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A g n i e s z k a  K o z e r s k a

OBIEKTYWNE  ŚRODOWISKO  EDUKACYJNE  
SENIORóW  W  POLSCE

Słowa kluczowe: środowisko edukacyjne, seniorzy.

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozważania na temat środowiska eduka-
cyjnego osób starszych. Na wstępie omówiono pojęcie środowiska edukacyjnego 
oraz wyróżniono elementy składające się na obiektywne środowisko edukacyjne 
seniorów. Następnie opisano każdy z wyodrębnionych elementów, posługując się 
przykładami uwzględniającymi specyfikę warunków polskich.

Pojęcie środowiska edukacyjnego

Przez środowisko edukacyjne człowieka rozumiemy te wszystkie czynniki, 
materialne i niematerialne, które mają związek z jego edukacją, uczeniem się (por. 
Kozerska 2012). Mówiąc o edukacji mamy na myśli za Mieczysławem Malew-
skim (2010, s. 46) (…) zespół zabiegów kształcących i odpowiadających im czyn-
ności poznawczych zorientowanych na osiągnięcie intencjonalnie przyjętych ce-
lów rozwojowych, formułowanych w odniesieniu do jednostek, grup społecznych 
i całych społeczeństw. Edukacja może odbywać się w instytucjach edukacyjnych, 
ale w większości przypadków przebiega w toku codziennych interakcji między 
ludźmi, w ich codziennym, potocznym doświadczeniu. Kontekst, okoliczności, 
w jakich ma miejsce edukacja, to środowisko edukacyjne. Jak zauważa Dzierży-
mir Jankowski (2006), środowisko edukacyjne jest człowiekowi zadane, co ozna-
cza, że w wysokim stopniu współkreuje on to środowisko, kształtuje je poprzez 
swój styl życia. Środowisko edukacyjne ma wpływ na to, czy i w jakim stopniu 
człowiek podejmuje aktywność edukacyjną, ale jest też zależność odwrotna: po-
przez swoją aktywność człowiek wpływa na to jak zasobne jest jego środowisko 
edukacyjne. Edukacja człowieka ma zawsze związek z jego działaniem, z jego ak-
tywnością, stąd obszary edukacji są zbieżne z polami jego aktywności życiowej 
(Kargul 2005, s. 8).

Środowisko edukacyjne ma charakter zarówno subiektywny, jak i obiek-
tywny. Mówiąc o środowisku obiektywnym, mamy na myśli czynniki 
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materialne znajdujące się w otoczeniu człowieka, mające związek z jego ucze-
niem się, w szczególności należy do nich infrastruktura edukacyjna; ponadto są 
to organizacje i grupy społeczne, których celem jest tworzenie warunków do edu-
kacji oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Środowiskiem edukacyjnym 
człowieka o charakterze obiektywnym jest także kierowana do niego oferta edu-
kacyjna oraz obiektywne reguły, wzorce działania, ustalenia, normy kulturowe, 
habitusy uczenia się, wzory orientacji edukacyjnych, style konstruowania wiedzy 
istniejące w rzeczywistości społecznej, w której żyje. Natomiast środowisko su-
biektywne jest konstruowane w świadomości ludzi. To są te informacje pochodzą-
ce z otoczenia, które są treścią samoświadomości odbiorcy. To znaczenie, jakiego 
nabierają w jego umyśle poszczególne elementy środowiska obiektywnego. Woj-
ciech Sroczyński (2007) na określenie tak rozumianego środowiska używa poję-
cia świat człowieka. Niektórzy autorzy, mówiąc o środowisku człowieka, mają na 
myśli tylko środowisko subiektywne. Na przykład Florian Znaniecki (1988, s. 41) 
pisał: Środowisko rzeczywiste grup społecznych to nie środowisko widziane i po-
znawane przez obserwatora, który owe grupy (…) w nim lokalizuje, lecz to, które 
sami członkowie tych grup postrzegają jako dane w przebiegu ich doświadczenia. 
W zależności od sposobu rozumienia pojęcia środowiska edukacyjnego stosuje się 
różne sposoby jego badania (Kozerska 2012). 

Na obiektywne środowisko edukacyjne seniorów składać się może:
• Polityka państwa, samorządów terytorialnych w zakresie edukacji;
• Instytucje różnych szczebli zaliczające się do systemu szkolnictwa;
• Inne instytucje wspierające edukację seniorów; rynek edukacyjny (organiza-

cje pozarządowe, radio, telewizja);
• Środowisko lokalne seniorów (różnorodność i jakość oferty w miejscu za-

mieszkania seniorów, np. wspieranie aktywności edukacyjnej seniorów przez 
parafie, kluby, stowarzyszenia w miejscu zamieszkania, ośrodki zdrowia, 
ośrodki pomocy społecznej; różnorodność działań podejmowanych przez se-
niorów w ich środowisku, np. praca w ramach wolontariatu);

• Środowisko rodzinne seniorów: 
– sytuacje pojawiające się w toku życia rodzinnego, które stymulują lub 

powstrzymują aktywność edukacyjną (np. sytuacje kryzysowe, wydarze-
nia zaburzające codzienność),

– aktywność edukacyjna, styl życia, zwyczaje rodzin seniorów, 
– wspieranie aktywności edukacyjnej seniorów przez ich rodziny;

• Środowisko towarzyskie seniorów (aktywność edukacyjna osób, z którymi 
seniorzy utrzymują kontakty towarzyskie):
– rodzaje podejmowanej aktywności edukacyjnej przez osoby z kręgów to-

warzyskich seniorów,
– zaangażowanie w aktywność edukacyjną, styl życia osób z kręgów towa-

rzyskich seniorów;
• Wzajemne oddziaływanie elementów środowiska (np. współpraca).
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Wymienione powyżej elementy nie są rozłączne. Na przykład organizacje 
pozarządowe mogą wspierać aktywność seniorów w innych obszarach (np. w śro-
dowisku lokalnym).

Celem artykułu jest analiza każdego z wymienionych elementów obiektyw-
nego środowiska edukacyjnego seniorów w Polsce w oparciu o aktualne dane 
liczbowe dostępne w opracowaniach statystycznych oraz informacje zawarte 
w dokumentach urzędowych i raportach z badań opublikowanych w ciągu ostat-
nich kilku lat. 

Polityka państwa, samorządów terytorialnych w zakresie edukacji

Unia Europejska prowadzi obecnie politykę promowania aktywnego sta-
rzenia się jako stylu życia. Tego rodzaju strategia działania jest traktowana jako 
środek zaradczy w sytuacji wyzwania, jakim jest starzenie się europejskiego spo-
łeczeństwa (Zaidi, Zolyomi 2011). Pojęcie aktywnego starzenia się pojawia się 
bardzo często w dokumentach UE i, zgodnie z definicją zaprezentowaną w 2002 
roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jest rozumiane jako proces 
optymalizacji szans związanych ze zdrowiem, uczestnictwem i bezpieczeństwem 
w celu poprawienia jakości życia osób starszych (WHO:Active Ageing..., s. 12). 
W dokumentach WHO podkreśla się, że słowo aktywny oznacza uczestnictwo 
w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, duchowym i obywatelskim, 
a nie tylko aktywność fizyczną i udział w rynku pracy. Termin zdrowie też jest 
rozumiany szeroko i dotyczy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. 
Rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wyklucze-
niem Społecznym, a 2012 Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się i Soli-
darności Międzypokoleniowej.

Przygotowana w Polsce przez GUS długoterminowa prognoza obejmująca 
lata 2008–2035 zakłada, że procentowy udział ludności w wieku 0–14 lat będzie 
się w tych latach systematycznie zmniejszał, natomiast zwiększał się będzie od-
setek ludności w wieku powyżej 65 lat. Przewidywane zmiany pokazuje tabela 1.

 
Tabela 1. Prognoza procentowego udziału osób młodych i seniorów w Polsce na lata 2008–2035

Wiek  
w latach 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035

0–14 15,5 15,3 15,1 15,0 15,2 15,6 15,0 13,7 12,5
65+ 13,5 13,5 13,5 13,5 15,6 18,4 21,0 22,3 23,2
80+ 3,0 3,1 3,3 3,5 3,9 4,1 4,1 5,5 7,2

Źródło: Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2009, s. 219.

Zgodnie z prognozami opracowanymi przez ECFIN (The 2012 ageing re-
port...) tendencja ta utrzyma się aż do 2060 roku. Odsetek ludności w wieku 65+ 
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zwiększy się z 14% w 2010 roku do aż 35% w 2060. Polska, podobnie jak Sło-
wacja, Litwa i Rumunia, będzie pod tym względem w najbardziej niekorzystnej 
sytuacji w porównaniu z pozostałymi państwami europejskimi. Istnieje zatem pil-
na potrzeba podjęcia działań związanych z profilaktyką gerontologiczną, z którą 
wiąże się upowszechnienie wśród seniorów edukacyjnego stylu życia. Na podsta-
wie Uchwały Senatu RP z dnia 1 lutego 2012 roku, rok 2012 ustanowiono Rokiem 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W dokumencie Perspektywa uczenia się przez 
całe życie wytyczającym cele i kierunki działania w zakresie uczenia się przez 
całe życie w Polsce do roku 2020, opracowanym przez Międzyresortowy Zespół 
ds. uczenia się przez całe życie, mówi się o potrzebie wspierania i promocji oferty 
edukacyjnej adresowanej do seniorów oraz o konieczności wprowadzania inno-
wacyjnych rozwiązań mających na celu motywowanie seniorów do uczenia się 
i aktywności. W Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012–2013 (Rządowy Program...) promuje się działania mające 
na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w ży-
ciu społecznym oraz działania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samo-
dzielności. Program ma służyć wsparciu ofert organizacji, instytucji działających 
na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz ści-
słej współpracy z jednostkami samorządowymi (placówki oświatowo-kulturalne). 
Współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym może istotnie zwiększyć efek-
tywność podejmowanych działań na rzecz aktywności społecznej osób starszych 
(Rządowy Program..., s. 24).

Strategie działań edukacyjnych, mających na celu promowanie aktywnego 
starzenia się, mogą dotyczyć dwóch płaszczyzn (Borczyk, Wnuk 2012): 1) eduka-
cji do starości i 2) edukacji w starości. Edukacja do starości dotyczy dzieci i mło-
dzieży i może mieć miejsce w ramach obowiązkowej edukacji. Podejmowanie 
problematyki związanej ze starzeniem się w ramach obowiązkowego kształcenia 
formalnego jest ważne, ponieważ obecnie bardzo często przygotowanie do tego 
etapu życia nie odbywa się, jak kiedyś, w naturalnym środowisku wychowaw-
czym – rodzinie wielopokoleniowej. Poza tym zwiększa się przeciętna długość 
życia, zatem bardziej prawdopodobne jest, że obecni ludzie młodzi doświadczą 
starości, działania edukacyjne miałyby więc charakter profilaktyczny, prozdro-
wotny. Edukacja do starości ma także na celu kształtowanie postaw życzliwości 
i szacunku wobec osób starszych, pokazanie tego okresu życia jako naturalnej 
fazy rozwoju. Natomiast edukacja w starości dotyczy seniorów. W epoce pono-
woczesnej, w której zmiany dotykają każdego obszaru życia człowieka, edukacja 
jest sposobem na poradzenie sobie z wyzwaniami, z jakimi muszą się zmierzyć 
osoby starsze. Dawne wzorce starzenia się i przeżywania tego etapu życia obecnie 
stają się nieprzydatne, seniorzy muszą zreinterpretować tamte wzorce i stworzyć 
nowe, bardziej adekwatne do aktualnych warunków. Z ofertą dotyczącą eduka-
cji w starości kierowaną do seniorów występują w Polsce zarówno organizacje 
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pozarządowe, podmioty samorządowe, jak i sektor prywatny. Przykładem mogą 
być uniwersytety trzeciego wieku. Najliczniejszą grupę wśród nich w 2012 roku 
stanowiły organizacje pozarządowe.

Instytucje różnych szczebli zaliczające się do systemu szkolnictwa 
oraz inne instytucje wspierające edukację seniorów;  

rynek edukacyjny (organizacje pozarządowe, radio, telewizja) 

W Polsce powstają trzy typy uniwersytetów trzeciego wieku. Typ pierwszy 
działa w ramach publicznej lub niepublicznej wyższej uczelni. Typ drugi jest sto-
warzyszeniem, fundacją lub działa w ramach innego stowarzyszenia, czy insty-
tucji wspierającej edukację seniorów. Typ trzeci jest organizowany przy domach 
kultury, bibliotekach, domach dziennego pobytu, czy ośrodkach pomocy społecz-
nej. W 2012 roku działało w Polsce około 400 UTW, które gromadziły około 
90 tys. słuchaczy (Zoom na UTW...). Większość z nich działa w miastach. Na 
wsi funkcjonuje 11% wszystkich UTW. Uniwersytety trzeciego wieku wypełniły 
pewną lukę w zakresie potrzeb edukacyjnych osób starszych. Świadczy o tym 
bardzo szybki wzrost ich liczby po 2000 roku. W 2007 roku powstało ich więcej 
niż przez 25 lat od powstania pierwszego w Polsce UTW w 1975 roku (Zoom 
na UTW...). UTW w Polsce są połączeniem organizacji pozarządowej z uczelnią, 
jednocześnie aktywnie współdziałają z instytucjami samorządowymi (domami 
kultury, bibliotekami, szkołami). Do sieci partnerów UTW należy zwykle naj-
bliższa uczelnia i lokalne media. W środowiskach lokalnych UTW są animato-
rami różnego rodzaju inicjatyw aktywizujących seniorów i integrujących ich ze 
środowiskiem. Jak zauważają Autorzy projektu Zoom na UTW, na mapie partne-
rów uniwersytetów brakuje jednak organizacji pozarządowych, mimo że są one 
często przedstawicielami trzeciego sektora. W przeciętnym UTW odsetek męż-
czyzn wśród słuchaczy wynosi 15%, zatem są one zdominowane przez kobiety, 
co przekłada się na tematykę oferowanych zajęć, dostosowaną głównie do potrzeb 
kobiet. Autorzy cytowanego raportu szacują, że na UTW w Polsce w roku akade-
mickim 2011/2012 na zajęcia i wykłady uczęszczało około 74 tys. kobiet i 14 tys. 
mężczyzn (Zoom na UTW...).

Organizacje tzw. trzeciego sektora, które mają na celu zachęcanie seniorów 
do aktywności społecznej, kulturalnej i intelektualnej, poprawienie jakości ich ży-
cia, organizują dla nich zajęcia edukacyjne, wypoczynek, inicjują kampanie ogól-
nospołeczne. Istotną rolę odgrywają stowarzyszenia prosenioralne i seniorskie, 
jak na przykład Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przykładem 
nieformalnego, otwartego związku organizacji realizującego misję poprawy jako-
ści życia ludzi starszych w Polsce jest Forum 50+, które jest otwarte na współpra-
cę z innymi organizacjami. Obecnie zrzesza 22 organizacje pozarządowe. 

Organizacje pozarządowe wspierają osoby starsze poprzez udostępnianie im 
istotnych informacji (np. w Internecie), sprzedaż specjalistycznego sprzętu oraz 
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edukację, prowadzą także badania naukowe związane z tą grupą wiekową. Świad-
czą usługi związane z pielęgnacją i wspieraniem osób starszych, ale też motywują 
tę grupę wiekową do aktywności, samodoskonalenia się, integracji społecznej. 
Działania edukacyjne prowadzone są między innymi w zakresie takich tematów 
jak: rozwój umiejętności związanych z docieraniem do informacji medialnych, 
technologie komputerowe, zdrowie, finanse itd. Osoby starsze są grupą narażoną 
na wykluczenie społeczne spowodowane brakiem dostępu lub utrudnionym do-
stępem do technologii informatycznych, które są obecne w prawie każdym obsza-
rze życia codziennego (urzędy, banki, zakupy, źródła informacji, komunikowa-
nie się społeczne). Bez dostępu do tych technologii utrudnione jest uczestnictwo 
w życiu społecznym. Z myślą o tym powstała Koalicja Cyfrowego Włączenia Ge-
neracji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Organizacja powstała z inicjatywy UPC Pol-
ska i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ma na celu, co można przeczytać 
na stronie internetowej organizacji: aktywizowanie w tym zakresie osób powyżej 
50. roku życia przez popularyzowanie wśród nich wiedzy na temat nowoczesnych 
technologii, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw służących poprawie do-
stępu i umiejętności posługiwania się nimi. Seniorzy korzystają z technologii in-
formacyjnych rzadziej niż pozostałe grupy wiekowe. Jak wynika z raportu CBOS 
(Feliksiak 2012) odsetek osób w wieku 65 lat i więcej korzystających z Internetu 
to 11%, ten sam odsetek dla osób w wieku 55–64 lat to 34%. Dla porównania, 
w grupie 18–23 lat z sieci korzysta 93% Polaków. Zmienna wiek obok zmien-
nej wykształcenie jest czynnikiem determinującym wykluczenie cyfrowe. Bariery 
utrudniające cyfrowe włączenie osób starszych można podzielić na (Majnert i in. 
2012) psychologiczne, technologiczne i fizyczne. Organizacje, których celem jest 
stworzenie stymulującego uczenie się środowiska edukacyjnego, powinny brać 
pod uwagę istnienie tych barier, dostosować swoją ofertę do możliwości i zainte-
resowań starszych odbiorców. 

Środowisko lokalne seniorów (różnorodność i jakość oferty w miejscu 
zamieszkania seniorów, różnorodność działań podejmowanych  

przez seniorów w ich środowisku)

Na środowisko lokalne seniorów, będące elementem ich środowiska edu-
kacyjnego, składa się różnorodność i jakość oferty edukacyjnej w ich miejscu 
zamieszkania. Jest to wspieranie szeroko rozumianej aktywności edukacyjnej 
seniorów przez parafie, kluby, stowarzyszenia w miejscu zamieszkania, ośrod-
ki zdrowia, ośrodki pomocy społecznej. Seniorzy mogą mieć wpływ na jakość 
tego środowiska, aktywnie w nim uczestnicząc. Seniorzy mogą kreować swoje 
środowisko lokalne, aby stało się dla nich środowiskiem edukacyjnym poprzez 
dobrowolne podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, angażowanie 
się w działania organizacji obywatelskich, wspieranie osób z bliskiego otoczenia 
będących w potrzebie. W życiu wielu osób starszych w Polsce ważne miejsce 
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zajmują praktyki religijne. Z badań CBOS (Boguszewski 2009) wynika, że dla 
54% osób w wieku powyżej 65 lat wiara religijna jest wartością nadającą sens 
życiu. Seniorzy angażują się nie tylko w działalność ruchów religijnych, ale także 
w działalność charytatywną (np. w Caritas). Przy parafiach powstają także „Kluby 
seniora”, które promują aktywność fizyczną i umysłową, są okazją do spotkań, 
umożliwiają nawiązywanie kontaktów towarzyskich. Przy parafiach organizowa-
ne są kursy komputerowe, językowe, organizowane są porady prawne itp. 

Jak wynika z raportu CBOS, odsetek osób w wieku 65 lat lub więcej, pra-
cujących społecznie na rzecz swojego środowiska lub na rzecz osób potrzebują-
cych, wynosił w Polsce w 2009 roku 7%, natomiast odsetek seniorów pracujących 
społecznie w organizacjach obywatelskich – 20% (Boguszewski 2010). Badania 
prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor (Przewłocka 2011) pokazują, że 
osoby powyżej 55 roku życia w porównaniu z innymi grupami wiekowymi są 
najmniej skłonne do angażowania się w prace wolontariatu. 10% Polaków w tym 
wieku podejmuje takie działania. Dla porównania: na przykład w przedziale wie-
kowym 36–45 lat odsetek wolontariuszy wynosi 19%. Wolontariat nie jest zatem 
popularną formą aktywności wśród starszych Polaków. W Holandii odsetek wo-
lontariuszy w wieku 65–74 lat wynosi 26,4%, w Danii – 19,8%, we Francji 16,1% 
(Zaidi, Zolyomi 2011). Dużą rolę wspierającą wolontariat seniorów mają orga-
nizacje pozarządowe. Przykładem może być konkurs dotacyjny Seniorzy w akcji 
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dotacje ze środków konkursu są przyznawa-
ne między innymi na realizację inicjatyw, które angażują osoby starsze do dzia-
łania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat 
osób starszych. 

Środowisko rodzinne i towarzyskie seniorów

Z badań prowadzonych przez CBOS (Omyła-Rudzka 2012) na liczącej 1013 
osób reprezentatywnej próbie Polaków będących na emeryturze wynika, że spo-
sób spędzania czasu jest uzależniony od wieku, płci, miejsca zamieszkania, sy-
tuacji materialnej i wykształcenia. Wraz z wiekiem osoby starsze są coraz mniej 
aktywne. Kobiety spędzają czas inaczej niż mężczyźni. Częściej angażują się 
w opiekę nad wnukami, pomagają innym członkom rodziny, częściej też biorą 
udział w życiu kulturalnym. Mężczyźni natomiast spędzają czas na działce, upra-
wiają ogródek, odwiedzają rodzinę i przyjaciół. Seniorzy mieszkający w mieście 
zdecydowanie częściej, w porównaniu z mieszkającymi na wsi, czytają książki, 
czasopisma, korzystają z Internetu i biorą udział w życiu kulturalnym. Lepiej sy-
tuowani seniorzy także częściej wybierają wymienione sposoby spędzania czasu, 
a ponadto podróżują po kraju i świecie. Jeśli porównamy wzory spędzania czasu 
wolnego przez seniorów w Polsce w innych krajach europejskich (por. badania 
prowadzone w 14 krajach europejskich, (Zaidi, Zolomyi 2011, s. 11), to Polacy 
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relatywnie mało czasu poświęcają na aktywny wypoczynek, przez który rozu-
mie się aktywność sportową, spacery, podróże, aktywność poza domem, czytanie, 
hobby. Kobiety w wieku 65–74 lat, mieszkające w Polsce, poświęcają średnio 
2 godziny dziennie na aktywny wypoczynek, mężczyźni – 2,5 godziny. Dla po-
równania: Szwedzi i Niemcy – 4 godziny, Szwedki – 3,6 godzin, Niemki – 3,5 go-
dziny. W Finlandii mężczyźni aktywnie spędzają czas 3,2 godziny dziennie, ko-
biety – 3,3 godziny. Z badań przeprowadzonych przez KB PRETENDENT (Styl 
życia polskich seniorów...) na grupie 1067 osób powyżej 55 roku życia wynika, że 
co drugi senior w Polsce jako źródło satysfakcji życiowej wskazuje swoje wnuki 
i rodzinę. Rodzina jest dla polskich seniorów ważniejsza niż grono przyjaciół. 
33% osób objętych tym badaniem wskazało posiadanie przyjaciół jako wartość 
dla nich nieistotną. Rodzina jest środowiskiem edukacyjnym, w którym człowiek 
starszy uczy się roli społecznej członka rodziny – babci, dziadka. Obecni dziadko-
wie i babcie nie mogą polegać na naśladowaniu schematów zachowania i myśle-
nia starszych pokoleń, ponieważ na skutek przemian społecznych i obyczajowych 
współczesna rodzina różni się od tej, w której sami dorastali. Życie w rodzinie 
wymaga od seniorów ciągłego weryfikowania nierzadko zdezaktualizowanej wie-
dzy, którą zdobyli w młodości i ciągłego jej pogłębiania. Na przykład wycho-
wanie i pielęgnacja małych dzieci zupełnie inaczej wyglądała w czasach, kiedy 
obecni seniorzy byli rodzicami i teraz – kiedy są dziadkami i chcą pomagać wła-
snym dzieciom w wychowaniu ich dzieci (Kargul 2005). Edukacyjny charakter 
mają zwłaszcza sytuacje przełomowe, w szczególności – kryzysowe (Kozerska 
2010). Taką sytuacją przełomową może być na przykład przejście na emeryturę, 
narodziny wnuków, śmierć partnera życiowego. Tego typu sytuacje często wymu-
szają refleksję nad dotychczasowym obrazem świata w świadomości danej osoby, 
rewizję założeń przyjmowanych przez nią dotychczas bezrefleksyjnie w interpre-
tacji jej własnych doświadczeń, a w konsekwencji mogą prowadzić do zmiany 
rozwojowej jednostki. 

Zakończenie

Obiektywne środowisko edukacyjne seniorów w Polsce ulega w ostatnich 
latach zmianom, staje się coraz bardziej różnorodne. Pojawiają się inicjatywy po-
lityczne, inspirowane polityką Unii Europejskiej w zakresie promowania aktyw-
nego starzenia się jako stylu życia. Rośnie liczba uniwersytetów trzeciego wieku 
i liczba ofert edukacyjnych ze strony organizacji pozarządowych, sektora prywat-
nego. Jak zauważa Małgorzata Halicka i Emilia Kramkowska (2012), analizując 
te oferty można dostrzec zjawisko feminizacji starości. Większość ofert kierowa-
nych jest do kobiet, mężczyźni często nie znajdują w nich propozycji adekwat-
nych do swoich potrzeb i zainteresowań. W raporcie Zoom na UTW zauważa się, 
że w przeciętnym UTW jest tylko około 15% mężczyzn. Zdaniem Autorów rapor-
tu, oprócz tego, że przeciętna długość życia mężczyzn jest krótsza, przyczyny tej 
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dysproporcji mogą mieć źródło we wcześniejszych doświadczeniach mężczyzn 
związanych z edukacją i działalnością społeczną – brakuje im doświadczeń zwią-
zanych z aktywnością społeczną poza kontekstem zawodowym. Wnioski te po-
twierdzają na przykład badania prowadzone w Tarnobrzegu i Piekarach Śląskich 
(Sobiesiak-Penszko 2013). Aktywność społeczna seniorów (kobiet i mężczyzn) 
w Polsce jest niższa niż w innych krajach europejskich. Aktywności związanej 
z kreowaniem swojego środowiska edukacyjnego uczymy się przez całe życie. 
To, jaki jest styl życia seniorów, w dużej mierze zależy od ich stylu życia przed 
emeryturą. Wiele też zależy od edukacji do starości, do której dotychczas w pol-
skim systemie edukacyjnym przywiązywano zbyt małą wagę.
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Objective educational environment of seniors in Poland 

Key words: educational environment, seniors.

Summary: The article analyses the educational environment of the elderly. First, 
the term of educational environment is discussed and the elements constituting 
the objective educational environment of seniors are highlighted. Next, each 
of the distinguished elements is described with the use of examples taking into 
account the specifics of Polish conditions.
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