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Streszczenie: Człowiek w okresie starości inaczej niż w minionych fazach życia 
zaczyna postrzegać czas. Jest to efektem nawarstwienia się doświadczeń, które 
krystalizowały się w przeszłości. Owe doświadczenia mogą być zarówno pozytyw-
ne, jak i negatywne, co z kolei w ostatnim etapie życia znajduje odzwierciedlenie 
w towarzyszących człowiekowi staremu emocjach. W związku z tym pamięć 
o przeszłości w dużej mierze determinuje percepcję czasu w starości. Poza minio-
nymi latami na przeżywaną przez seniorki i seniorów teraźniejszość wpływ ma 
wiele czynników, często od nich niezależnych, takich jak: zły stan zdrowia, samot-
ność, niekorzystna sytuacja materialna. Czy zatem czas starości może być warto-
ściowy? Oczywiście tak, gdyż stwarza człowiekowi, który osiągnął ją w dobrej 
formie psychicznej i fizycznej, olbrzymią szansę twórczego dopełnienia swojego 
dorobku życiowego, a w niektórych przypadkach nawet zneutralizowania konse-
kwencji niepowodzeń życiowych, których doświadczył we wcześniejszych okre-
sach życia. 
 

 
Człowiek jest istotą, która nie tylko żyje w czasie, ale czasowość należy do 

podstawowych wymiarów jego bytu. Tym wymiarem jest rytm naturalny, biolo-
giczny, psychiczny życia w czasie. Człowiek istnieje, rozwija się i tworzy  
w określonym przedziale czasu. To w czasie kształtuje się jego hierarchia war-
tości oraz następuje osobisty rozwój. Czas jest dla nas to trwaniem, to przemi-
janiem, raz nieuchronną chwilą, innym razem zaś ruchem. Czas to biegnie, to 
stoi, jest narodzinami tego, co wyłania się z przeszłości, i śmiercią tego, co 
w przeszłość odchodzi, a zdarza się, że i zmartwychwstaniem czegoś, co już 
martwe i dawno minione pojawia się przed nami ponownie – pisze Jerzy Chło-
pecki (Chłopecki za: Furmanek 2008, s. 14). Biorąc pod uwagę słowa autora, 
można wnioskować, że sposób, w jaki człowiek rozumie i odczuwa czas, jest 
głęboką strukturą ukrytą, wyjaśniającą jego wizję świata i wybory wartości 
(Pawełczyńska za: Furmanek 2008, s. 134), co jest zgodne z założeniami peda-
gogiki wartości ukierunkowanej na zrozumienie człowieka poprzez jego system 
wartości. W przestrzeni aksjologicznej każdego człowieka można odnaleźć war-
tości fundamentalne, wpisane niejako w jego życie. Czas bez wątpienia także 
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jest jedną z nich, chociaż często niezauważaną i nieuświadamianą w codziennej 
egzystencji. Wartość czasu dla każdego człowieka przejawia się w jego postrze-
ganiu, które jest uzależnione od warunków społecznych, ekonomicznych, a na-
wet kontekstu religijnego, w jakim człowiek się wychował i w jakim żyje. 
Z drugiej strony w czasie odbywa się również tworzenie wartości, ich utrzymy-
wanie, trwanie i rozwój (Piątek 2008). Czas także bez wątpienia determinuje 
życie człowieka. Jest kategorią określającą jego świadomość, jak również swo-
istym układem odniesienia dla ważnych wyborów, jakich dokonuje. Człowiek 
jako istota refleksyjna jest w nieustannej wymianie i relacjach z wszelkimi po-
jawiającymi się w czasie zjawiskami świata. Odbiera znaki czasu, kształtuje 
czas swojego życia i przekazuje znaki tego czasu (Furmanek 2008). 

To, co można powiedzieć o każdym człowieku, to to, że ma swój czas, któ-
ry został mu dany, a nawet zadany, co zdecydowanie trafniej oddaje specyfikę 
epoki współczesnej, w której żyjemy – nazywanej przez Zygmunta Baumana 
płynną nowoczesnością (Bauman 2006). W rozważaniach Autora można odna-
leźć wiele odniesień dotyczących przewartościowania czasu, co wskazuje na 
przerwanie wielowiekowej tradycji jego odczuwania. Człowiek współczesny, 
wychowany głównie w cywilizacji miejskiej, w świecie medialnym, w społe-
czeństwie konsumpcyjnym, w sposób odmienny przeżywa czas niż człowiek 
żyjący we wcześniejszych epokach – następuje odejście od głębokiego, np. reli-
gijnego, rytualnego, związanego z przyrodą rozumienia czasu na rzecz jego kon-
sumowania jako jeszcze jednego dobra. Tak zwane „konsumowanie czasu”, 
owszem wypełnione jest pracą i nauką, ale przede wszystkim rozrywką, uczest-
nictwem w życiu medialnym i gromadzeniem różnego rodzaju dóbr material-
nych (Malec 2011). Kultura w płynnej nowoczesności skupiona jest głównie na 
teraźniejszości, która uważana jest za istotny czynnik rozwoju, w tym także 
najbliższej przyszłości. Na skutek gloryfikacji teraźniejszości przeszłość nie jest 
szanowana, a wielokrotnie traktowana instrumentalnie i wykorzystywana do 
napędzania konsumpcji. Ponadto ludzie żyjący we współczesnych czasach coraz 
częściej skarżą się na brak czasu. Znacznie szybsze tempo życia rzutuje na wra-
żenie szybszego upływu czasu. Czas przestaje już być wartością, nie jest wyko-
rzystywany jako dane nam dobro, stanowiące podstawę rozwoju i doskonalenia 
się człowieka, ale staje się jedynie środkiem do osiągnięcia własnego – ego-
istycznego sukcesu i napędzania konsumpcji (Ożóg 2008). 

 Niewątpliwie każdy z nas na różnych etapach swojego życia podejmuje 
namysł nad jego przebiegiem oraz nad wszystkim tym, co składa się na własną 
historię, nie tylko porządkując chronologicznie zdarzenia i odświeżając osobi-
sty, nacechowany emocjonalnie kontekst tych wydarzeń, lecz wywołując wciąż 
nowe odniesienia i wyjaśnienia wynikające z dalszego ich rozwoju oraz kolej-
nych doświadczeń życiowych (Bron 2011). Jak podaje Józef Rembowski, Czło-
wiek zmienia się w czasie i zawsze jest w nurcie dynamicznych przemian od 
przeszłości ku przyszłości. Taka dynamika przemian biegnąca od wczesnych 
okresów życia człowieka, przez dojrzałość ku dorosłości i starości człowieka 
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wskazuje elementy stabilizacji i zmienności (Rembowski 1984, s. 31). Jednakże 
owe przemiany nie przebiegają w tym samym kierunku, gdyż, jak zauważa 
J. Chłopecki, człowiek w okresie młodości jest skoncentrowany głównie na 
przyszłości, w związku z tym jego odczucie czasu będzie prospektywne i dyna-
miczne. Natomiast jeżeli chodzi o starość, to jest to okres odwracania się kie-
runku przemian w czasie – to okres tak zwanego powrotu (Furmanek 2008). 
Zatem każdy okres życia to czas o innej wadze, a co za tym idzie także wartości. 
Analizując specyfikę rozwoju człowieka, można zauważyć, że rozumienie 
i świadome urzeczywistnianie wartości narasta wraz z tym rozwojem. Okres 
starości człowieka wydaje się być pod tym względem szczególnie cenny, ze 
względu na to, iż starość utożsamiana jest z czasem autorefleksji nad sensem 
życia i kontemplacji jego kresu. Jest też często stawiany w opozycji do poprze-
dzających go etapów, które niejako z założenia są predestynowane do twórczej 
pracy nad sobą, poszukiwania i błądzenia, odkrywania i zdobywania (Wąsiński 
2012). Człowiek w okresie starości inaczej postrzega czas, gdyż zaczyna mu go 
brakować, choć faktycznie posiada go więcej, co jest następstwem skracania się 
tak zwanej perspektywy przyszłości. Ponadto zmieniają się również granice 
pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością – stają się one bardziej 
płynne i łatwiejsze do przekraczania. To właśnie poczucie kurczącego się czasu 
w starości skłania do rewizji własnego życia, wyzwala wcześniej nieprzywoły-
wane wspomnienia, uwalnia i aktywizuje treść doświadczeń (Bron 2011).  
W okresie starości człowiek w naturalny sposób dąży do integracji własnej oso-
bowości, co wielokrotnie wymaga powrotu do czasu z przeszłości w celu rein-
terpretacji wcześniejszych wydarzeń, przy uwzględnianiu wymogów codzienne-
go życia oraz świadomości zbliżającej się śmierci. W związku z tym postrzega-
nie czasu przez seniorki i seniorów może istotnie modyfikować sposób adaptacji 
do starości i kształtować ich stosunek do własnego życia w tym okresie (Steu-
den 2012).  

Interesujące wydaje się być także to, czy ludzie starsi zdają sobie sprawę 
z wartości czasu, a także, czy zastanawiają się nad czasem ujmowanym w ramy 
wartości? Czy w ogóle dostrzegają w nim wartość? Czy czas starości może być 
dla nich wartościowy? Odpowiedź na powyższe pytania wydaje się być istotna, 
szczególnie w kontekście czasów współczesnych, w których żyją osoby starsze, 
a także odwołań do czasu minionego – przeżytego przez obecne seniorki i senio-
rów. Podejście to podyktowane jest faktem, iż obraz przeszłości jest współokre-
ślany aktualną sytuacją życiową, co więcej – teraźniejszość w pewnym sensie 
kreuje przeszłość. Podobnie też przeżycia z przeszłości wywierają wpływ na 
perspektywę postrzegania obecnego okresu w życiu – w tym przypadku starości. 

Odwołując się do psychologii rozwojowej, która stanowi istotne dla mnie 
odniesienie w rozważaniach dotyczących czasu w biografii człowieka starego, 
warto wziąć pod uwagę fakt, iż podobnie jak we wcześniejszych stadiach, tak 
i teraz na przebieg zmian rozwojowych wpływ mają nie tylko wydarzenia aktu-
alne, lecz także cała biografia jednostki, cała jej dotychczasowa historia życia. 
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W związku z tym wiek senioralny jest etapem kolejnej weryfikacji, która doty-
czy przeszłego życia, subiektywnie ocenianej jego jakości, sensowności, a także 
poczucia spełnienia. Na skutek perspektywy zbliżającej się śmierci ludzie starsi 
dokonują pewnych podsumowań i ocen całego własnego życia, co bez wątpienia 
staje się istotnym rysem tego okresu. Życie w poczuciu zbliżającej się śmierci 
nie musi być jednak wypełnione lękiem i rozpaczą wobec jej nieuchronności. 
Pewnym panaceum na te jakże silne emocje i odczucia może być poczucie speł-
nienia oraz przekonanie, że przeżyty czas był wartościowy i sensowny. Owo 
poczucie sensu życia kształtuje się w okresie dorastania i wczesnej dorosłości. 
Człowiek mający jego świadomość wykracza poza wyłącznie egocentryczne, 
jednostkowe interesy, co zwiększa szansę na pozytywne odniesienia wobec 
obecnego okresu. Wiek podeszły, w przeciwieństwie do okresu dorastania, który 
jest czasem poszukiwania znaczącej dla jednostki filozofii życia, jest czasem 
tworzenia filozofii dotyczącej znaczenia własnego życia. Wielu uczonych 
o orientacji psychologicznej podkreśla związek zdolności do doświadczania 
satysfakcji w ostatnim stadium życia z poziomem satysfakcji i poczucia własnej 
wartości we wcześniejszych jego okresach. Wydaje się, że zadowolenie z życia 
w okresie starości warunkowane jest wypadkową pewnych cech osobowościo-
wych, które kształtowały się w czasie całego życia (Brzezińska, Hejmanowski 
2013).  

Kontynuując rozważania, nie sposób nie zgodzić się z tym, że czas przeszły 
– historyczny odgrywa w życiu człowieka starego znaczącą rolę. Jak wskazuje 
Olga Czerniawska, refleksja autobiograficzna ma istotne znaczenie rozwojowe 
dla człowieka dorosłego i starego: w autobiografii przeszłość przywołujemy 
przed oblicze, przypominamy ją sobie teraz, w tym miejscu, w którym jesteśmy. 
Przyszłość jest przed nami, nie znamy jej. Refleksja nad przeszłością ma jej 
właśnie służyć. Podejmujemy ją dla dziś i jutra, dla pojutrza i przyszłości, która 
już może nie być nasza. Może posłużyć przyszłym pokoleniom, być świadec-
twem, ukazać obraz nieistniejącego już czasu, instytucji, procesów (Czerniaw-
ska 2007, s. 37). Pogłębiony wgląd w siebie z perspektywy własnej historii sty-
muluje przede wszystkim aktywność intelektualną i duchową seniorki i seniora, 
mającą pewien walor kreacji nowych jakościowo stanów, które stymulują do 
odmiennego postrzegania siebie, a także twórczej pracy nad samym sobą. Co 
ważne, refleksja autobiograficzna nad czasem minionym nie jest formą ucieczki 
ku temu, co już się wydarzyło i co trwale niejako wpisało się w historię osoby 
starszej, ale wywołuje pozytywne skojarzenia z dobrym zdrowiem, pełnią sił 
witalnych, planami i aspiracjami z młodzieńczych lat, a także wiarą i nadzieją 
na osiągnięcie życiowych celów. Już sam namysł seniorki/seniora nad tym, kim 
był i jak żył, a więc nad podmiotowym wymiarem przeszłości, pogłębia samo-
wiedzę, która determinuje osiąganie własnej wewnętrznej samoświadomości.  
A zatem refleksja nad czasem przeżytym, nad własną biografią służy nie tylko 
odświeżaniu własnej historii, ale przede wszystkim prowadzi do pełniejszego 
samopoznania. Wszakże tworzenie wiedzy o samym sobie oraz kształtowanie 
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własnej tożsamości zachodzi w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości 
warunkowanej czasem. Przeszłość seniorki i seniora wprowadza w ich życie 
pewien element odkrywczości, ponieważ możliwe jest odsłanianie, wyjaśnianie 
i interpretowanie sensu minionych zdarzeń w wyróżnionych przez siebie kon-
tekstach i płaszczyznach życia społecznego. Poza tym prowadzi to do głębszego 
uchwycenia tego, co ważne i wartościowe we własnym życiu, co nadaje mu 
głębszy i ponadczasowy wymiar znaczeniowy. Refleksja autobiograficzna pro-
wadzona z perspektywy czasu może prowadzić również do weryfikowania do-
syć pobieżnych wyobrażeń o samym sobie z rzeczowym namysłem nad tym kim, 
a przede wszystkim jakim było się człowiekiem pośród innych z perspektywy 
aktualnego postrzegania siebie, jednak z wzbogaceniem tej wiedzy dodatkowym 
bagażem doświadczeń życiowych (Wąsiński 2012). Warto w tym miejscu pod-
kreślić, że każde, nawet pojedyncze wydarzenie ma swoje konsekwencje eduka-
cyjne w postaci wyciągniętych wniosków, przyjętych postaw czy też obranych 
preferencji i priorytetów. Człowiek bowiem w okresie starości przez pryzmat 
czasu nadaje tym zdarzeniom osobisty, a tym samym wyjątkowy oddźwięk – 
własną interpretację. Dlatego też możemy mówić o wymiarze edukacyjnym 
czasu w biografii człowieka starszego (Wawrzyniak 2009). Wyraża on się w po-
dejmowaniu refleksji wobec własnego życia, nad tym, co już się wydarzyło, i to 
nie tylko o charakterze retrospekcyjnym – odświeżającym, utrwalającym, a tak-
że porządkującym tak zwaną pamięć autobiograficzną, ale także refleksji mają-
cej charakter introspekcyjny. Zarówno introspekcyjny, jak i retrospekcyjny na-
mysł nad własną historią życia jest integralnie powiązany z aktywnością eduka-
cyjną seniora przebiegającą w czasie. Pierwsza z nich obejmuje istotne w prze-
konaniu seniorki i seniora wydarzenia z przeszłości, natomiast druga sprzyja 
pełniejszemu, kontekstowemu rozumieniu znaczeń nadawanych nowym przeży-
ciom doświadczanym w teraźniejszości, które to podmiot odnosi do zdarzeń 
i wspomnień utrwalonych w swej autobiograficznej pamięci, dokonując przy 
tym ich swoistej filtracji (Wąsiński 2012). Ponadto typowe dla późnej i sędzi-
wej dorosłości myślenie retrospekcyjne prowadzi do podejmowania namysłu 
nad własną biografią, nad wydarzeniami minionymi, skłaniając osobę starszą do 
pogłębionej autokreacyjnej refleksji nad tym kim i jaką osobą pragnę być? Py-
tania te stanowią podstawę do poszukiwania tak zwanej strategii autokreacyjne-
go stawania się, będącej procesem przechodzenia do kolejnych etapów wypeł-
nienia sensu życia człowieka. W związku z tym proces starzenia połączony 
z namysłem nad własną historią życia wolny jest od patologizujących go odnie-
sień wobec własnego życia (Wąsiński 2012). Zatem czas miniony, przeżyty 
odgrywa istotną rolę w życiu człowieka starszego, można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że jest on wartością samą w sobie. Obraz własnej osoby, w tym 
sposób myślenia o samym sobie, a także przyjęte postawy wobec starości i spo-
sób jej przeżywania biorą swoje źródło z osobistych doświadczeń wcześniej-
szych lat życia.  
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Każda ludzka biografia zawiera w sobie pewne własne znaki czasu, fakty, 
które odegrały istotną rolę w jej tworzeniu (Furmanek 2008). Człowiek, podej-
mując refleksję w okresie starości nad czasem przeżytym, nad wydarzeniami – 
znakami wpisującymi się w jego własną historię może dokonać zarówno pozy-
tywnej, jak i negatywnej oceny własnego życia, co z kolei w czasie teraźniej-
szym znajdzie odzwierciedlenie w towarzyszących mu emocjach (Brzezińska, 
Hejmanowski 2013). W pierwszym przypadku będzie to oczywiście poczucie 
spełnienia, wewnętrznej harmonii, natomiast w drugim będą to emocje i odczu-
cia pełne smutku i goryczy. Dlatego też możemy mówić o dużym zróżnicowaniu 
w sposobie przeżywania starości przez seniorki i seniorów oraz związanych 
z nią aspektów pozytywnych i negatywnych, co z kolei przedkłada się na sposób 
wartościowania czasu. Stosunek do czasu w tym okresie ma zatem charakter jak 
najbardziej indywidualny – jednostkowy, w dużej mierze zależny od kontekstu 
społecznego, rodzinnego, ekonomicznego, a także zasobów wewnętrznych, ta-
kich jak: system wartości, dojrzałość psychiczna, integracja osobowości, do-
tychczasowy sposób funkcjonowania psychospołecznego (Steuden 2012). Po-
dobnie też odnosi się do tego Maria Straś-Romanowska, zwracając uwagę na 
fakt, iż warunki zewnętrzne, obiektywne mają wpływ na subiektywne poczucie 
jakości życia, równocześnie jakość życia w okresie starości zależna jest od in-
dywidualnych właściwości jednostki, jej sposobu postrzegania siebie i rzeczy-
wistości, w której żyje oraz interpretacji własnego życia (Straś-Romanowska 
2002). 

Poza przedstawionymi powyżej rozważaniami dotyczącymi wartości czasu 
przeszłego – historycznego w biografii człowieka starszego chciałabym zwrócić 
uwagę także na czas przeżywany przez seniorki i seniorów obecnie, tak zwany 
czas doświadczany i powrócić do wcześniej zadanego przeze mnie pytania: Czy 
czas starości może być wartościowy dla człowieka starszego?  

Chcąc udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności 
warto zwrócić uwagę na specyfikę czasów współczesnych, w których żyją osoby 
starsze. Swoistym znakiem tej epoki jest wszechobecna zmiana, która dotyczy 
właściwie każdego elementu życia społecznego, zbiorowego, jak i jednostkowe-
go. Konieczność ciągłej zmiany, bezustannej kreacji samego siebie wywołuje 
często w ludziach poczucie zagubienia i zwątpienia w obliczu problemów, z ja-
kimi muszą się oni codziennie zmagać (Bauman 2006). Zdaniem Agnieszki Sto-
pińskiej-Pająk Doświadczenie własnej egzystencji w czasach płynnej nowocze-
sności staje się niezwykle bolesne, szczególnie dla człowieka starego. Tradycyj-
nie ukształtowane wartości, doświadczenia życiowe i sposoby realizowania 
codzienności w zetknięciu z erozją dotychczasowych warunków życia społeczne-
go, w tym zwłaszcza rodzinnego, z podważeniem mądrości wynikającej z wieku 
człowieka i jej nieprzydatności wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych, stają się 
dla ludzi starych nie tylko uciążliwym, ale i brutalnym bagażem (Stopińska- 
-Pająk 2009, s. 7). Zatem wzorce starzenia się, a także przeżywania własnej 
starości wymagają pewnej reinterpretacji oraz wypracowania nowego, a przede 
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wszystkim adekwatnego do zmieniającej się rzeczywistości, modelu starości. 
A to zdecydowanie nie jest dla nich łatwym zadaniem. Ponadto we współcze-
snym świecie starość jest często marginalizowana, nierzadko pogardzana, a to-
pos mędrca, przekaziciela wiedzy praktycznie odchodzi w niepamięć wraz z bra-
kiem popytu na jego „usługi” (Stefaniak-Hrycko 2011).  

Czasy współczesne, w których przebiega starość seniorek i seniorów, po-
mimo podejmowania szeregu działań na wielu płaszczyznach, nie są dla nich 
„łaskawe”. Chociaż wiele zmieniło się w kwestii podnoszenia jakości życia osób 
starszych, to jednak pewne elementy z tym związane są nadal deprecjonowane, 
o czym osobiście miałam okazję się przekonać, pełniąc funkcję opiekuna prak-
tyk śródrocznych w ośrodku pomocy dla osób starszych i z całą odpowiedzial-
nością mogę stwierdzić, że czas starości, rozumiany jako przeżywana teraźniej-
szość, nie jest dla podopiecznych tego ośrodka czasem wartościowym i nie jest 
to tylko moja subiektywna perspektywa. Niestety powszechnie obowiązujący 
stereotyp starości skupia się jedynie na czynnikach pejoratywnych, co wpływa 
negatywnie i demotywuje osoby należące do zaawansowanych grup wiekowych 
do podejmowania aktywności oraz niweczy pozytywny obraz starości i pozy-
tywne wyobrażenia o samym sobie. Zatem codzienne funkcjonowanie w okresie 
starości nie należy do najłatwiejszych zadań, w obliczu których stoi najstarsze 
pokolenie. Znalezienie właściwego sposobu na przeżywanie starości wydaje się 
być jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć tego okresu (Sidorczuk 2012). 

Odpowiedź na wcześniej zadane przeze mnie pytanie: Czy czas starości 
może być wartościowy dla człowieka starego? wydaje się niejednoznaczna. 
Oczywiście czas starości może stanowić wartość dla wielu ludzi i grup w tym 
okresie, co nie wymaga nawet szerszego uzasadnienia. Wiele jest bowiem osób, 
które pomimo zaawansowanego wieku nie tylko pracują, wypełniając obowiązki 
wynikające z pełnionych ról, ale dopiero w tej ostatniej fazie życia odnajdują 
swoje powołanie. Wtedy właśnie podejmują próbę swoistej rekompensaty nie-
udanego lub niesatysfakcjonującego dotychczasowego życia. W tym kontekście 
starość dla wielu może stać się swoistym remedium na słabości i niedostatki 
w fazach minionych. Na skutek tego osoby starsze mogą doświadczać wartości 
czasu dzięki dążeniu do samorealizacji i samorozwoju jako ważnych działań 
w tym okresie. Można zatem z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że 
ostatni etap życia stwarza człowiekowi, który osiągnął ją w dobrej formie psy-
chicznej i fizycznej, olbrzymią szansę twórczego dopełnienia swojego dorobku 
życiowego, a w niektórych przypadkach nawet zneutralizowania konsekwencji 
niepowodzeń życiowych, których doświadczył we wcześniejszych etapach życia 
(Semków 2011). Jednak należy także pamiętać o starości schorowanej, zniedo-
łężniałej, pozbawionej godności i przebiegającej w instytucjonalnych placów-
kach, bez rodziny i bliskich, gdzie na nic zdają się zapewnienia o korzyściach 
wypływających z tego okresu. W tej sytuacji percepcja czasu zmienia się diame-
tralnie, czas przestaje być wartościowy i może zacząć się wydłużać w nieskoń-
czoność, zwłaszcza, gdy oczekuje się czyjejś obecności, wsparcia i pomocy. 
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Uznawanie czasu jako wartości w życiu przez człowieka starego zależy 
w dużej mierze od rodzajów doświadczeń zdobytych w całej przestrzeni życia. 
Istotne znaczenie ma tutaj czas przeszły, w którym krystalizowało się owe do-
świadczenie. Zwykło się nawet mówić, że ludzie starsi żyją bardziej pamięcią 
przeszłości niż nadzieją odnoszącą się do przyszłości. To właśnie dzięki przeży-
ciom z przeszłości możliwe są pozytywne odniesienia wobec własnego życia 
w okresie starości, a także budowanie pozytywnej wizji własnej przyszłości. 
Czas przeszły w biografii seniorek i seniorów stwarza pewną perspektywę po-
znawczą, z której korzystają w ostatnim etapie życia. Oznacza to, że stosunek do 
własnego starzenia się i starości jest najogólniej następstwem wcześniejszych 
doświadczeń życiowych i wiedzy człowieka o samym sobie oraz motywach 
postępowania w różnych sytuacjach. 

Kończąc rozważania na temat wartości czasu w życiu człowieka starszego, 
chciałabym zwrócić uwagę na to, że jego postrzeganie jest niewątpliwie od-
mienne niż w poprzednich okresach życia człowieka. W przypadku przeżywania 
obecnie wielu traumatycznych doświadczeń, takich jak na przykład choroba, 
cierpienie, samotność, czas starości może jawić się jako „płaski”, bez wyrazu, 
zaś życie w tym okresie wydaje się być niespełnione i frustrujące. Jednakże 
niezależnie od sytuacji, w której obecnie znajdują się osoby starsze, pragną one 
przeżyć pozostały im czas w sposób wartościowy i godny, a okruchy życia  
w okresie starości doceniane są jeszcze bardziej, gdyż stanowią dopełnienie 
ludzkiej wędrówki u jej kresu. 
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Time as (non) value in the biography of the older person 
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Summary: People at the old age perceive time in a different way than during the 
previous phases of life. This is an effect of cumulating experiences which had been 
crystallizing in the past. These experiences may be both positive and negative, 
which at the last stage of life is reflected in the emotions of the old person. 
Therefore, the memory of the past to a large extent determines the perception of 
time at the old age. Apart from the past years, the present experienced by seniors is 
determined by a number of factors, often independent of them, such as: bad health 
condition, loneliness, unfavourable material situation. Thus, can the old age be 
a valuable time? Certainly, as it provides for the person who is in a good mental 
and physical condition an enormous opportunity for creative completion of their 
life achievement, and in some cases even for the neutralization of consequences of 
life failures which he/she experienced in the earlier stages of life. 
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