
Ludzie starsi – ich godność 
i wpływ na moje życie1

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1 „Miłość wyraża się również w troskliwej uwadze poświęconej ludziom starszym, którzy żyją 
w rodzinie: ich obecność może być bardzo znacząca i wartościowa. Są oni przykładem łącz-
ności między pokoleniami, ważnego ogniwa, przyczyniającego się do pomyślności rodziny 
i całego społeczeństwa. Mogą nie tylko dawać świadectwo, że istnieją pewne aspekty życia, 
jak na przykład wartości humanistyczne i kulturowe, moralne i społeczne, których nie da się 
mierzyć kryteriami ekonomicznymi czy funkcjonalnymi; mogą także skutecznie wspomagać 
środowiska pracy i warstwy kierownicze. W istocie rzeczy chodzi nie tylko o to, żeby coś zrobić 
dla ludzi starszych, ale by zaakceptować ich jako odpowiedzialnych współpracowników, którzy 
w sposób rzeczywiście dla nich możliwy będą uczestniczyć w realizacji wspólnych projektów 
zarówno w fazie planowania, jak i dialogu i wykonania. Pismo Święte mówi o osobach, które 
«wydadzą owoc nawet i w starości» (Ps 92,15). Ludzie starsi stanowią ważną szkołę życia: zdol-
ni są do przekazywania wartości i tradycji oraz pomagania w rozwoju najmłodszych, którzy 
dzięki nim uczą się nie szukania wyłącznie własnego dobra, ale również dobra innych. Gdzie 
ludzie starsi znajdują nie tylko warunki do leczenia i odpowiedzialnej opieki, ale – przede 
wszystkim – odnoszenia się do nich z miłością”. KNSK 222.
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1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność kontaktowania się z ludźmi

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Wymiana dóbr duchowych i wzajemna pomoc

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Wzajemna akceptacja i współpraca w ramach pokoleń.
− Wymiana pokoleniowa w życiu społecznym.
− Rozwój kulturalny, społeczny i materialny w procesie wymiany pokoleń.
− Psychologia procesu dojrzewania i starzenia się.
− Źródła konfliktów między pokoleniami.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Nasze życie jest na każdym etapie wartościowe.
− Życie to dar od starszego pokolenia.
− Należy okazywać szacunek starszym, bo tym samym szanuje się same-

go siebie jako człowieka.
Zasady

− Staram się korzystać z doświadczenia życiowego osób starszych.
− Obserwuję osoby starsze w mojej rodzinie i uczę się od nich odnajdy-

wania sensu i celu życia.
− Zabiegam o poprawne stosunki ze starszymi: rodzicami, dziadkami, 

krewnymi i sąsiadami, z którymi tworzę więzi życzliwości i wzajemnej 
pomocy. 

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW 
Normy

− Każdy etap rozwoju ludzkiego ma swoje cechy, właściwości, problemy 
i trudności, związane z psychosomatyczną naturą człowieka.

− Rywalizacja pokoleniowa, agresywna, bez zasad i pozytywnych uczuć, 
prowadzi do wielu konfliktów i niszczy struktury społeczne.

− Przez wymianę pokoleń jest zachowana ciągłość narodu.
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Zasady
− Nie wykorzystuję przewagi duchowej, materialnej, emocjonalnej, wie-

kowej, nad dziećmi i ludźmi starszymi.
− Uczę dziecko szacunku dla starszych, poprzez przykład dobrego współ-

życia międzypokoleniowego we własnej rodzinie.
− W moich decyzjach życiowych biorę pod uwagę doświadczenia star-

szego pokolenia.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Szkoła jest miejscem wymiany wszelkich dóbr międzypokoleniowych.
− Szkoła jest sprawdzianem porozumiewania się międzypokoleniowego.
− Współpraca ze starszym pokoleniem gwarantuje sukces młodemu 

pokoleniu.
Zasady

− Współpracuję, w procesie wychowawczym, z rodzicami i osobami 
starszymi.

− Korzystam z wiedzy starszych w procesach edukacyjnych 
i wychowawczych.

− Poszukuję przyczyn możliwych konfliktów i powstawania subkultur 
w rywalizujących ze sobą pokoleniach.
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1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Na podstawie konkretnej, wyznaczonej przez wychowawcę lektury albo fil-
mu  wychowankowie przeprowadzają analizę relacji międzypokoleniowych. 
Wyszczególnia się zaobserwowane konflikty, sposoby ich rozwiązywania oraz 
formy współpracy, porozumienia i współżycia. 

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Następuje porozumienie międzypokoleniowe prowadzące do współpracy, po-
mocy, współdziałania. Młodzież uznaje autorytet osób starszych, poszukuje 
u nich wskazań, korzysta z ich doświadczenia życiowego2. Wzajemna akcep-
tacja i szacunek zapobiegają powstawaniu napięć i konfliktów międzypokole-
niowych3. Każdy człowiek, niezależnie od wieku, nawiązuje relacje ze starszymi 
i młodszymi, które dopełniają się w ramach związków małżeńskich, rodzin-
nych, towarzyskich, zawodowych, społecznych i pokoleniowych.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Możliwa jest ciągła zależność emocjonalna dzieci od rodziców i starszych. 
Dzieci, nie znajdując oparcia w starszym pokoleniu, szukają swojego miejsca 
w subkulturach, sektach, gdzie znajdują pozorne poczucie bezpieczeństwa 
i zrozumienie. Powstaje rywalizacja międzypokoleniowa, wzajemne zwalcza-
nie się, brak porozumienia. Obopólna niechęć oraz emocjonalny rozdźwięk 
prowadzą do pogłębiania się nieporozumień w domu rodzinnym i środowisku 
szkolnym. W starszych klasach powstaje relacja: „my” i „oni”. „My” – młodzi 
pełni życia i wspaniałych perspektyw, i „oni” – starzy, bezproduktywni, którzy 
muszą odejść. Następuje wtedy utrata wspólnych wartości oraz utrata perspek-
tywy pogodnego, w pełni radosnego i życzliwego współbycia i współdziałania.

2 ,,Jest prawem dzieci i młodzieży otrzymywanie wskazań, które pozwolą im oceniać wartości 
moralne według prawego sumienia, przyjmować te wartości przez osobisty wybór, jak i pełniej 
poznawać i miłować Boga”. DWCH 1.

3 „Potocznej świadomości narzucono dziś przekonanie, że rodzina jest przede wszystkim te-
renem konfliktu pokoleń. Takie przeświadczenie prowadzi dość łatwo do wniosków najdo-
słowniej antywychowawczych: jeśli reakcją dzieci na proponowanie im wartości musi być ich 
negacja, to najlepiej nie wychowywać, wówczas dzieci może same znajdą sobie jakieś stosowne 
dla siebie zasady”. Człowiek – osoba – płeć, dz. cyt., s. 200.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wiek podeszły wynika z naturalnego toku ludzkiego życia. Niestety, wielokrot-
nie okres ten kojarzy się z samotnością i śmiercią. Ludzie starsi to ludzie z baga-
żem życiowych doświadczeń. Wielu seniorów potrafi docenić życie na każdym 
jego etapie i dostosować się do rytmu charakterystycznego dla poszczególnych 
jego okresów. Wtedy młodsi mogą korzystać z ich mądrości i serdeczności. Źle 
się dzieje, kiedy człowiek starszy panicznie boi się upływu lat.

Wiek podeszły to także większe prawdopodobieństwo choroby. Cier-
pienie jest trudne do zrozumienia. Można go jedynie przyjąć poprzez wiarę.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
„Bajki i wiersze naszego dzieciństwa” to zbiór pięknych i pouczających bajek, 
wierszy wielu polskich pisarzy m.in.: Władysława Bełzy, Marii Konopnic-
kiej, Józefa Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza. Wiersze, rymowanki 
(zwłaszcza te zabawne, zbudowane na zasadzie absurdu i deformacji rzeczy-
wistości) zaspakajają potrzeby ludyczne dzieci. Prosty wierszyk ma wymiar 
ludyczny, jeśli dostarcza dzieciom takiej radości, jak zabawa.

Poezja nie tylko bawi, ale także pomaga w rozwiązaniu własnych pro-
blemów. Ma poruszać wyobraźnię, dostarczać wzruszeń. Łatwiej będzie dziec-
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ku zrozumieć sytuacje, jakie spotykają go na co dzień. Może utożsami się z ja-
kimś bohaterem i oswoi lęk? Warto często sięgać po poezję dziecięcą, ponieważ 
zawsze znajdzie się w niej wartości. Im bardziej wiersz przemówi do wyobraźni 
dziecięcej, tym pełniej zostaną zrealizowane cele dydaktyczne zarówno wycho-
wawcze, jak i literackie.

Powiedz mi, dziaduniu, jak to się zrobiło,
Że ci coś jak śniegiem włoski oprószyło? 
Już śniegi i lody na dworze stopniały,

– Dziecino kochana! – dziadunio odpowie. – 
Starością posiwiał mój włosek na głowie:
Żyjemy, rośniemy jak na polu kłoski
Dojrzeją, zżółkną, nam – zbieleją włoski:
A kto włosy ma takie, żył długo na świecie,
Szanujże go dziecię,
I powstań przed nim, choć biedny, w niewoli,
A Bóg ci siwych włosków doczekać pozwoli.

Wiersz ten jest opisem wspaniałego dialogu pomiędzy małym dzieckiem 
a dziadkiem. Wnuczek lub wnuczka dopytuje, dlaczego dziadek jest siwy. Se-
nior wyjaśnia, że to naturalny proces w życiu każdego człowieka. Poszczegól-
ne etapy ludzkiego życia porównuje do życia rośliny. Dziadek mądrze mówi,  
że starości nie trzeba się bać. Trzeba się nawet modlić, aby żyć jak najdłużej.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Istnieją kultury przejawiające szczególną cześć i wielką miłość dla osób 
starszych. Człowiek stary nie bywa tam nigdy wyłączony z rodziny, czy 
traktowany jako nieużyteczny ciężar; pozostaje w rodzinie i chociaż zo-
bowiązany do szanowania autonomii nowej rodziny, nadal bierze czynny 
i odpowiedzialny udział w jej życiu, a nade wszystko wypełnia cenne po-

S.	Jachowicz, Siwe 
włoski, w: Bajki i wiersze 
naszego dzieciństwa, 
wybór M. Kozyra, wyd. 
ARTI, Warszawa 2014, 
s. 10.
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słannictwo świadka przeszłości i inspiratora mądrości dla młodych i dla 
przyszłości. Inne kultury natomiast, zwłaszcza w następstwie nieupo-
rządkowanego rozwoju przemysłowego i urbanistycznego, doprowadziły 
i nadal prowadzą do niedopuszczalnego zepchnięcia starszych na margi-
nes życia, co jest dla nich źródłem wielkiego cierpienia, a równocześnie 
duchowego zubożenia dla wielu rodzin.

Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, 
ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. 
Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być 
wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą 
życia społecznego… Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadcze-
niu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.

Możemy starać się ograniczyć cierpienie, walczyć z nim, ale nie możemy 
go wyeliminować. Właśnie tam, gdzie ludzie, usiłując uniknąć wszel-
kiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego, co może powodo-
wać ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego 
z prawdą, miłością, dobrem, staczają się w życie puste, w którym być 
może już prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej dominuje mroczne po-
czucie braku sensu i zagubienia. Nie unikanie cierpienia ani ucieczka 
od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania 
w nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Chrystu-
sem, który cierpiał z nieskończoną miłością.

Rozejrzyjmy się wokół: jak wiele ran zło zadaje ludzkości! Wojny, prze-
moc, konflikty gospodarcze, uderzające w najsłabszych, pragnienie pie-
niędzy, których i tak nikt nie może zabrać ze sobą, musi je zostawić. 
Moja babcia mawiała do nas, dzieci: całun nie ma kieszeni. Miłość pie-
niądza, władza, korupcja, podziały, zbrodnie przeciw życiu ludzkiemu 

FC 27.

Jan	Paweł	II, List do 
ludzi w podeszłym 
wieku, 10.

SPS 37.
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i światu stworzonemu! A także – każdy z nas to wie i zna – nasze osobi-
ste grzechy: brak miłości i szacunku wobec Boga, bliźniego całego stwo-
rzenia. Jezus na krzyżu odczuwa cały ciężar zła i zwycięża je mocą mi-
łości Boga, pokonuje je przez swoje zmartwychwstanie.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Niejaki Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie, mąż już w pode-
szłym wieku, o bardzo szlachetnej powierzchowności, był zmuszony do 
otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak wybierając raczej chwa-
lebną śmierć aniżeli godne pogardy życie, dobrowolnie szedł na miejsce 
kaźni, a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę od-
rzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia. Ci, którzy byli 
wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną 
znajomość z tym mężem, wzięli go na stronę i prosili, aby zjadł przynie-
sione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje 
tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofia-
ry pogańskiej. Tak postępując, uniknie śmierci, a ze względu na dawną 
z nimi przyjaźń skorzysta z miłosierdzia. On jednak powziął szlachetne 
postanowienie, godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasłu-
gą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede 
wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im 
jasną odpowiedź mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. „Udawanie 

Franciszek, Homilia 
w czasie mszy św. 
w Niedzielę Palmową 
i Światowy Dzień Mło-
dzieży, 24.03.2013, w: 
Jan Paweł II, Benedykt 
XVI, Franciszek, Tryptyk 
o wierze, dz. cyt., s. 201. 
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bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przeko-
nanych, że Eleazar, który już ma dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie 
obyczaje. Oni to przez moje udawanie, i to dla ocalenia maleńkiej resztki 
życia, przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem 
okryłbym swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk 
Wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie ucieknę. Dlatego jeżeli mężnie 
teraz zakończę życie, okażę się godny swojej starości, młodym zaś pozo-
stawię piękny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci 
i święte prawa” (2Mch 6,18-28).

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Czwarte przykazanie przypomina dzieciom już dorosłym o ich odpowie-
dzialności wobec rodziców. W miarę możności powinny one okazywać 
im pomoc materialną i moralną w starości, w chorobie, samotności lub 
potrzebie. Jezus przypomina o tym obowiązku wdzięczności (KKK 2218).
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