacji powinno dostarczyć uniwersal-

nych wartości gubionych we współczesnej „kulturze nowości”. Istnienie w róż-

nych kulturach na skutek procesu globalizacji, a także świadomość wolności 

światopoglądowej sprawia, że młody człowiek odchodzi od przypisywanej kon-

wencji społecznej. Starsi uczą się zatem od młodszych postaw i zachowań przy-

należących do nowoczesnego świata, jak również nowych rzeczy pozwalających 

im na lepsze funkcjonowanie i rozwinięcie horyzontów Obserwuje się nastawienie 

na przyszłość, podążanie za nowoczesną edukacją i technologią10. 

Jak podają liczne prace badawcze z różnych obszarów świata, w których obserwuje się 

dominację kultury prefiguratywnej, dochodzi w nich do podkreślania problemu osób star-

szych, będącego następstwem zjawiska demograficznego starzenia się społeczeństw. Jedno-
 

8 W latach 70. M. Mead zauważyła powstawianie „luki pokoleniowej” – zjawiska zrywania dotychczasowej 
ciągłości międzygeneracyjnego transferu kultury oraz odwracania się wektorów.  
9 L. Karpowicz, Komunikacja międzykulturowa jako transgresja [w:] Dialog na pograniczach kultur i 
cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Kraków 2009, s. 52. 
10 Zob. Karpowicz, op. cit.; A.I. Brzezińska, Sz. Hejmanowski, Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i 
jak pomagać? [w:] Psychologiczne portrety człowieka – praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. 
Brzezińska, Poznań 2005; Z. Pucek, Pokoleniowy wymiar socjalizacji i jego ewolucja [w:] Stare i nowe 
konteksty socjalizacji, red. Z. Pucek, Kraków 2007. 
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cześnie zwraca się uwagę, że w Afryce czy Azji problem ten nie istnieje. Ludzi starszych w 

większości przypadków darzy się szacunkiem i nie odsyła się do domu starców (bo też rzadko 

można je spotkać). Nie widać tam również walki pokoleń i barier międzypokoleniowych11. 

Jak w takim razie kształtują się relacje międzygeneracyjne młodych i starych w dobie 

prefiguratywnej kultury nowoczesności? 

Magdalena Ziółkowska-Kuflińksa12 dodatkowo zaznacza, że w związku istnieniem 

różnych kulturowo uwarunkowanych stosunków do starości można wyróżnić trzy rodzaje 

społeczności – quasi-gerontokratyczne (osoby starsze cieszą się największym prestiżem 

społecznym i różnymi przywilejami niedostępnymi dla innych – spełniają ważne role 

społeczne i religijne, mają wiedzę i doświadczenie; przykładem takich społeczności są grupy 

koczownicze – np. Aborygenów w Australii), niegerontokratyczne (gdzie wiek nie jest 

kryterium związanym ze spełnianiem funkcji, liczą się wiedza i umiejętności; osoby starsze 

służą jednak radą (np. dawniej Inkowie), a starców otaczano szacunkiem w związku z ich 

rozsądkiem i mądrością), uwarunkowane kulturowo-ekonomicznie odłamy 

niegerontokratycznym (starcy nie cieszą się szacunkiem, bywały/bywają plemiona, które 

porzucały/porzucają niedołężnych starców – np. Iniukowie).  

 

Obraz starości w oczach młodych 

 

 Badania prowadzone przez CBOS w latach 1999 – 2010 miały na celu ustalenie, jak 

wygląda stosunek Polaków do starości. Pierwsze wyniki pokazały, że prawie jedna czwarta 

respondentów nie myśli o własnej starości, natomiast większość uważa, że starość rozpoczyna 

się dopiero po 60. r. ż. – młodość zaś może istnieć w zależności od samopoczucia. Wyniki 

badania z 2000 r. przedstawiają stosunek Polaków do ludzi starszych. Respondenci zgodnie 

stwierdzili, że w zależności od danego środowiska występują różne emocje związane z 

osobami starszymi. Zdaniem respondentów, w Polsce ludzie starzy traktowani są bardzo 

różnie: „Życzliwy stosunek do ludzi w podeszłym wieku ankietowani najczęściej dostrzegają 

w rodzinie (69%), w środowisku sąsiedzkim (64%) oraz w parafii (58%), rzadziej - w 

sklepach (44%), placówkach służby zdrowia (39%), w byłym miejscu pracy (36%) oraz 

kolejno: w urzędach (27%), w środkach komunikacji (22%) i na ulicy (21%). Również 

 
11 Zob. J. Łapott, Starość i grupy wieku w Afryce Zachodniej [w:] Życie w starości, red. B. Bugajska, Szczecin 
2007, s. 159-168. 
12 Zob. M. Ziółkowska-Kuflińska, Antropologiczna mozaika starości w kulturach pozaeuropejskich [w:] Patrząc 
na starość, red. H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski, Poznań 2009. 
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środowisko młodzieżowe postrzegane jest jako mało życzliwe wobec seniorów (25% opinii 

pozytywnych)”13.  

Badanie z 2007 r. Czy zmienia się stosunek Polaków do starości? miało wskazać, co 

zmieniło się na przestrzeni lat 1999 – 2007 w postrzeganiu starości przez Polaków. O ile 

wyniki są stabilne w aspekcie granic młodość i starości, to widać wyraźny wzrost 

zainteresowania własną starością. Z obserwacji respondentów wynika, że w Polsce utrzymuje 

się stosunek pozytywny osób z bliskiego otoczenia do ludzi starszych. Postawa młodzieży 

wobec osób starszych nie uległa jednak poprawie.  

Badania związane z odbiorem starości i seniorów przez osoby młode zapoczątkował w 

latach 70. Józef Rembowski, później prowadziła je także Maria Susułowska. Tematykę tę po 

roku 2000 podjęła Zofia Szarota. Swoimi badaniami objęła ona studentów Akademii 

Pedagogicznej w Krakowie, wśród których 18,37% wyraziło pełną aprobatę wobec ludzi 

starszych, natomiast 78,14% względną. Połączenie tych wyników pokazuje, że młodzież pre-

zentuje pozytywną postawę wobec badanego zjawiska14.    

Podobne wyniki badań w gronie studentów (Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Ja-

giellońskiego) uzyskała w 2007 r. Partycja Huget15. Zebrane materiały pozwalały stwierdzić, 

że młodzi ludzie pozytywnie wypowiadają się na wspomniany temat -  96,25% ankietowa-

nych uważa, że starość ma swoje zalety i wady, ale aż 70% respondentów postrzega starość 

jako okres, w którym można nadal korzystać z życia. Studenci w 75% sądzą, że osoby starsze 

są zadowolone z życia, niestety jedynie 33,75%  ankietowanych docenia mądrość oraz do-

świadczenie życiowe seniorów. 

Badania próbujące pokazać obraz starości w oczach młodych (uczniów) zostały prze-

prowadzone w 2006 r. przez Radosława Kaczana i Małgorzatę Ohme16. Autorzy już na 

samym początku swej rozprawy zaznaczają dwie kwestie. Po pierwsze, istnieją negatywne 

 
13 CBOS, Polacy wobec osób starszych i własnej starości, 2000, www.cbos.pl, [dostęp: 13.11.2011]. 
14 Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa: zarys problematyki, Kraków 2004, s. 52. 
Interesujące wydają się także odpowiedzi udzielone w Teście Skojarzeń, w którym respondenci zmierzyli się z 
następującymi pytaniami - niedokończonymi zadaniami: „Gdyby starość była rośliną, to byłaby to …, ponieważ 
…; Gdyby starość była zwierzęciem, to byłoby to …, ponieważ …; Gdyby starość była przedmiotem, to byłby to 
…, ponieważ …;”. Zwierzęta podawane przez badanych to m. in. sowa, lew, łoś, czy żółw – w uzasadnieniach 
padały stwierdzenia, że są to zwierzęta mądre, doświadczone, silne. W kategorii roślin nader często pojawiał się 
dąb (ale również inne drzewa) – tutaj wymienianymi cechami były długowieczność, bezpieczeństwo i mocne 
korzenie.  Jeżeli chodzi o przedmioty to ludzie starzy porównywani byli do solidnych i zabytkowych mebli, ale 
także ciepłego swetra czy pieca kaflowego.  
Zob. Z. Szarota, op. cit., s. 51-56. 
15 Zob. P. Huget, Poczucie sensu życia ludzi młodych i ich stosunek do starości, „Państwo i Społeczeństwo” 
2007, nr 3, s. 107-113.  
16 Zob. R. Kaczan, M. Ohme, Badania nad stereotypami ludzi starszych i przekonaniami na temat własnej staro-
ści. Projekt działań psychoedukacyjnych dla gimnazjalistów [w:]  Zagrożenia rozwoju w okresie późnej 
dorosłości, red.  A.I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska, Poznań 2007. 

http://www.cbos.pl/
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stereotypy osób starszych, po drugie można zaobserwować potrzebę kontaktu między-

pokoleniowego opartego na obopólnych korzyściach. Badacze podkreślają, że za kreowanie 

wizerunku osób starszych w społeczeństwie odpowiedzialnych jest wiele obszarów życia  – 

dotyczy to np. podręczników szkolnych, lekcji języka polskiego (także innych przedmiotów) 

poświęconych tematyce starości, kampanii społecznych skierowanych do osób starszych i 

opowiadających o osobach starszych, szeroko rozumianych mediów, polityki społecznej 

państwa wobec osób starszych, społecznego funkcjonowania osób starszych.  

 Wspomniani poznańscy badacze zaprezentowali wyniki, które świadczyły o istnieniu 

pewnego stereotypowego obrazu osoby starszej oraz pokazywały relacje między pokoleniami. 

W podsumowaniu dokonanych analiz podano, że ankietowani uważają, iż osoby starsze mają 

dużo wolnego czasu, który spędzają w sposób bierny w ścianach swojego domu, nie 

potrzebują nowych technologii, natomiast koniecznym jest, aby mogli liczyć na pomoc 

innych w wykonywaniu codziennych czynności. Oprócz tego osoby starsze żyją w 

przekonaniu, iż wiedzą wszystko, trudno się im jednak przystosować do nowych sytuacji. 

Młodzi wyobrażają sobie, że życie starców jest smutne, nudne, pełne cierpienia i bólu 

fizycznego oraz psychicznego. W relacjach międzypokoleniowych można było zaobserwować 

przekonanie o mądrości i doświadczeniu, jakimi starcy dzielą się z pokoleniami młodszymi. 

Mimo iż nie traktuje się ich jako równorzędnych partnerów w dyskusji, na pewno są 

postrzegani jako doskonałe źródło informacji z przeszłości. Ponadto młodzi sądzą, że osoby 

starsze wywyższają się w towarzystwie, nie słuchają innych, nie znajdują wspólnego pola 

zainteresowań z młodymi. Kontakty ze starszymi wywołują smutek, żal, poczucie winy, 

czasami też znudzenie lub zniecierpliwienie. Starość w oczach młodych jawi się jako przykry 

okres utraty sprawności psychicznej i fizycznej17.   

Joanna Cieśla w sowim artykule przywołuje wyniki ankiet przeprowadzonych przez 

Zofię Zaorską – pedagog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Badaczka  poprosiła stu-

dentów o spisanie znanych im określeń osób starszych. „70 proc. wymienionych haseł miało 

negatywny wydźwięk: wapno, stary pryk, ramol, dziadyga, lamus, sarkofag, pierdziel, pru-

kwa. Można przypuszczać, że w drugą stronę posypałyby się epitety: dzieciuch, żółtodziób, 

gołowąs”18. Dowodzi to jednego – braku porozumienia między poszczególnymi generacjami. 

Młodzi nie mają okazji spędzić czasu z dziadkami, a przecież wiadomo, jak wielki wpływ 

mają oni na ich wychowanie. Bezsprzeczna wydaje się rola dziadków w kształtowaniu prawi-

dłowych postaw wnuków, a także uczenia ich starości, do której zmierzają. Ten brak wspól-

 
17 Zob. R. Kaczan, M. Ohme, op. cit., s. 205-209. 
18 J. Cieśla, op. cit., s. 47. 
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nego obcowania ma również destrukcyjny wpływ na seniorów – czują się odrzuceni, osamot-

nieni, niezrozumiani. Przez co z kolei nie mogą poznać młodych i budują stereotypy na temat 

tego, jakie jest to współczesne pokolenie. Bo skoro nie ma się kontaktu z młodymi, to głosi 

się sądy zasłyszane w telewizji czy środowisku lokalnym. I w ten sposób powstaje błędne 

koło – coraz szybkiej pędzące i trudne do zatrzymania. 

 W październiku 2010 r. Wojciech Gulin, psycholog i dziekan wydziału pedagogicz-

nego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, podał wyniki badań przedsta-

wiający obraz  starości w oczach studentów (21-22 l.). Respondenci uważają, że człowiek 

stary to „osoba - po pierwsze - niedołężna, po drugie - złośliwa, po trzecie - agresywna, po 

czwarte - zagubiona, a po piąte - szukająca swojego miejsca w życiu”19. Ten przygnębiający 

wizerunek seniorów XXI w. jest wynikiem, zdaniem Gulina, myślenia stereotypowego na 

temat starości, rzadkich kontaktów z bliskimi osobami w podeszłym wieku, a przede wszyst-

kim niepoprawnymi relacjami rodziców współczesnych dzieci z ich dziadkami. Dlatego też 

młody człowiek nie potrafi wypracować z seniorami innych relacji i powiela (różne) 

zachowania rodziców. 

 

Przyczyny barier międzypokoleniowych 

 

 Barbara Zaorska w książce z 1995 r. Podróże na krańce życia pisała: „W naszej 

cywilizacji, obok naturalnej bariery między żyjącymi a zmarłymi, zaistniał ostatnio nowy po-

dział: na przeznaczonych do życia, czyli na ludzi pierwszego lub drugiego wieku, oraz na 

przeznaczonych na śmierć, czyli będących w trzecim lub czwartym wieku. Jedni i drudzy żyją 

obok siebie niczym dwie odrębne rasy, rzadko spotykając się z sobą na co dzień. Ci zaawan-

sowani wiekiem nie spotykają się z tymi drugimi nawet w środkach lokomocji, gdyż nie jeż-

dżą w godzinach szczytu. Również wakacje spędzają poza sezonem: wszystkie katalogi biur 

podróży namawiają seniorów do spędzania czasu w ośrodkach wypoczynkowych w okresie 

wiosennym czy jesiennym, podkreślając wszystkie rzekome pozytywy takiego wyjazdu. Tak 

więc obie grupy wieku jakby stale mijają się”20.  

Obserwując rzeczywistość mijaną na ulicach czy prezentowaną w nowych mediach, 

można zauważyć istnienie dwóch różnych światów – tego, do którego należą młodzi oraz 

tego, do którego należą starzy. Młodzi – lepiej ubrani, piękni i eleganccy „panoszą się” po 
 

19 Zob. E. Iwanciw.,, Senior według studenta: niedołężny i agresywny, „Gazeta.pl Bydgoszcz” 2011, [online] 
http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,8521152,Senior_wedlug_studenta__niedolezny_i_agresywny.htm
l [dostęp: 07.05.2011]. 
20B. Zaorska, Podróż na krańce życia, Warszawa 1995, s 47. 

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,8521152,Senior_wedlug_studenta__niedolezny_i_agresywny.html
http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,8521152,Senior_wedlug_studenta__niedolezny_i_agresywny.html
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świecie należącym do nich, często nie zauważają seniorów istniejących obok. Zapewne na 

urlop wybierają oni egzotyczne miejsca zapewniające upalną pogodę i dostarczające wielu 

wrażeń. Seniorzy wolą uzdrowiska i gospodarstwa agroturystyczne, w których czas płynie 

wolniej, a wydarzenia są całkowicie przewidywalne (a poza tym często nie stać na bardziej 

ekskluzywne formy rekreacji i wypoczynku). 

 Starzy ludzie nie zamieszkują nowych osiedli, gdyż na domy od deweloperów stać 

jedynie młodych - obdarzonych tzw. zdolnością kredytową. Cieśla podaje: „Starość nie przyj-

dzie na zakupy do Zary ani do Promodu, bo za drogo i nie sprzedają tam ubrań 

w odpowiednich rozmiarach. Przemyka po ulicach w niemodnych paltach z second handów. 

Zajrzy do zakurzonego sklepu Odzież, którego Młodość nawet nie widzi. Nawet zakłady fry-

zjerskie mają osobne – Starość: panią Wiesię, która kręci trwałą, Młodość – salony Jean Louis 

Davida, gdzie robią rytuał jedwabistości”21. 

Starzy cierpliwie czekają w kolejkach do lekarzy i na poczcie, młodzi tymczasem 

szybko się przemieszają, uczęszczają do coraz bardziej ekstrawaganckich klubów, a wszyst-

kie swoje sprawy załatwiają przez Internet lub telefon. Seniorzy spędzają swój wolny czas 

oglądając niekończące się telenowele, wykonując mało męczące prace, plotkując ze starymi 

znajomymi, a w najlepszym razie uczęszczając na zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

Wyliczając przyczyny barier międzypokoleniowych, trzeba podkreślić, iż stanowią 

one łańcuch powiązanych ze sobą czynników. Brak miejsc spotkań młodych i starych prowa-

dzi do braku wiedzy na własny temat, niezrozumienia i tworzenia stereotypów, które sprzy-

jają sytuacji wzajemnego wykluczenia. Do tego dochodzi zmiana tradycyjnego modelu ro-

dziny wielopokoleniowej mieszkającej pod jednym dachem. Okoliczności te zostały również 

spotęgowane przez przyspieszenie tempa życia oraz ogromny postęp technologiczny 

wykluczający wszystkich, niepotrafiących się mu podporządkować i za nim nadążyć. Bariery 

międzypokoleniowe wzrastają także na skutek problemów społeczno-ekonomicznych, 

trudnych do rozwiązania bez braku instytucjonalnego wsparcia.   

 

Jak zapobiegać konfliktowi międzypokoleniowemu – nowe wyzwania edukacji poloni-

stycznej 

 

Ludzie młodzi mają duże problemy z empatią i nie potrafią wczuć się w sytuację 

człowieka starego. Nie istnieje tradycja międzypokoleniowa w przekazywaniu doświadczeń 

 
21 J. Cieśla, op. cit., s. 48. 
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starości – dziadkowie nie uczą wnuków jak mają się zestarzeć. „Pokoleniu młodemu nie star-

cza wyobraźni i cierpliwości, by wnikać w meandry myślenia i motywacji ludzi starszych. 

Brak też młodym elementarnej wiedzy o inwolucyjnych zniekształceniach złożoności interak-

cyjnej określającej ich wzajemną komunikację z seniorami. Niezbędne doświadczenie wy-

parte jest przez pychę i ignorancję, a przede wszystkim przez krótkowzroczność z pozycji 

sprawności i możliwości”22. 

  Ten obszar tematyczny wydaje się godny realizacji na lekcjach języka polskiego, na 

których to za pomocą różnych tekstów literatury i kultury istnieje możliwość uczenia 

młodego człowieka empatii i szacunku wobec seniorów. Wystarczy, aby przeczytać kilka 

utworów poetyckich traktujących o starości, zobaczyć kilka zdjęć i fragmentów kampanii 

społecznych, napisać coś na temat postrzegania własnej starości, a już jawi się niepowtarzalna 

okazja do zainteresowania zagadnieniem. Ale nie tylko, przecież właśnie na lekcjach języka 

polskiego można młodego człowieka uwrażliwić na drugiego, Innego, starszego i pozwolić 

mu się wypowiedzieć na ten temat. Stworzenie postawy otwartości, a zarazem mocnego 

przekazu powszechnie uznawanych wartości moralnych i kulturowych może w doskonały 

sposób nauczyć Młodość zrozumieć Starość.  

 Przykładowa lekcja w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej poświęcona tej tema-

tyce mogłaby wyglądać następująco. Na początku każda osoba zostałaby poproszona o wy-

obrażenie sobie następującej sytuacji – „Jest 30 maja 2070 r., dożywasz sędziwego wieku - 

proszę opisz jak wygląda ten dzień twojego życia”. Uczniowie mają na wykonie tego polece-

nia około 7 minut, później ich odpowiedzi zostają zebrane, a następnie odczytane. Kolejne 

zadanie sytuuje uczniów w roli redaktorów encyklopedii, którzy muszą utworzyć definicje 

dwóch haseł: młodość i starość. Wymienione wprowadzające elementy lekcji mają służyć 

przygotowaniu uczniów do przeczytania, a następnie zinterpretowania fragmentu książki 

Rebelia Mariusza Sieniewicza. Pytania do wspomnianego tekstu mogą brzmieć następująco: 

Jaki obraz młodości i starości zostaje zaprezentowany w utworze? Jak opisane sytuacje 

odnoszą się do współczesnych stereotypów na temat starości? Na czym polega 

kontrowersyjność/innowacyjność zaprezentowanego tekstu? Fragment tekstu ma posłużyć do 

sprowokowania dyskusji, natomiast uczniowie nie będą zajmować się jego głębszą 

interpretacją. Na ostatnią część lekcji złożą się dwie rzeczy. Najpierw uczniowie obejrzą 

przykłady dwóch kampanii społecznych poświęconych tematom zajmującym uwagę opinii 

publicznej23. Następnie klasa zostanie podzielona na dwie grupy, które będą miały za zadanie 

 
22 W. Tłokiński, Mowa ludzi u schyłku wieku, Warszawa 1990, s. 6. 
23 Przykładowe kampanie społeczne: 
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zaprojektowanie kampanii społecznej skierowanej do osób starszych lub poruszającej temat 

starości (praca  z podziałem na grupy).  

 Podany scenariusza jest jednym z wielu, jakie można zrealizować na lekcji języka 

polskiego traktującej o tematyce starości. Trzeba pamiętać, że każda okazja do nauczenia 

młodego odbiorcy empatii wobec starszych jest ważna. I tak naprawdę nie jest istotne jaka to 

będzie książka, czy jaki to będzie obraz. Naszym celem jest stworzenie młodemu 

człowiekowi okazji do dyskusji nad starością.  

 

Dialog międzypokoleniowy, czyli jak zaprzyjaźnić się z seniorem z pomocą Metody 

projektu edukacyjnego 

 

Do budowania dialogu można wykorzystać stosowaną w Polsce od niedawna Metodę 

projektu  edukacyjnego. Projekt dzieli się na cztery etapy. Każdy z nich wydaje się tak samo 

ważny, jednakże pierwszy jest kluczowy. Właśnie wtedy, gdy nauczyciel określa temat 

projektu oraz jego cele, wszystko rozstrzyga się w umysłach uczniów. Już pierwszego dnia 

wiadomo, czy i jak będzie realizowany projekt edukacyjny. Dlatego tak istotne jest, aby temat 

zaproponowany przez nauczyciela był dla uczniów ciekawy, ważny, bliski. Projekt, którego 

zagadnieniem przewodnim uczyni się kampanię społeczną (o której pisałam wcześniej) 

poświęconą seniorom, winien stać się właśnie takim tematem. 

 Po pierwsze, projektowanie kampanii społecznych jest działaniem interdyscyplinar-

nym – w czasie jej powstawiania wykorzystuje się wiedzę z zakresu języka polskiego – kam-

pania musi być świetnie skonstruowana językowo, wiedzy o społeczeństwie, biologii, a także 

dyscyplin, z którymi młodzi ludzie rzadko spotykają się w szkole np. socjologii, czy psycho-

logii. Dodatkowo różnego rodzaju kampanie (np. społeczne, reklamowe, wyborcze) są obecne 

w życiu każdego człowieka, a co za tym idzie, ich projektowanie staje się działaniem 

praktycznym i potrzebnym we współczesnym, medialnym świecie (przed rozpoczęciem pro-

jektu szkolnego można zobaczyć kilka przykładów kampanii społecznych).  

 W związku z zagadnieniem dialogu międzypokoleniowego, który w obecnych czasach 

można już nazwać międzykulturowym, proponowany temat kampanii społecznej to: Jak se-

 
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1572,dzieci_z_za_duzym_doswiadczeniem, [dostęp: 11.11.2011]. 
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1525,trzezwosc_na_calym_swiecie, [dostęp: 11.11.2011]. 
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1360,tylko_slabi_gracze_biora_dopalacze, [dostęp: 11.11.2011]. 
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1356,sztuczki_by_zdobyc_alkohol, [dostęp: 11.11.2011]. 
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1558,tysiace_kobiet_spada_ze_schodow_codziennie, [11.11.2011]. 
 
 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1572,dzieci_z_za_duzym_doswiadczeniem
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1525,trzezwosc_na_calym_swiecie
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1360,tylko_slabi_gracze_biora_dopalacze
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1356,sztuczki_by_zdobyc_alkohol
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1558,tysiace_kobiet_spada_ze_schodow_codziennie
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niorzy i młodzi mogą wspólnie spędzać czas? Kampania ta ma dotyczyć możliwość łączenia 

różnych form aktywności w gronie wielopokoleniowym. Na zrealizowanie tego projektu po-

czątkujący uczestnicy PBL (biorący w nim udział po raz pierwszy) będą mieli miesiąc czasu 

(bardziej doświadczeni uczniowie, którzy lepiej potrafią zaplanować swoje zadania, mogą 

poświęcić temu projektowi dwa lub trzy miesiące).  

 Uzasadnieniem dla wyboru takiego tematu są liczne korzyści płynące z kontaktów 

wielopokoleniowych, takie jak: obcowanie z mądrością, dojrzałością, doświadczeniem i spo-

kojem seniorów, uczenie się od nich życia, dialogu z innymi, spoglądania na problem z dy-

stansu czasu; w drugą stronę seniorzy w kontaktach z młodymi czują się potrzebni, zaanga-

żowani, mogą podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, a przebywanie z młodymi działa na 

nich jak eliksir młodości – znowu mogą myśleć jak młodzi, a nawet wiele się od nich nauczyć 

w zakresie np. rozwoju nowych technologii.  

 Realizacja projektu, czyli etap drugi, zależy od kreatywności uczniów. Można 

zaproponować im przeprowadzanie wywiadów z własnymi dziadkami oraz innymi seniorami 

na temat preferowanych form spędzania wolnego czasu. Można prześledzić najnowsze oferty 

biur podróży, a następnie zaplanować wielopokoleniowe wakacje. Istnieje szansa, aby do tego 

rodzaju działalności zaangażować kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz różne 

organizacje zrzeszające seniorów. Chodzi o to, aby z wielu źródeł zebrać jak najwięcej infor-

macji na temat tego, jak połączyć oczekiwania młodych i starszych we wspólnych formach 

spędzania czasu wolnego. 

 Przykłady działań, na jakie nauczyciele mogą naprowadzić uczniów w czasie tworze-

nia kampanii społecznych to: przeprowadzenie ankiet wśród grupy seniorów zamieszkujących 

daną miejscowość na temat ich ulubionych zajęć z młodość oraz zajęć, którym poświęcają 

czas obecnie; zaplanowanie wspólnego wypoczynku w małej górskiej miejscowości lub du-

żym kurorcie turystycznym nad Morzem Śródziemnym; zaprojektowanie folderu ze zdjęciami 

oraz opisami działań, jakie można przedsięwziąć w klubie seniora; zaplanowanie wspólnych 

zakupów; zaprojektowanie instrukcji obsługi sprzętu elektronicznego typu: telefon komór-

kowy, komputer, dekoder telewizyjny; opracowanie gier strategicznych angażujących różne 

grupy wiekowe. Ważne jest, aby w planowaniu wszystkich działań zauważyć ograniczone 

możliwości seniorów np. w zakresie percepcji wzrokowej czy słuchowej. 

 W drugiej kolejności uczniowie powinni zatroszczyć się o sprzęt multimedialny – apa-

raty fotograficzne, kamery, dyktafony i inne, dzięki którym powstanie ich projekt. Jego postać 

nie zostaje doprecyzowana przez nauczyciela – może to być krótki filmik, wystawa zdjęć, 

plakat, folder.  
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 Do obejrzenia efektów miesięcznej pracy warto zaprosić gości – przede wszystkim 

seniorów, jako głównych bohaterów (a także adresatów) projektowanej kampanii społecznej. 

To ich ocena będzie tą najbardziej miarodajną – po reakcji można będzie zaobserwować, czy 

zaproponowane przez młodych projekty znajdą zainteresowanych odbiorów po drugiej stronie 

dialogu międzypokoleniowego – który ma szansę zaistnieć na płaszczyźnie wzajemnej 

współpracy i akceptacji.  

 Ocena dokonań uczniów będzie wymiernym podsumowaniem tego przedsięwzięcia. 

Jednakże to nie wszystkie jego korzyści. Niewątpliwie kształcącą może okazać się bowiem 

lekcja dialogu między dwoma kulturami i dwoma pokoleniami. Dzięki niej powstanie możli-

wość nowego postrzegania młodości przez starość i starości przez młodość - postrzegania 

niestereotypowego, wzbogaconego o nową waloryzację. W spotkaniu z Innym, drugim czło-

wiekiem (w tym przypadku seniorem) ważne jest bowiem zachowanie własnej tożsamości – 

jako osoby młodej oraz uszanowanie tożsamości Innego. Konieczne jest, aby rozbudzić em-

patię na drugiego człowieka, a jako że dzielimy i kategoryzujemy świat na dobry i zły, ufny i 

nieufny, nie możemy w sposób bezrefleksyjny podążać za stereotypami. 

Niezależnie jednak za pomocą jakich metod będziemy pracować nad tworzeniem 

dialogu międzypokoleniowego, zawsze należy pamiętać, że jego nadrzędnym celem będzie 

komunikacja międzypokoleniowa, rozumiana w świetle zmian społeczno-kulturowych jako 

międzykulturowa, będąca zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Dotyczy ona, tak samo 

jak w przypadku dialogu między odmiennymi kulturami świata, próby porozumienia między 

dwoma odmiennymi uczestnikami komunikacji – młodymi i starymi. Istotą komunikacja jest 

wzajemne zrozumienie swojej inności/obcości, na którą składają się działania, zachowania, 

gesty, słowa. Inni w ten sposób poszukują wspólnego znaczenia naddanych sensów i 

prezentują postawę otwartości na komunikaty płynące z drugiej strony, na to, co chce 

przekazać obcy. Komunikacja międzypokoleniowa jest obserwowana na dwóch 

płaszczyznach – indywidualnej i grupowej (można nawet powiedzieć społecznej) dlatego też 

realizacja przekazu treści (wartości, oczekiwań, tradycji itp.), znaczeń i tożsamości nie 

powinna się ograniczać tylko do jednego z nich24. Natomiast komunikacja 

międzypokoleniowa w dużej mierze powinna skupić się na budowaniu postawy otwartości na 

Innność. 

 
24 Zob. T. Paleczny, Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie [w:] Dialog na pograniczach 
kultur i cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Kraków 2009. 
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Magdalena Środa – wielokrotnie powtarzała, że tolerancja istnieje dla osób, które jej 

potrzebują, ludzie otwarci nie potrzebują tolerancji. Dlatego nie można mówić o kształtowa-

niu międzykulturowej wrażliwości na drugiego człowieka bez zachowania własnej odrębno-

ści/tożsamości. Prowadzanie dialogu międzypokoleniowego nie polega bowiem na asertyw-

nym likwidowaniu różnic międzykulturowych, lecz na znalezieniu wspólnego miejsc spotkań 

oraz wzajemnych oczekiwań, w tym przypadku wobec możliwość wspólnego spędzania czasu 

młodych i seniorów.  
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