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Osoby, które współtworzyły projekt:

Barbara Gańcza – z wykształcenia prawnik 
i manager zasobów ludzkich, prowadzi pro-
fesjonalne szkolenia biznesowe i wspiera ludzi 
w rozwoju. Ja postrzegam Basię, przede 
wszystkim, jako osobę czarującą, empatyczną 
i lubiącą ludzi. Zawsze kieruje się powiedzeniem, 
że „świat zewnętrzny jest odbiciem tego, co 
jest w nas”.  
Więcej: www.barbaragancza.pl, 
 Fb: Barbara Gańcza

Anna Szalwa – absolwentka ASP we Wrocławiu, 
zajmuje się rysunkiem, projektowaniem gra-
ficznym i animacją. Uwielbia być częścią 
zbiorowych projektów artystycznych. 
Podejście Ani do pracy i do ludzi daje  
wewnętrzny spokój. Nawet w krótkiej roz-
mowie potrafi zarazić pozytywną energią  
i motywacją do działania.
Więcej: annamariaszalwa.myportfolio.com 
 Fb: Anna Maria Šalva

 
Mam na imię Ola i jestem animatorką kultury.  
Od dawna jestem zainteresowana tematem 
starzenia się i przygotowania do starości. 
Cały czas uczę się, poznaję i zdobywam nowe  
doświadczenia. Przez lata pracy z seniorami  
i seniorkami zauważyłam, że ich charyzma  
i chęć do działania jest porównywalna, a nawet 
czasem większa od energii młodych ludzi, którzy 
– z drugiej strony – mają do zaoferowania nowe 
spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego postano-
wiłam połączyć te dwa – pozornie różne – światy. 

Więcej o projekcie „NIEstarość na Złotnikach”: 
 poprostuostarosci.pl oraz na Fb: poprostuostarosci

 Dzień dobry,

broszurka, którą trzymasz w ręku jest moją próbą odpowiedzi na pytanie 

czym właściwie jest starość i nie-starość oraz co nas dzieli, a co łączy 

bez wzglądu na wiek. Broszura jest także zapisem warsztatów i między-

pokoleniowych działań integracyjnych, jakie w ramach 25. Edycji Mikro-

grantów zrealizowałam w Złotnickim Centrum Spotkań w 2021 roku. 

W broszurce przedstawiłam jak prosta jest droga od pomysłu do realiza-

cji. Na końcu broszury znajdują się dobre praktyki i moje rekomendacje 

dla działań kierowanych czy realizowanych z seniorkami i seniorami.

Podczas realizacji tego projektu, efekt pracy na warsztatach przerósł 

moje oczekiwania. Wszystkim międzypokoleniowym spotkaniom towa-

rzyszyła pozytywna energia, otwartość i chęć do współpracy międzypo-

koleniowej. Po zrealizowanym projekcie pozostały piękne wspomnienia, 

ale również niedosyt i chęć na więcej.

      Ola Kołodziej



Przekorna nazwa „NIEstarość” to cykl działań, 
które mają na celu uświadomienie, że pomimo 
dzielącego nas wieku łączą nas wspólne wartości, potrzeby i marzenia. 
Na zajęciach zmieniłyśmy definicję starości, na taką bez negatywnych stereotypów.  
Dodatkowo wspólnie zaproponowałyśmy sposoby dialogu i pomocy sąsiedzkiej.  
W programie warsztatów znalazły się również gry integracyjne i  działania  
arteterapeutyczne. Ostatnim krokiem w realizacji projektu było nakręcenie  
filmu dokumentalnego, który może inspirować i skłaniać do refleksji.

Okazało się, że na pierwsze spotkanie przybyły przedstawicielki wielu 
pokoleń. W warsztacie uczestniczyły kobiety od 13. do 83. roku życia.  
To sprawiło, że mogłyśmy usłyszeć różne zdania i opinie.  Z naszych  
rozmów wyłoniły się ciekawe wnioski. Podczas warsztatów dowiedziałyśmy 
się sporo o sobie i o innych.

 

Punktem wyjściowym było zastanowienie się co to jest starość  
i z czym się kojarzy. Na takie pytanie uczestniczki odpowiadały na osobnych 
kartkach. Po chwili tablica  
wypełniła się różnymi odpo-
wiedziami, a niektóre określe-
nia powtarzały się. 
Dla kontrastu zostało posta-
wione również pytanie o to, 
czym jest młodość. 

Skojarzenie starości to: 

Jednak, gdy spojrzymy na te określenia z perspektywy młodszych pokoleń, 
okaże się, że większość z nich można zastosować do każdego człowieka.  
Samotność, przerażenie, odrzucenie mogą być odczuwane również przez 
nastolatki. Pokazał to czas pandemii i rosnąca liczba depresji u osób  
w każdym wieku. 
Ale padły też określenia pozytywne, który każdy z nas powinien w so-
bie pielęgnować: czas dla siebie, wiedza, dojrzałość,  
osiągnięcia, mądrość. To jest to co nas łączy.
Udało nam się wyłonić również te stwierdzenia, które są charakterystyczne 
tylko dla  starości. Dzięki temu możemy stworzyć na nowo definicję tego słowa. 
Trzy piękne i mocne cechy: zmarszczki, kobieta dojrzała, 
ukształtowany charakter. 
Czy z takiej perspektywy starość wygląda aż tak źle? Rozmowy w czasie 
spotkania doprowadziły nas do wniosku, że w każdym wieku można być 
osobą szczęśliwą, energiczną i pracującą nad sobą.
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Pokazałyśmy również, jakie mogą być różnice między pokoleniami.  
Ostatecznie wskazałyśmy, że to nie różnice są ważne, a charakterystyka 
danego pokolenia, która, dzięki jej znajomości, może pomóc we wzajemnym 
zrumienieniu grup w różnym wieku.

Każde pokolenie charakteryzuje się określonymi cechami. 
Wprowadźmy zatem trochę teorii.

Baby Boomers
(pokolenie 
    powojennego wyżu)

Osoby urodzone w latach 1946-64 
wyróżniają się dużym zaanga-
żowaniem i przywiązaniem do 
tradycji. W czasie swojego życia 
były przywiązane do jednego 
miejsca pracy, a nawet stanowiska. Wszystkie decyzje były podporządkowane zapew-
nieniu życiowej stabilizacji. Mogą mieć podejście konserwatywne. Ważne są zasady: 
szanować starszych, zaufanie autorytetom. Jednak to osobom urodzonym w czasach 
komunizmu przypisuje się cechy roszczeniowości, podejrzliwości i ogólnej nieufności.

 

Pokolenie X 
 (poświęcenie pracy)

Urodzeni w okresie 1965-80 scep-
tycznie podchodzą wobec przyję-
tych od rodziców wartości. Natural-
nie sprzeciwiają się autorytetom, 
ale są lojalni wobec pracodawców. 
Bardzo ważny jest dla nich rozwój 
osobisty. 

W wykonywanej pracy oprócz fachu liczy się też zdolność komunikacji z innymi i empatii 
– stąd preferowany kontakt osobisty niż drogą elektroniczną czy telefoniczną.

Pokolenie Y 
(Millenialsi – wychowani
      w dobrobycie)

Osoby urodzone między 1980-95 
dorastały w dobie pełnego rozkwitu 
technologii, Internetu i mediów spo-
łecznościowych. Są wychowywani 
przez rodziców w przeświadczeniu, 
że są wyjątkowi, skuteczni, o dużych 

kompetencjach. Pokolenie Y stawia na rozwój osobisty. Cenią sobie mobilność  
i elastyczność czasu pracy. Nie są przywiązani do tradycji. 

Pokolenie Z 
(pokolenie 
   wirtualnego świata)

Od połowy lat dziewięćdziesiątych rodzi 
się pokolenie, które jest całkowicie 
oswojone z technologią. Są otwarci na 
innowacje i nieszablonowe rozwią-
zania. Są bardzo zaradni i dużą wagę 
przywiązują do wykształcenia. 
Ale są również niecierpliwi i chcą 
wszystko mieć natychmiast.

Aby zrozumieć siebie nawzajem, ważne jest, żeby zrozumieć czasy, w któ-
rych się dorastało i realia wtedy panujące. Jeśli zaakceptujemy różnice 
dzielące pokolenia, łatwiej będzie porozumieć się i szukać podobieństw, 
które zwykle są niewidoczne na pierwszy rzut oka.



 

Uczestniczki zapoznały się z opisami poszczególnych pokoleń. Analizowały-
śmy, czy stwierdzenia są zgodne z prawdą. Następnie wszystkie grupy pokole-
niowe rozpisały własne wartości i potrzeby, którymi kierują się w swoim życiu.

Pokolenie
  Baby Boomers
Wartości: solidarność, odpo-
wiedzialność, pracowitość, 
wyrozumiałość, inwencja 
Potrzeby: zrozumienie, 
że niedosłyszymy, niedowidzimy, 
jesteśmy słabsi_słabsze, 
potrzebujemy pomocy, 
miłości, bycia wysłuchanymi, 
cierpliwości, akceptacji, 
poczucia bezpieczeństwa

 

Pokolenie X 

Wartości: kultura osobista, 
jakość pracy, wiedza, otwartość, 
samorozwój
Potrzeby: docenianie doświa- 
dczenia, szanowanie poglą-
dów, stylu życia, bycie na czas 
(słowność), nieszufladkowanie, 
kontakt bezpośredni z ludźmi, 
niezależność

Pokolenie Y
Wartości: niezależność, 
elastyczność (czasu pracy), 
równość, empatia, relacje, 
wartość pracy 
Potrzeby: zdobywanie wie-
dzy, większej świadomości, 
work-life balance, kontakt bez-
pośredni, bezpieczeństwo, so-
lidarność, dążenie do równości

Pokolenie Z
 

Wartości: rozwinięcie 
w dziedzinie technolo-
gii, spontaniczność, 
potrzeba dopasowania 
się do reszty, poczucie 
braku przynależności
Potrzeby: interakcje, 
zrozumienie, akcep-
tacja, docenienie, wy-
słuchanie, cierpliwość, 
zaufanie, poczucie bez-
pieczeństwa

Jaka jest prawda? Mamy w swojej głowie obraz poszczególnych pokoleń 
i generalizujemy informacje o nich, ale wszystko zależy od indywidual-
nego podejścia. Anka, mimo, że dorastała w „pokoleniu Baby Boomers”, 
absolutnie nie jest przywiązana do tradycji, natomiast Bianka i Ewa  
z „pokolenia Z”, wolą zostawić telefon w domu, gdy wychodzą spotkać się 
ze znajomymi.



Przyszedł czas na konfrontację teorii z rzeczywistością. Zaskakujące było 
zestawienie razem wszystkich przemyśleń pokoleniowych. Okazuje się, 
że możemy mieć te same potrzeby, wartości i pasje! Czy jest to zaskakujące? 
Uczestniczki warsztatu patrzyły na to z ciekawością.

 

Ostatnim punktem tej części warsztatów było zadanie sobie pytania,  
co możemy sobie nawzajem zaoferować oraz w jaki sposób stworzyć 
pomoc międzypokoleniową. Jakie padły odpowiedzi? 

„Mogę nauczyć układać fryzurę; nauczyć wykonać coś z makramy;  
porozmawiać, dać wsparcie/ czas/ uwagę/ obecność; pomoc na działce; 
pomoc w zakupach; pomoc w sprzątaniu; pomoc w opiece nad psem, 
skosić trawę, uczyć kreatywności, zakupy przez Internet, podlać kwiaty, 
porozmawiać o samotności i zdrowiu, zaprosić na kijki, pomoc  
osobie chorej, zrobić wprowadzenie do kuchni roślinnej, udostępnić 
sprzęt do rehabilitacji, zrobić porady kulinarne, pomoc w nauce, motywacja 
do wczesnego wstawania.

Na każdym etapie swojego życia popełniamy błędy i uczymy się na nich. 
Jesteśmy skłonni i skłonne dawać rady, żeby najbliżsi wybierali lepsze 
rozwiązania niż my.
Uczestniczki spisały rady, na podstawie swoich doświadczeń życiowych. 
Stworzyłyśmy listę, którą przekazujemy dalej.

 Gdybym wiedziała, to co wiem teraz, to:

 Podjęłabym inne decyzje w kwestii pracy/ obowiązków/ dzieci

 Nie pracowałabym tak ciężko

 Miałabym inny stosunek do nauki

 Odpuściłabym pewne rzeczy wcześniej

 Nie przejmowałabym się tym co inni o mnie myślą

 Byłabym asertywna



Kolejne spotkanie zaowocowało stworzeniem haseł 
promujących działania międzypokoleniowe.

Przyszedł czas 
na przygotowanie 
prac na planowaną 
wystawę. 

Tym razem inspiracją 
stało się hasło 

„NIEstarość” 

oraz postrzeganie
siebie przez 
pryzmat swoich 
emocji, a nie wieku.



To co umieściłyśmy w małych dziełach sztuki, zwróciło  
naszą uwagę i nas określa. Jest też przesłaniem  
dla innych. Hasła zamieszczone na kolażach to: 

„Sprawna w każdym wieku”, „Daj sobie szansę”,
„Czas na odwagę”, „Poradzę sobie”, 
„Starość – radość”, „Wakacje”, „Przygotuj się”,
„Podaj dobro dalej”, „Usłysz siebie”,
„Bądź ponad czasem”, „Wolę ciąg dalszy”.





Kim jestem?

Mamą, Człowiekiem, Menadżerką domu, Kobietą, 
Polakiem, emerytką, wolontariuszką, uczennicą, 
sportowcem.

Pomysł na film zrodził się pod wpływem  
dokumentu Krzysztofa Kieślowskiego 
„Gadające głowy”. W tym filmie bohatero-
wie i bohaterki w różnym wieku odpowiadali  
na te same pytania, a wypowiedzi były  
różne - w zależności od życiowych 
doświadczeń osób wypowiadających się. 

W przeprowadzonych przeze mnie wywiadach zadałam te same pytania 
i dołączyłam jeszcze jedno, które wiąże się z działaniami warsztatowymi.
Każdy z uczestników usłyszał 4 pytania: Kim jestem? Co jest dla mnie  
najważniejsze?  Czego chcę? Co mogę zaoferować od siebie?
Okazało się, że odpowiedzi są podobne, a wybrzmiałe pytania każdy 
powinien czasem sobie zadać.

Co jest najważniejsze? 

Interakcje z innymi ludźmi , bycie szczęśliwym
Otaczanie się ludźmi, którzy dają mi siłę, zdrowie, 
przyjaciele
Żeby mieć kogoś komu można zaufać
Rodzina, zdrowie, miłość, szczerość, zaufanie, stabilizacja 
życiowa, realizacja pasji
Żebym mogła się cały czas rozwijać

Czego chcesz?

Stabilnej przyszłości
Żeby każdy zrozumiał każdego 
Zrozumienia dla wszystkich sporów
Chciałabym nie liczyć dni, tylko żeby dni się liczyły
Spokoju i jedności
Żeby wszystko układało się pomyślnie
Wytchnienia od codziennych spraw, bycia szczęśliwą

Co możesz dać od siebie?

Rozmowę z drugim człowiekiem
Pomoc
Myśl, że można cieszyć się małymi rzeczami, uważność, 
czułość
Szczerość, rzetelność, świeże spojrzenie na sprawy, 
ciepło i dużo koloru
Przyjaźń, zaufanie, życzliwość, szacunek, dojrzałość, 
mądrość, swoje doświadczenie życiowe i zawodowe



Zagadnienia związane z seniorami i seniorkami zostały za-
uważone już jakiś czas temu. Zauważając, że nasze społe-
czeństwo się starzeje zaczęto poświęcać osobom starszym 
coraz więcej uwagi. Obecnie następuje zmiana kierunku 
myślenia u wielu osób -  coraz bardziej docenia się działa-
nia międzypokoleniowe. 

Nie szufladkujmy ludzi ze względu na wiek. Wiek to tylko 
liczba, a starość to tylko słowo. Okazuje się, że wszystkie 
pokolenia mogą się ze sobą porozumieć. Wystarczy tylko 
mieć otwartość na innych ludzi i szukać możliwości, a nie 
ograniczeń. 
Być może pomyślisz droga czytelniczko / drogi czytelniku, 
że łatwo to powiedzieć ale znacznie trudniej zrobić. Masz 
rację. Otwartości na innych warto się uczyć przez cały czas. 
To od nas zależy, jak będą przebiegać nasze kolejne etapy 
życia. 
Podczas przeprowadzonych warsztatów „NIEstarość na 
Złotnikach – warsztaty międzypokoleniowe” uczestniczki 
spotkań doskonale pokazały, że można międzypokolenio-
wo stworzyć miłą atmosferę, ze wzajemnym szacunkiem i 
wsłuchaniem się w głos innych pokoleń. Bez względu na to, 
w jakich działaniach uczestniczymy, na pierwszym miejscu 
zawsze będą nasze wspólne potrzeby, wartości i zaintere-
sowania.
To, czego zabrakło, a można kontynuować na następnych 
spotkaniach, to głos różnych pokoleń na temat przygoto-
wania się do starości oraz pamięci o tym, że każda osoba 
była kiedyś młoda i ma w sobie wewnętrzne dziecko.

 1. Wprowadź w swoje życie przekonanie, że w każdym 
  wieku można żyć szczęśliwie.
 2. Zadbaj o relacje z innymi. Kontakty międzyludzkie 
  podbudowują i sprawiają, że czujemy się potrzebni.
 3. Odczaruj słowo starość w swojej głowie. Spraw, żeby 
  nie miało oni zabarwienia negatywnego.

Więcej: www.poprostuostarosci.pl

Chcesz dołączyć do działań międzypokoleniowych? 
Skorzystaj ze wskazówek:

 1. Zainteresuj się tym,  co się dzieje w Twojej okolicy. 
  Może znasz osoby, które potrzebują pomocy?
 2. Sprawdź czy w Twoim miejscu zamieszkania są prowadzone 
  działania dla seniorów i seniorek. Rady Osiedla i Kluby 
  Seniora są bogatym źródłem informacji.
 3. Zastanów się, jak możesz pomóc? Oferowanie zrobienia 
  zakupów w zamian za poczytanie dziecku bajki, 
  to obustronna korzyść.
 4. Nie bój się rozmawiać. Zacznij od przywitania się. 
  Rozmowa sama się rozwinie, bo - i młodsi i starsi - lubią 
  mówić i być wysłuchanymi.
 5. Nie oceniaj. Wiek nie określa jaki ktoś jest. Pamiętaj, 
  że osoba, na którą patrzysz może mieć te same 
  zainteresowania, wartości i potrzeby.

Podsumowanie
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             Dziękuję Złotnickiemu Centrum Spotkań 

za udostępnienie przestrzeni warsztatowej,  Wrocławskiemu 

Centrum Seniora, za współpracę i promowanie projektu wśród 

Seniorów oraz Strefie Kultury Wrocław za możliwość 

zrealizowania projektu.

Szczególne podziękowania dla uczestniczek warsztatów 

międzypokoleniowych: Irmy, Amelii, Anki, Krystyny, Wiesławy, 

Moniki, Agnieszki, Bianki i Ewy. 

      Ola Kołodziej
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