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RainWereVowanie ÜecUaniYÜaÜi VWarYenia VięH jak i VaÜą VWarościąH To kWórej 
proceV Wen nieucUronnie prowaTYiH Vięga cYaVów anWXcYnXcU. PrYeTÜioWeÜ 
VXVWeÜaWXcYnXcU baTań naukowXcUH poTejÜowanXcU w raÜacU wXVpecjali-
Yowanej TXVcXplinX akaTeÜickiej – geronWologii – YagaTnienia We VWałX Vię 
jeTnak VWoVunkowo nieTawnoH bo w pierwVYej połowie XX wieku. Na WXÜ 
gruncie roYwinęła Vię geragogika − VubTXVcXplinaH kWóraH wraY Y prYeforÜu-
łowanieÜ paraTXgÜaWów VpołecYnXcU i kulWurowXcU ToWXcYącXcU VWarości  
i roli oraY Üożliwości egYXVWencjalnXcU VWarXcU luTYi w VpołecYeńVWwieH poT-
jęła WruT YagoVpoTarowania obVYaru ToWXcUcYaV nieYbaTanego – jak Vię oka-
Yuje nieYwXkle ważnego. ObVYareÜ WXÜH poYa VpołecYno-kulWuralną akWXw-
nościąH jeVW VYeroko pojęWa oświaWa i VXVWeÜ kVYWałcenia VeniorówH w kWórego 
cenWralnXÜ ÜiejVcu Ynaleźli Vię właśnie VWarVi luTYieH Y iÜ WXlko właściwXÜ 
poWencjałeÜ ucYeniowXÜ oraY VYcYególnXÜi poWrYebaÜi.  

OonVekwencją globalnXcU WranVforÜacjiH jakie już oT kilkuTYieVięciu laW 
Tookreślają wVpółcYeVnX obraY NuropX – jako bXWu geopoliWXcYnie i goVpo-
TarcYo VpójnegoH jeTnak w naWuralnX VpoVób jęYXkowo i kulWurowo Yróżni-
cowanego − jeVW jeTnocYeśnie roYwój wielokulWurowXcU obVYarów pograni-
cYa. PraY Y WXÜ roYwojeÜ wYÜaga Vię ogólnoVpołecYna poWrYeba ÜięTYXkul-
Wurowego TialoguH kWórX bęTYie prowaTYonX nie WXlko na VYcYeblu forÜalno-
prawnXÜH Y uTYiałeÜ prYeTVWawicieli inVWXWucji ÜięTYXnaroTowXcUH aTÜini-
VWracji rYąTowej cYX VekWora biYneVuH ale również w wXÜiarYe jeTnoVWkowXÜH 
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inTXwiTualnXÜH prXwaWnXÜ – nieYależnie oT YawoTuH VWaWuVu VpołecYnego 
cYX cUoćbX wieku. PoTVWawą Wego Tialogu jeVW jęYXkowa koÜpeWencja koÜu-
nikacXjnaH a opWXÜalnie – wielojęYXcYność jego ucYeVWnikówH kWórą należX 
roYwijać i  pielęgnować.  Na WXÜ Y kolei gruncieH Üniej więcej w WXÜ VaÜXÜ 
cYaVieH co geragogikaH YawiąYała Vię i TXnaÜicYnie roYwija gloWWoTXTakWXka – 
VubTXVcXplinaH kWóra Ya prYeTÜioW VwoicU baTań obrała naucYanie i ucYenie 
Vię jęYXków  obcXcUH  kWórego  rangaH  jak  łaWwo  Vię ToÜXślić i  cYego  YreVYWą 
TowoTYą kolejne reforÜX eTukacXjneH TiaÜeWralnie wYroVła w oVWaWnicU 
TekaTacU. Co iVWoWneH coraY cYęściejH cUoć w PolVce w TalVYXÜ ciągu YbXW 
rYaTko jeVYcYeH uwaga baTacYX Vkupia Vię już nie WXlko na okreVie wcYeVnej 
eTukacji jęYXkowejH wYglęTnie na ÜożliwościacU roYwijania obcojęYXcYnXcU 
koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU w wieku ÜłoTYieńcYXÜ i wcYeVnej ToroVłościH 
lecY Wakże na luTYiacU VWarVYXcUH naYXwanXcU najcYęściej VenioraÜi – na icU 
akWXwnościacUH poWrYebacUH ÜożliwościacUH ale i ogranicYeniacU w YakreVie 
naucYaniaH a WXÜ VaÜXÜ i ucYenia Vię jęYXków obcXcU.  

OkolicYności We powalają VąTYićH że Y biegieÜ cYaVuH wobec naraVWania 
nowXcUH ToWXcUcYaV nieroYwiąYanXcU probleÜów baTawcYXcU (Wak Weore-
WXcYnXcUH jak i prakWXcYnXcU)H jakie już TYiś funkcjonują w granicacU prYecię-
cia Vię YainWereVowań i wpłXwów geragogiki oraY gloWWoTXTakWXkiH TojTYie To 
ukonVWXWuowania Vię nowej VubTXVcXplinXH kWórą Üożna naYwać gloWWogera-
gogiką i kWórej celeÜH uogólniającH bęTYie YbaTanie i roYwiąYanie WXcU wła-
śnie probleÜów. ŚwiaTecWweÜ na WoH że Waka VubTXVcXplinarna VpecjaliYacja 
YoVWała już YainicjowanaH jeVW Ü.in. wXTana w roku 2013H nakłaTeÜ wXTaw-
nicWwa QaeVWio I NeiVVe Verlag (Procław – MreVTen)H Üonografia auWorVWwa 
JoannX Oic-MrgaV pW. „ŃreÜTVpracUenlernen iÜ SeniorenalWer. NnWwicklung 
unT NvaluaWion von LeUr- unT LernÜaWerialien für Senioren”. 

JeVW Wo kVięgarVkie wXTanie roYprawX TokWorVkiej Y roku 2012H kWóra 
powVWała w InVWXWucie LingwiVWXki SWoVowanej na PXTYiale Neofilologii Uni-
werVXWeWu iÜ. ATaÜa MickiewicYa w PoYnaniu poT kierunkieÜ prof. Tr Uab. 
ŁarbarX Skowronek. MonografiaH łącYnie Y anekVeÜH licYX 360 VWronH a prYeTło-
żona YoVWaje cYXWelnikowi w forÜacie Ł5H w oprawie ÜiękkiejH klejonej –  
w forÜie gabarXWowo poręcYnej i wiYualnie aWrakcXjnejH co nie jeVW beY YnacYe-
niaH YwłaVYcYa gTX porównać ją Y opaVłXÜ i ciężkiÜ pierwoTrukieÜ. CUoć roY-
prawa eÜpirXcYnie jeVW oVaTYona w polVkicU realiacUH YoVWała napiVana w jęYX-
ku nieÜieckiÜ. P gruncie rYecYX jeVW WoH w Üojej opiniiH jej jeTXną waTą. Po-
TejÜując TecXYję o publikacji w jęYXku nieÜieckiÜH auWorka w YnacYącX Vpo-
Vób ogranicYXła bowieÜ YaVięg jej oTTYiałXwania w PolVceH a WoH wobec Yniko-
Üego jeVYcYe YainWereVowania polVkicU baTacYX probleÜaWXką naucYa-
niaIucYenia Vię jęYXków obcXcU w okreVie VWarościH a WXÜ barTYiej wobec nie-
YwXkle TXnaÜicYnego prYXroVWu polVkicU Veniorów ucYącXcU Vię jęYXków ob-
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cXcUH  WruTno poVWrYegać Ya  wVpieranie  polVkiej  ÜXśli  gloWWogeragogicYnej  –  Wak   
w ujęciu pragÜaWXcYnXÜH ściśle WeoreWXcYnXÜH jak i koÜpleÜenWarnXÜ. PVYak 
naVi VeniorYX ucYą Vię nie WXlko jęYXka nieÜieckiegoH YaWeÜ grupa icU naucYXcieli 
Wakże jeVW YnacYąco VYerVYa i wXkracYa poYa kręgi gerÜaniVWów. Rależność Wa  
w proVWej linii prowaTYi Yaś To wnioVkuH że baTaniaÜi gloWWogeragogicYnXÜiH 
kWóreH jak już powieTYianoH Üają Vłużyć roYwiąYXwaniu różnoroTnXcU proble-
Üów na WXÜ poluH ÜogąH  a bXć Üoże powinni bXć YainWereVowani prYeTVWawi-
ciele różnXcU neofilologii. RainWereVowanie Wo należX więc roYbuTYać. OcYXwiście 
Y punkWu wiTYenia Üożliwości propagowania polVkicU racji w TXVkurVie ÜięTYX-
naroTowXÜH jak i Ye wYglęTu na YawoTową VpecjaliYację JoannX Oic-MrgaVH nie-
ÜieckojęYXcYna publikacja jej auWorVWwa jeVW TYiełeÜ w pełni akcepWowalnXÜH 
co więcej – jeVW TYiełeÜ wXróżniającXÜ Vię i goTnXÜ polecenia.  

O ile polVki cYXWelnikH niepoVługującX Vię biegle jęYXkieÜ nieÜieckiÜH  
o koncepcji oÜawianej pracX baTawcYej oraY wXpłXwającXcU Y niej wnioVkacU 
Üoże prYecYXWać co najwXżej w kilkuVWronicowXÜH YwięzłXÜH ale i rYecYowXÜ 
poTVuÜowaniuH kWóre Joanna Oic-MrgaV pocYXniła również w VwoiÜ ojcYXVWXÜ 
jęYXku (V. 311-316)H Wo prYeT cYXWelnikieÜ nieÜieckiÜ lub innXÜH poViaTają-
cXÜ VWoVowne koÜpeWencje jęYXkoweH na oścież YoVWają oWwarWe braÜX wie-
TYX na WeÜaW ucYenia Vię jęYXka obcego prYeY VeniorówH a w VYcYególności na 
WeÜaW preparacji i ewaluacji ÜaWeriałów gloWWoTXTakWXcYnXcU Tla ucYącXcU Vię 
w Wej grupie wiekowej. PieTYa WaH poTparWa wielojęYXcYną i wieloTXVcXplinar-
ną liWeraWurą prYeTÜioWuH na kWórą prYXpaTa prYeVYło pięćVeW poYXcji bibliogra-
ficYnXcUH YoVWaje ukaYana na kilkuVeW VWronicacU w VpoVób nieYwXkle Vkrupu-
laWnX i ÜeWoTologicYnie ugrunWowanX. JeVW Wo wieTYa wXVoce VpecjaliVWXcYnaH 
Ygrupowana w TYieVięciu roYTYiałacUH nie wlicYając wVWępuH YakońcYenia  
i anekVu. OażTX Y roYTYiałów YoVWał poTYielonX na poTroYTYiałXH TYięki cYeÜu 
cYXWelnik uYXVkuje wgląT w prYeVYło VWo wXoTrębnionXcUH a jeTnocYeśnie we-
wnęWrYnie VpójnXcU i YacUowującXcU logicYnX porYąTekH konVWrukWów ÜXślo-
wXcUH co wXTaWnie poTnoVi warWość i efekWXwność prYekaYu kolejnXcU Wreści. 
PrYekaY Wen jeVW ToTaWkowo uYupełnionX VXnWeWXcYnXÜi poTVuÜowaniaÜiH 
funkcjonującXÜi wewnąWrY roYTYiałów. Ra YaleWę pocYXWXwać należX również 
YaÜieVYcYenie w Üonografii licYnXcU wXkreVówH VcUeÜaWów i WabelH kWóre 
VXVWeÜaWXYują poVYcYególne inforÜacje lub po proVWu je obraYują.  

Swój wXkłaT w prYeTÜioWowXÜ YakreVie Joanna Oic-MrgaV prowaTYi 
VWopniowoH prYX cYXÜ TYieli go na Twie YaVaTnicYe cYęści. P pierwVYej kolej-
ności prYXbliża cYXWelnikowi Wakie YagaTnienia probleÜoweH jak wVpółcYeVne 
Weorie  ucYenia  Vię i  icU  iÜplikacje  Tla  gloWWoTXTakWXki  (V.  19-46)H  VWarość  
i VWarYenie Vię proceVie ucYenia Vię jęYXków obcXcU (V. 47-74)H uwarunkowa-
nia ucYenia Vię jęYXków obcXcU w wieku VenioralnXÜ w ujęciu VpołecYnXÜ  
i poTÜioWowXÜ (V. 75-89)H WworYenie ÜaWeriałów To ucYenia Vię i naucYania 
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Veniorów jęYXka obcego (V. 91-123)H WeoreWXcYne poTVWawX analiYX i krXWXki 
poTręcYników (V.  125-144)  –  Wo  w raÜacU uÜocowania  WeoreWXcYnego.  Na-
VWępnieH w eÜpirXcYnej cYęści pracXH auWorka Tokonuje wprowaTYenia To 
ÜeWoTologii baTań właVnXcU (V. 145-158)H prYeTVWawia analiYę wXbranXcU 
poTręcYników To nauki jęYXka nieÜieckiego (V. 159-206)H preYenWuje i oÜa-
wia wXniki prYeprowaTYonXcU prYeY Viebie baTań ilościowXcU – VonTażu 
ankieWowego prYeprowaTYonego wśróT VWu Veniorów ucYącXcU Vię jęYXka 
nieÜieckiego w wielkopolVkicU uniwerVXWeWacU WrYeciego wieku (V. 207-234) 
iH analogicYnieH baTań jakościowXcU – wXwiaTów prYeprowaTYonXcU Y jeTe-
naVWoÜa lekWoraÜi naucYającXÜi jęYXka nieÜieckiego w grupacU Venioral-
nXcU (V. 235-293)H abX w końcu prYeTłożyć cYXWelnikowi TXTakWXcYno-
ÜeWoTXcYne wnioVki Y WXcU baTań (V. 295-303).  

Nie VpoVób prYeTVWawić Wu VYcYegółowego wXkaYu YagaTnieńH kWóre 
Joanna  Oic-MrgaV  oÜawia  w  VwoiÜ  auWorVkiÜ  wXkłaTYie.  TenH  jak  powie-
TYianoH licYX prYeVYło VWo poYXcji probleÜowXcUH co prYekłaTa Vię na VYeścio-
VWronicowX VpiV Wreści VporYąTYonX Trobną cYcionką (V. 5-10) – w prYXpaTku 
niniejVYej publikacji jeVW Wo YaWeÜ narYęTYie wielce użXWecYne. OonkluTującH 
Üożna jeTnak VWwierTYićH że jeVW Wo wXkłaT wXVoce ÜerXWorXcYnXH będącX 
nowaWorVkiÜH naukowo TojrYałXÜH a jeTnocYeśnie YnakoÜicie uTokuÜen-
WowanXÜ głoVeÜ w VprawieH kWóra To nieTawna bXła bagaWeliYowanaH a kWó-
ra wreVYcie YacYXna bXć ToVWrYegana w kręgacU naukowXcU. ŁoH że w VWarYe-
jącXcU Vię VpołecYeńVWwacU naucYanie i ucYenie Vię jęYXków obcXcUH również 
w najVWarVYXcU grupacU wiekowXcUH prYeVWało już bXć WeÜaWeÜ WabuH wia-
ToÜo nie oT TYiś – Y YagranicYnej liWeraWurX prYeTÜioWuH ale i Y polVkicUH nie-
licYnXcU jeVYcYeH publikacji cYX cUoćbX Ye VWaWXVWXk prowaTYonXcU prYeY pol-
Vkie uniwerVXWeWX WrYeciego wieku. PoWrYeba koÜunikowania i poYnawania 
świaWaH niekoniecYnie w najbliżVYej okolicX i niekoniecYnie w jęYXku ojcYX-
VWXÜH YacYXna bXć w żXciu VWarVYXcU luTYiH prYXnajÜniej niekWórXcUH poWrYebą 
coraY barTYiej YnacYącąH kWórej YaVpokojenie Üoże prYeVąTYać o poYioÜie icU 
TobroVWanu wewnęWrYnegoH inacYej – o icU VYcYęściu. MlaWego Weż poVWulaWX 
wYXwające To popularXYacji kVYWałcenia obcojęYXcYnego wśróT VeniorówH ale 
i poTnoVYenia efekWXwności Wego kVYWałceniaH Ü.in. poprYeY ToVWoVowanie 
ÜeWoT i śroTków To poTÜioWuH YaVługują na uwagę i uYnanie. RwłaVYcYa że 
są Wo poVWulaWX poTparWe eÜpirXcYnXÜi TowoTaÜi i konVWrukWXwnXÜi poÜX-
słaÜiH jak Üa Wo ÜiejVce w prYXpaTku oÜawianej pracX naukowo-baTawcYej. 


