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Oddajemy w Państwa ręce podręcznik, który mamy nadzieję może po-
służyć Wam jako dobra praktyka w przygotowywaniu i prowadzeniu auten-
tycznego dialogu międzypokoleniowego w Waszych środowiskach.

Nasza organizacja, Fundacja „PEStka” z Kielc, wspólnie ze Stowarzy-
szeniem „Nowe Przestrzenie” z Tarnowa postanowiła skupić się na lokal-
nych problemach, nurtujących nasze miasta w obszarze prowadzenia dialo-
gu seniorów i młodzieży oraz włączania ich w proces decydowania o tym, 
co dla nich jest ważne i nad czym warto byłoby się pochylić, aby zapobiec 
negatywnym skutkom zaniechania wprowadzania zmian. 

Konstruując projekt mieliśmy dylemat. „Tyle problemów, czy jesteśmy 
w stanie je wszystkie rozwiązać jednym, kilkumiesięcznym projektem?”. 
Odpowiedź nasunęła się sama. „A może wykorzystać dobre doświadczenia 
obu miast i wdrożyć je wzajemnie u siebie, a to czego nie ma ani u nas, ani 
w Tarnowie spróbować wspólnie zaprojektować?”. Tak też się stało. Zdecy-
dowaliśmy się wspólnie na wykorzystanie doświadczeń Tarnowa w funk-
cjonowaniu Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta oraz osiągnięć, 
jakie mają w organizacji Ligi Debatanckiej wśród młodzieży szkolnej. Pod-
jęliśmy wyzwanie zorganizowania Międzypokoleniowej Ligi Debatanckiej, 
z udziałem seniorów i młodzieży (do tej pory nikt w Polsce tego nie prak-
tykował). Kielce natomiast posłużyły jako dobry przykład na angażowanie 

Od autorek
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obu środowisk w prace wolontariacką (w Tarnowie wówczas nie funkcjo-
nowało Centrum Wolontariatu) oraz wzorcowe prowadzenie Klubów Se-
niora. Określiliśmy też wspólny problem: jak połączyć dwie grupy, które 
na co dzień funkcjonują oddzielnie, wykorzystując przy tym ich potencjał 
i włączyć je aktywnie w dialog obywatelski? Pomysł zainicjowania Mię-
dzypokoleniowej Akademii Dialogu Publicznego, wykorzystując do tego 
rzadko stosowane narzędzia i metody pracy, okazał się strzałem w dziesiąt-
kę. Wspólne warsztaty, w tym w formule open space, międzypokoleniowe 
debaty oksfordzkie, wspólne prowadzenie i moderowanie grup na FB, wy-
jazdy integracyjne (gdzie uczestnicy sami mogli wybrać najciekawsze dla 
siebie tematy spośród kilku warsztatów, wziąć udział w debatach tematycz-
nych oraz wymienić się rzeczami, a także zrelaksować na „potańcówce”) 
oraz debaty radiowe zaowocowały zmianami w obu miastach. Były one 
widoczne przede wszystkim w zmianie postaw obu grup. Wspólna praca 
i zmagania się w rozgrywkach międzyregionalnych (debaty oksfordzkie), 
„mocowanie się” na argumenty, udział w konstruktywnych debatach na 
temat partycypacji obywatelskiej seniorów i młodzieży spowodowało, że 
w Kielcach została zainicjowana autentyczna debata publiczna na ten te-
mat. Po debacie w Radiu Kielce utworzyła się grupa inicjatywna (w skład 
której wchodzą uczestnicy projektu, przedstawiciele władz miasta, środo-
wiska naukowego oraz organizacji pozarządowych) na rzecz utworzenia 
Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta. Nawiązały się ciekawe i myślę, 
że trwałe przyjaźnie międzypokoleniowe. Konstytuuje się Młodzieżowa 
Rada Miasta. Seniorzy i młodzież zostali zaangażowani jako wolontariusze 
pomagając przy sprawnej realizacji projektu. Włączono w debatę publiczną 
wszystkie Kluby Seniora i Uniwersytet III wieku. Chcemy kontynuować 
debaty oksfordzkie przez kolejne lata. Powstały bardzo ciekawe pomysły 
na zaangażowanie młodzieży i seniorów w formułowanie polityk publicz-
nych miasta. Środki przekazane w projekcie wykorzystaliśmy w 100%! 
Nawet „z górką”, którą jest początek zmian w Kielcach, jeśli chodzi o poli-
tykę senioralną, młodzieżową oraz przede wszystkim międzypokoleniową. 
Traktujemy to jako naszą „cegiełkę” w procesie umacniania partycypacji 
obywatelskiej w naszym mieście. Zachęcamy czytelników podręcznika do 
włączenia się w dyskusję na naszej grupie FB „Partycypacja obywatelska 
seniorów i młodzieży” i dzielenia się swoimi doświadczeniami i dobrymi 
pomysłami na zmiany! 

Anna Mikołajczyk
Prezes Zarządu 

Fundacja „PEStka” - Lider projektu

***

Metodą debaty oksfordzkiej pracujemy w Tarnowie od 2006 roku. Do 
tej pory używaliśmy tego narzędzia wyłącznie w pracy z młodzieżą. 

 Zawsze, kiedy o tym mówię, widzę przed oczami nieśmiałą, niepewną 
i może trochę zakompleksioną Karolinę, która przyszła na jedne z pierw-
szych październikowych warsztatów z wystąpień publicznych i debat 
oksfordzkich. Potem „film” mi się urywa albo zaciera, by na koniec roku, 
w czerwcu, znów widzieć Karolinę, która pewnie wypowiada swoje zdanie, 
zadaje trudne pytania, celnie ripostuje, jest świadoma siebie, potrafi przyjąć 
krytykę. Myślę, czuję, widzę i mówię jedno: „WOW”.

Współtworząc projekt „Międzypokoleniowa Akademia Dialogu Pub-
licznego w Kiecach i Tarnowie” też myślałam o Karolinie. Pani Karolinie, 
60+, która zaczyna nowy etap w życiu, bo dzieci „wyszły  z domu”, ona 
przeszła na emeryturę i ma wolny czas. I oto zobaczyłam remake okresu 
młodości: to podekscytowanie przed debatą, niepewność czy użyte argu-
menty są prawidłowe i skuteczne, a jednocześnie błysk w oku, że oto dzieje 
się coś niesamowitego, twórczego, co rozbija dotychczasowe przekonania 
o emeryturze jako czasie stagnacji i „pakowania” przeżytych chwil do al-
bumów rodzinnych.

Rzucam sobie, zespołowi, mojemu miastu wyzwanie i pytanie, jak na-
rzędzie debaty oksfordzkiej sprawdzi się międzypokoleniowo?

Oddajemy do Państwa rąk tą publikację, która podsumowując  doświad-
czenia , przeżycia, refleksje uczestników projektu, odpowiada na to właśnie 
pytanie.

 Dziś, po realizacji tego przedsięwzięcia, wiem jedno, cechą dobrego 
projektu międzypokoleniowego jest wychodzenie poza utarte schematy, 
wspólne planowanie, w oparciu o diagnozę potrzeb,  wypracowywanie ra-
zem rozwiązań i  decyzja o wspólnym uczestniczeniu w warsztatach.

Agnieszka Poliwka-Jeż
Stowarzyszenie 

„Nowe Przestrzenie” - Partner projektu
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ROZDZIAŁ I
Metody i formy pracy stosowane w projekcie

Międzypokoleniowe warsztaty metodą Open Space

Otwarta przestrzeń (ang. Open space) jest specyficzną metodą organiza-
cji spotkań i konferencji. Jest ona niezwykle elastyczna pod każdym wzglę-
dem. Może dotyczyć grup od kilkunastu do nawet 2 tys. osób. Spotkania or-
ganizowane są wokół jakiegoś wiodącego tematu, ale jest to jedyna kwestia, 
która jest ustalana przed spotkaniem. Reszta zależy od uczestników.

Program i podział na grupy ustalane są przez samych uczestników w trak-
cie samego spotkania. Uczestnicy zgłaszają propozycje poszczególnych wąt-
ków rozmowy i namawiają innych, aby przyłączyli się do grupy, która dane 
zagadnienie omawia. Grup takich w czasie jednego spotkania może być spo-
ro i dlatego ważne jest, aby fizyczna przestrzeń umożliwiała pracę w mniej-
szych grupach. Praca w grupach na dany temat nie powinna trwać dłużej niż 
1,5 godziny. 

Każda z grup przygotowuje zwarty raport opisujący wyniki jej pracy tak, 
aby był on dostępny dla osób spoza grupy. Spotkania oparte o technikę otwar-
tej przestrzeni mogą trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Czasem z po-
wodu tak luźnej struktury ten rodzaj spotkań nazywa się antykonferencjami.

W Kielcach i w Tarnowie odbyły się dwa warsztaty prowadzone metodą 
„open space”. Uczestnicy sami określali tematy poszczególnych grup, wy-
dzielono osobne „stoliki”, przy których pracowały grupy nad innymi zagad-
nieniami. Podczas spotkań powstały propozycje tez do debat oksfordzkich.
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Międzypokoleniowe warsztaty metodą  „open space” - Kielce 16.06.2015 (I grupa).

Warsztat open space, Kielce 16 czerwca 2015 roku (powstają tezy do debat oksfordzkich).

Warsztaty Open space, Tarnów 28 maja 2015.

Cykl międzypokoleniowych warsztatów z komunikacji i wystąpień 
publicznych dla seniorów i młodych

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z tematami: styl debato-
wania po oksfordzku, zasady autoprezentacji, komunikacji, pracy przed 
kamerą oraz umiejętności obywatelskich (komunikowanie się w sprawach 
publicznych, skutecznego wyrażania własnego zdania, zbieranie i przetwa-
rzanie informacji, odróżnianie opinii od faktów).

Dwudniowy warsztat z komunikacji i wystąpień publicznych, Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące w Tarnowie,8-9 czerwca 2015 roku.

Dwudniowy warsztat z komunikacji i wystąpień publicznych, II LO w Tarnowie, 15-16 
czerwca 2015 r.
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Warsztaty z komunikacji i wystąpień publicznych metodą debat oksforodzkich w Społecz-
nym Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie 8-9 czerwca 2015 roku.

Warsztaty z komunikacji i wystąpień publicznych, 
Kielce, 19-23 czerwiec 2015 r.

Warsztaty z komunikacji i wystąpień publicznych, Kielce, 19-23 czerwiec 2015 r.

Warsztat z komunikacji i wystąpień 
publ., Tarnów, 1-2 czerwca 2015.

Międzypokoleniowe Debaty Oksfordzkie
Odbyły się po 3 debaty w każdym mieście (razem 6 debat), które wyło-

niły 2 drużyny zwycięskie z obu miast.  Finał rozegrał się w Kielcach. Tezy 
debat dotyczyły dialogu międzypokoleniowego oraz partycypacji obywa-
telskiej. Wykorzystany został materiał wypracowany na warsztatach „open 
space”. Rozgrywki miały na celu rozwój postaw obywatelskich młodych 
oraz seniorów debatantów, jak i publiczności obserwującej pojedynki.

W debatach oksfordzkich bierze udział:
Zespół propozycji - broniący przedstawioną tezę debaty
Zespół opozycji - przedstawiający argumenty obalające postawioną 

tezę
Teza, jak i strona: Propozycji czy Opozycji są losowane. W skład obu 

drużyn wchodzi po 4 mówców i 2 doradców. 
Loża Mędrców - oceniająca: zespół jako całość („trzymanie się” przez 

zespół tematu, przygotowanie argumentacji, reagowanie na argumenty 
przeciwnika (aktywność całego zespołu - mówcy poza mównicą) oraz wy-
powiedzi poszczególnych mówców (umiejętności retoryczne, wypełnienie 
roli mówcy, reagowanie na argumentację przeciwników-pytania i informa-
cje).

Marszałek debaty - rozpoczyna debatę, wita przybyłych gości, omawia 
pokrótce zasady i przebieg debaty, przedstawia mówców obu stron oraz 
Sekretarza, zaprasza do wypowiedzi kolejnych mówców, po skończonej 
wypowiedzi dziękuje danej osobie za wypowiedź, zwraca uwagę mówcom 
przekraczającym przysługujący im czas, pilnuje porządku na sali, dba by 
przestrzegane były zasady debaty (w sytuacji drastycznego naruszenia re-
guł kulturalnej dyskusji ma prawo wyprosić osobę, która owe reguły zła-
mała z sali), informuje publiczność o możliwości zabierania głosu, udziela 
głosu mówcom-ochotnikom, zarządza moment głosowania

Sekretarz - protokołuje ogólny przebieg debaty, w trakcie przemówień 
informuje mówców o czasie jaki im pozostał (kładąc przed nimi na pulpicie 
karteczkę z liczbą minut), informuje Marszałka gdy skończy się czas wypo-
wiedzi danego mówcy, liczy głosy podczas głosowania i przekazuje infor-
mację o jego wyniku Marszałkowi, który oficjalnie ogłasza wynik debaty

Ekspert - ocenia aspekty techniczne dotyczące debaty, przyznając 
punkty ujemne za niezastosowanie się do zawartych reguł: przekroczenie 
czasu mowy, używanie argumentów ad personam oraz sformułowań wul-
garnych lub obraźliwych, nieprzyjęcie żadnego pytania, zbyt długie zada-
nie pytania/informacji.
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Publiczność 
Ma prawo uczestniczyć aktywnie w debacie. Wypowiedzi mówców 

ochotników trwają maksymalnie 2 minuty. Zwolennicy obu stron zabierają 
głos na przemian. Publiczność głosuje dwa razy, opowiadając się za lub 
przeciw postawionej tezie: przed wejściem na salę oraz po zakończeniu 
prezentacji przez obie drużyny. Może się zdarzyć, że werdykt publiczności 
jest odmienny od werdyktu Loży Mędrców.

DEBATA OKSFORDZKA POJEDYNEK TRZECH MIĘDZYPO-
KOLENIOWYCH ZESPOŁÓW TARNOWSKICH
Tarnów, 25 czerwca 2015 r.
TEZA: „KOMUNIKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA NIE JEST 
MOŻLIWA”

Pojedynek młodzieży Gimnazjum nr 2 w Tarnowie i seniorów oraz młodzieży  Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i seniorów. Na zdjęciu z lewej Marian Skolarczyk.

Mowa Genowefy Gucwy z zespołu mło-
dzieży II LO w Tarnowie i seniorów. 

Mowa Arkadiusza Kocoła z zespołu Społecznego Li-
ceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i seniorów.

DEBATA OKSFORDZKA POJEDYNEK MIĘDZYPOKOLENIO-
WYCH ZESPOŁÓW KIELECKICH
Kielce, 20 lipca 2015 r. Wojewódzki Dom Kultury 
TEZA:  MIĘDZY MŁODZIEŻĄ A SENIORAMI NIE WYSTĘPU-
JĄ BARIERY KOMUNIKACYJNE

Loża mędrców wraz z ekspertką I. Dulewicz  bacznie słucha wypowiedzi zespołów kie-
leckich.

Mówca Joanna Sędziejewska - młoda przedstawicielka jednej z drużyn kieleckich broni 
tezy.
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Senior Zdzisław Matejszczak - przekonuje Lożę Mędrców i publiczność do argumentów 
obalających tezę.

Katarzyna Wyciszkiewicz-seniorka celnie ripostowała wypowiedzi mówców z drużyn 
przeciwnych.

MIĘDZYREGIONALNA FINAŁOWA DEBATA OKSFORDZKA
Uczestnicy: zwycięskie drużyny rozgrywek regionalnych z Kielc i Tarnowa. 
Kielce, 14. październik  2015r. Wojewódzki Dom Kultury  
TEZA:  STEREOTYPY MYŚLENIA O STAROŚCI I MŁODOŚCI   
UŁATWIAJĄ NASZE ŻYCIE

Publiczność aktywnie dopingowała obie drużyny.

Drużyna propozycji - Kielce.
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Drużyna opozycji z Tarnowa (Marszałek M. Lewandowski zasłuchany w argumenty 
Mówców Propozycji).

Monika Kołodziej z drużyny kieleckiej 
przedstawia argumenty za tezą (każda 
z drużyn dopiero na godzinę przed finałem 
dowiedziała się w jakiej roli wystąpi).

Mowa Nikoli Tyrki  z drużyny tarnowskiej 
wskazuje konkretne argumenty przeciwko 
postawionej tezie  (sekretarz debaty K. Ko-
złowska czuwa nad czasem przemówień).

Każdy sposób jest dobry, aby przekonać do swoich argumentów publiczność (karteczki 
zawieszone przez zespół z Tarnowa na krzesełkach ekspertki i Loży Mędrców)

Młodzież z drużyny kieleckiej wraz opiekunem Andrzejem Kobiałką czeka na wyniki.

Drużyny z Kielc i Tarnowa podczas przerwy w oczekiwaniu na ostateczne wyniki (stres 
minął - po rozgrywkach humory dopisują wszystkim bez wyjątku).
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Zwycięska drużyna z Kielc – zdobywcy  
I miejsca po dekoracji. Złoto zostało  
w Kielcach!

Zespół z Tarnowa - II miejsce  (po dekoracji medalami, z pucharem).

Radosna „srebrna” drużyna z Tarnowa.

Opiekun A.Kobiałka dumny ze swoich uczennic - zdobywczyń I miejsca.
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Międzypokoleniowe debaty radiowe
Zorganizowano przy współudziale Radia Kielce debatę międzypokole-

niowa w Kielcach  nt. „Partycypacja obywatelska seniorów i młodzieży 
w mieście”.  Tematyka poruszana w radio zwróciła uwagę na problem sła-
bej aktywności obywatelskiej zarówno młodzieży jak i seniorów. Debata 
została zarchiwizowana w grupie otwartej „Partycypacja obywatelska se-
niorów i młodzieży”  na portalu społecznościowym Facebook. Podobna 
debata odbyła się również w Tarnowie.

Międzypokoleniowy Zlot Mistrzów Wieku i ich Przyjaciół 
Tarnów-Kielce’2015. Solec-Zdrój, 3-4 października 2015 r.
Zlot miał charakter integracyjnego spotkania „po sąsiedzku” z obydwu 

miast i ukierunkowany był na zdobycie wiedzy w zakresie dialogu między 
pokoleniowego oraz animowania środowisk lokalnych młodzieży i seniorów 
do współpracy i działań na rzecz lokalnych społeczności, a także kreowa-
niu postaw liderskich. Uczestnicy mogli wybrać jeden warsztat z siedmiu, 
które odbywały się równolegle. Zaczerpnęliśmy pomysł ze Szkoły Liderów, 

organizowanej przez Polsko-Amery-
kańska Fundację Wolności.

Poszczególne warsztaty wraz ze 
zdjęciami zostały zaprezentowane 
w dalszej części publikacji (II roz-
dział „Z perspektywy prowadzącego 
warsztaty).

Uczestnicy wybierają warsztaty, w których chcą wziąć udział.
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Akcja „Daj rzeczy drugie życie” (w oczekiwaniu na ekspozycję „towaru”).

Akcja „Daj rzeczy drugie życie” (tłumy kłębią się przy stolikach z wystawionymi rzeczami).

Akcja „Daj rzeczy drugie życie” (uczestnicy przywieźli na zlot rzeczy z przyczepionym do 
nich krótkim opisem w celu wymiany na inne drobiazgi z innymi uczestnikami)

Akcja „Daj rzeczy drugie życie” (najtrud-
niej było znaleźć właścicieli wystawionych 
rzeczy). Międzypokoleniowa potańcówka.
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„Wymień się ideami” (panel dyskusyjny skoncentrowany na przyszłych, wspólnych mię-
dzywojewódzkich działaniach oraz kontynuacji idei debat oksfordzkich, wypracowaliśmy 
idee wspólnej pracy oraz sposoby wspierania się nawzajem) Józefa Tuchowska i Zbigniew 
Rudziejewski z grupy kieleckiej, Solec Zdrój 4 października 2015

O swoich refleksjach na temat współpracy międzypokoleniowej opowiada Wanda Filipowska. 
Obok niej po lewej Janina Bugno. Panel dyskusyjny, Solec Zdrój 4 października 2015.

Jan Urban i jego pomysł na współpracę między pokoleniami. 
Panel dyskusyjny, Solec-Zdrój, 4 października 2015.
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Anna Gałczyńska : czego potrzebujemy, żeby się „dogadać”? 
Panel dyskusyjny, Solec-Zdrój, 4 października 2015.

Wypracowujemy idee metodą cebuli systemowej. Prowadzi Marcin Lewandowski. Panel 
dyskusyjny, Solec-Zdrój, 4 października 2015.

Katarzyna Wyciszkiewicz: jak zacząć współpracę? Po prawej siedzi Barbara Brożyna. 
Panel dyskusyjny, Solec-Zdrój, 4 października 2015.
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ROZDZIAŁ II
Z perspektywy uczestnika

„Sztuka relacji” 
Anna Gałczyńska
Przedstawicielka młodych uczestników projektu - grupa z Kielc.

Tworzenie relacji młody-senior nie jest sztuką,  wymagająca wyjątko-
wych umiejętności, zdobywanych i rozwijanych długotrwałą pracą. Jedyne 
czego potrzebujesz to chęci. Niezwykłą moc odgrywa tu Twoje nastawie-
nie. Pozytywne podejście do danej kwestii to 90% sukcesu! Czy to znaczy, 
że jeśli młody i senior chcą ze sobą współpracować, to nie pojawią się żad-
ne przeszkody? Oczywiście, że nie. Ale właśnie ta chęć i dobre nastawienie 
stanowią fundament do poradzenia sobie z tymi barierami. Udział w pro-
jekcie uświadomił mi jak wiele różni pokolenie młodych i seniorów i że na 
wielu płaszczyznach mamy odmienne poglądy, w różny sposób okazujemy 
swoje emocje. Aczkolwiek nie przeszkodziło nam to w realizacji różnych 
działań. Osobiście, zauważyłam tu dwa zjawiska, które umożliwiły osiąg-
nięcie tak owocnych efektów projektu. Po pierwsze: nie patrzyliśmy na 
siebie przez pryzmat wieku. Żadne z nas nie stworzyło wewnątrz siebie ba-
riery lat, która prowadziłaby do oceniania wypowiedzi i zachowań drugiej 
osoby przez filtr jej wieku. Po drugie, daliśmy sobie nawzajem przyzwo-
lenie na posiadanie swojego zdania. Był to przejaw szacunku do drugiej 
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osoby, ale też zgody na to, że ta osoba, niezależnie od wieku, ma prawo do 
swojego zdania, swojej opinii. Nieważne czy przeżyła 15, 22 czy 69 lat, jej 
doświadczenie, dotychczasowe przeżycia, dają prawo, by myślała w taki 
a nie inny sposób, by tak a nie inaczej odbierała pewne sprawy. Te dwa 
czynniki umożliwiły nam wzajemne porozumiewanie się, bez obawy, że 
zostaniemy ocenieni, skrytykowani, odrzuceni. Pomyśleć można, że wy-
mienione czynniki to za mało, by móc współpracować międzypokolenio-
wo. Jeśli mamy wyznaczony jakiś cel, to potrzeba większych zasobów niż 
wzajemny szacunek i niezakładanie filtru wieku. A ja odpowiem tak: jeśli 
jesteś typem osoby, która na każde rozwiązanie znajdzie problem, to masz 
rację: te dwie rzeczy nie wystarczą. Co gorsza, najbardziej profesjonalne 
szkolenia z zakresu budowania relacji i pracy zespołowej mogą tutaj nie 
przynieść efektu. Ale jeśli jesteś osobą, która na każdy problem ma 100 
rozwiązań, to dostrzeżesz jak wielki potencjał tkwi w grupie różnorodnej 
wiekowo i jak ogromnymi zasobami ona dysponuje. Uświadomisz sobie 
wtedy, jak silna jest grupą i jak niezwykłych rzeczy może dokonać. 

„Akademia Dialogu Międzypokoleniowego...” - moja perspektywa
Jan Urban
Przedstawiciel seniorów w projekcie - grupa z Tarnowa 

 Będąc uczestnikiem projektu pt.: „Akademia Dialogu Międzypokole-
niowego” zdobyłem bardzo dużo nowej wiedzy i ciekawych doświadczeń, 
zarówno w kontaktach z młodzieżą w wieku licealnym, jak i z moimi ró-
wieśnikami, czyli znacznie starszą „młodzieżą”. Biorąc udział w przygoto-
waniach do debaty międzypokoleniowej oraz w dwudniowych warsztatach 
wieńczących projekt, które odbyły się w Solcu - Zdroju, łatwo dało się 
zauważyć różne rodzaje zachowań  poszczególnych osób w obu grupach 
wiekowych. Moje spostrzeżenia i zdobytą wiedzę postaram się pokrótce 
opisać.

Ogień i woda to dwaj odwieczni antagoniści, dwa zwalczające się ży-
wioły. Ale czy zawsze tak jest? Czy te, wydawałoby się przeciwstawne 
żywioły, muszą z sobą walczyć? A może potrafią współpracować i razem 
coś pozytywnego stworzyć. Ogień to nasza młodzież, pełna zapału i ener-
gii, impulsywna w działaniu, mająca ogromny potencjał i niepoddająca się 
schematom. Z drugiej strony my ludzie dojrzali, którzy jesteśmy jak rze-
ka płynąca szeroką doliną, spokojnie i bez pośpiechu wybieramy kierunek 
swojego biegu. Te dwa żywioły spotkały się w ramach projektu Dialogu 

Międzypokoleniowego. I cóż się okazało? Okazało się, że wbrew obiego-
wym opiniom potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy się nawzajem wy-
słuchać, potrafimy współpracować w tworzeniu nowych rzeczywistości. 
A szczególnie, moim zdaniem, ważna jest rozmowa, w trakcie której w spo-
sób jasny i szczery wypowiemy swoje oczekiwania w stosunku do naszego 
rozmówcy, z którym  dzieli nas często spora różnica wieku, a tym samym 
i poglądy na wiele życiowych spraw. Spierajmy się więc na argumenty 
i wyjaśniajmy różnice. Wiadomym jest, że podejście do wielu spraw bę-
dziemy mieć bardzo różne, bo różny jest nasz wiek i różne doświadczenia. 
Wykażmy się empatią do siebie nawzajem, a wtedy okaże się, że jest bar-
dzo wiele płaszczyzn, na których znajdziemy wspólny język. Z moich ob-
serwacji wynika, że już tak się dzieje, że zarówno młodzież jak i osoby star-
sze są bardzo chętne do współpracy. Zauważyłem, że Ci, którzy do tej pory 
byli nieprzekonani, zmienili zdanie i stwierdzili, że warto jednak postawić 
na poprawę wzajemnych relacji. Jedna z młodych uczestniczek warsztatów 
powiedziała wręcz, że od tej chwili swoje bardzo krótkie i zdawkowe wizy-
ty u babci przedłuży przynajmniej o czas potrzebny do wypicia kawy, a tym 
samym i rozmowę z nią. Nawet ten jeden przykład wskazuje, jak bardzo 
pozytywne znaczenie miały nasze spotkania. Nie trzeba być bardzo przeni-
kliwym obserwatorem, aby zauważyć że w trakcie naszej pracy w grupach, 
współpraca układała się wręcz modelowo. Obydwie grupy wiekowe były 
chętne do współpracy i otwarte na siebie, potrafiliśmy wspólnie dążyć do 
celu. Nie zauważyłem nikogo, kto będąc niezadowolonym, zrezygnowałby 
z dalszej współpracy. Pomimo stosunkowo dużej grupy uczestników, moż-
liwe było wypracowanie wielu płaszczyzn współpracy, gdzie każdy czło-
nek grupy miał możliwość zaangażowania się w pracę zespołu i wykazania  
się inwencją. Warsztaty te były znakomitą okazją spojrzenia z dystansu na 
siebie samego, na swoje poglądy wobec grupy wiekowo przeciwnej jak 
i rówieśniczej, a wyciągnięcie wniosków wydaje się być formalnością, jako 
że każdy z nas znajduje u siebie coś, co chciałby zmienić i poprawić.

 Na podstawie zebranych w trakcie trwania projektu doświadczeń, uwa-
żam, że im więcej takich projektów w przyszłości, tym lepsza będzie atmo-
sfera zarówno w rodzinach jak i w miejscach nauki i pracy.

Ogień i woda to dwa żywioły, w których zawarta jest ogromna energia. 
Jeśli dobrze ją wykorzystamy, to przyniesie nam wszystkim wiele pozy-
tywnych zmian w naszym życiu. Dołóżmy wszelkich starań, aby tej energii 
nie zmarnować, lecz ją rozwijać i bogacić. Najgorszym rozwiązaniem by-
łoby, gdyby ta energia poszła w przysłowiowy gwizdek.
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„Debaty w szlafroku” 
Natalia Malig & Kinga Stachura
Przedstawicielki młodych uczestniczek projektu - grupa z Tarnowa 

Na co dzień z rzeczami się stykamy, 
nad których działaniem się nie zastanawiamy. 
Choć funkcjonują wokół nas bezbłędnie, 
to osamotnione działałyby niepewnie.  
Czy widział ktoś kiedyś wyłącznie jedną wskazówkę na tarczy zegara, 
albo społeczeństwo, w którym żadna osoba nie jest stara? 
Wprawdzie dwiema kroplami wody nie są nazywane, 
ale dopiero, gdy współdziałają, stają się doceniane. 
Gdy warsztaty rozpoczęły wzajemną współpracę, 
to każdy członek pomyślał: „Moralnie się wzbogacę!” 
I choć było wśród nas wiele niezgodności,  
to jednak wszyscy razem doszliśmy do jedności. 

Później przyszły debaty – czas wątpliwości.  
Jednak niepokój wśród nas zbyt długo nie gościł.  
Każdy z nas wniósł coś do naszej drużyny  
i stworzyliśmy razem coś, na kształt rodziny.  
Wydawać by się mogło, że rywalizacje debatanckie 
stworzą między nami bariery aroganckie.  
Jednak wspólny wyjazd do Malinowego Raju 
przyniósł nam korzyści wszelkiego rodzaju. 

Na koniec przyszedł czas wspólnych konkluzji,   
na rzecz których część uczestników zrezygnowała nawet z jacuzzi.  
Pan Marcin stał się dla nas wszystkich źródłem inspiracji  
i przy użyciu niewielkiej inscenizacji, 
mogliśmy wszyscy jeszcze raz zrozumieć,  
co należy zrobić, by się skutecznie porozumieć. 

Przechodząc do meritum naszych kontemplacji: 
projekt stał się dla nas źródłem inspiracji,  
pomógł nam zrozumieć, jak ważna jest współpraca  
i jak międzypokoleniowość wszystkim się opłaca. 

„Moja Międzypokoleniowa Akademia Dialogu Publicznego” 
Katarzyna Wyciszkiewicz
Przedstawicielka seniorów w projekcie - grupa z Kielc

Ten projekt to wielki krok w nawiązaniu kontaktu między seniorami 
i młodzieżą. Każdy jego etap przyczyniał się do wzajemnego poznania, 
a przez to prowadził do prawdziwego dialogu międzypokoleniowego.

Uczestnicy projektu systematycznie rozwijali swoje umiejętności lub 
nabywali nowe. Warsztaty komunikacji i wystąpień publicznych doprowa-
dziły do odnalezienia przez każdego swojej mocnej strony. Dały narzędzia 
do nawiązania kontaktu z różnymi odbiorcami. Poznaliśmy podstawowe ba-
riery w komunikacji międzypokoleniowej i sposoby ich pokonywania. Na-
uczyliśmy się dyskutować, używając jako argumentów faktów a nie opinii.

Przygotowania do debat zmobilizowały seniorów do korzystania z no-
wych technologii. Na stronach internetowych wyszukiwaliśmy zarówno 
definicje słów, z których potem tworzyliśmy tezę jak i źródła, będące pod-
stawą do rzeczowych argumentów. Dzieliliśmy się zdobytą wiedzą i komu-
nikowaliśmy za pomocą poczty elektronicznej.

Debaty oksfordzkie wyrobiły w nas umiejętność rzeczowych, zwięzłych 
wypowiedzi, zgodnych z tematem, wyznaczoną nam rolą i czasem. Dzięki 
temu potrafimy ocenić wypowiedzi polityków czy dziennikarzy pod wzglę-
dem merytorycznym. Świadome słuchanie chroni nas przed manipulacją.

Ogromnie ważne były warsztaty w Solcu- Zdroju. Oprócz bardzo cie-
kawej tematyki i wspaniałych moderatorów, pozwalały na bliższe poznanie 
się uczestników z Kielc i Tarnowa. Szkoda, że można było uczestniczyć 
tylko w jednym. Jako uczestniczka warsztatu „Kompas czyli podstawy 
zrównoważonego rozwoju” mogę stwierdzić, że w krótkim czasie dość do-
brze poznałam to nowe dla mnie zagadnienie. Pani Agnieszka Czachowska 
w przystępny, obrazowy sposób pokazała nam w jakim stopniu możemy 
wpływać na środowisko, społeczeństwo, gospodarkę realizując projekty, 
tworząc instytucje, zakładając organizacje, organizując wydarzenia kultu-
ralne i jak w łatwy sposób zmierzyć wpływ decyzji na 4 obszary zrówno-
ważonego rozwoju. Zdobytą wiedzę już wykorzystuję w pracy z seniorami. 
Relacje uczestników innych warsztatów były również bardzo zachęcające.

Projekt ten był impulsem do obudzenia różnorodnej aktywności. Stał 
się inspiracją do dalszych działań na rzecz międzypokoleniowego dialo-
gu i aktywności społecznej. Potrzebna jest kontynuacja tego typu projektu 
z większą ilością warsztatów.
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„Mównica i ja” 
Krystyna Malik  
Przedstawicielka seniorów - uczestników projektu- grupa z Kielc  

Dzięki Paniom, które tak świetnie prowadziły warsztaty i spotkań 
z młodzieżą i seniorami przekonałam się, że nie istnieją bariery komuni-
kacyjne między tymi grupami. Organizatorki to osoby uczynne, uprzejme, 
miłe i radosne. Warsztaty odbywały się w serdecznej atmosferze. Uważam, 
że wiadomości, które uzyskałam podczas warsztatów z komunikacji i wy-
stąpień publicznych powinny być przekazywane młodzieży w szkołach. 
Szczególnie ważne są umiejętności, które pozwalają lepiej się komuniko-
wać, sprawniej w wypowiedzi odnajdywać informację o tym, co jest głów-
ną potrzebą rozmówcy, a w efekcie prowadzą do lepszego zrozumienia się 
przez interlokutorów. 

Podczas międzypokoleniowych debat oksfordzkich po raz pierwszy 
stałam za mównicą i było to niezapomniane wrażenie. Dwudniowy pobyt 
w Solcu Zdroju był pracowity. Mieliśmy okazję spotkać się tam z uczest-
nikami projektu z Tarnowa. Jestem bardzo zadowolona, że wzięłam udział 
w projekcie. Śmiało mogę powiedzieć, że nie ma barier komunikacyjnych 
między młodzieżą a seniorami. Młodzież jest wspaniała, radosna, uczynna 
i zabawna. Ma prawo uczyć się i zdobywać doświadczenia. Nie możemy jej 
oceniać i krytykować. Ma prawo do własnego zdania i życia. Trzeba mieć 
dla nich czas, cierpliwość, miłość i zrozumienie. Rolą rodziny jest dawać 
dobry przykład w domu. Z młodymi należy rozmawiać, wspierać ich do-
brym słowem, zaufać i wierzyć, że dadzą sobie radę.

„To skomplikowane...” 
Jadwiga Bednarska
Przedstawicielka seniorów - uczestników projektu- grupa z Tarnowa  

Relacje międzypokoleniowe to skomplikowany konglomerat cech, na 
które z pewnością mają wpływ  rodzice, którzy w procesie wychowawczym,  
zaczynającym się w chwili pojawienia się na świecie małego CZŁOWIE-
KA, nie stosują zasady DZIECI I RYBY GŁOSU NIE MAJĄ. Nawet mały 
człowiek zasługuje na szacunek i poważne traktowanie. Nie należy tego 
utożsamiać z bezstresowym wychowaniem, które jest zupełnie chybionym 
pomysłem, generującym często  poważne problemy w społeczeństwie. 
Nie bez wpływu na relację pozostaje szkoła a w niej sprawiedliwi, mądrzy 

nauczyciele, oceniający wiedzę i postawy, a nie pozycję czy usytuowanie 
rodziców. Porażkę poniesie każdy wychowawca, u którego życie rozmija 
się z głoszonymi zasadami.

Bardzo ważni są też dziadkowie: mogą poświęcić czas, którego najczęś-
ciej brak zagonionym rodzicom. Mają już własne przemyślenia na temat 
popełnionych wcześniej błędów, których teraz już nie popełnią (oczywiście 
mówię tu o mądrych dziadkach). Wiedzą, że młodzi też mają coś do zaofe-
rowania, co te relacje wzbogaci. Będą też trochę rozpieszczać i chwalić , 
ale to pozwoli budować wiarę we własne możliwości młodego człowieka. 
To nie są oczywiście prawdy uniwersalne, a moje własne doświadczenia 
życiowe. Popełniłam bardzo wiele błędów, ale na mały plus dla mnie prze-
mawia fakt, że umiałam z nich wyciągnąć naukę.

„Moja przygoda z PEStką” 
Witold Szarecki
Przedstawiciel seniorów - uczestników projektu z Kielc

„PEStka” to fundacja kierowana przez p. Annę Mikołajczyk. Pestka rzu-
cona na podatny grunt zaczyna kiełkować – puszcza korzonki oraz listki. 
Sympatyczna Pani Anna zbierała chętnych do realizacji projektu  „Mię-
dzypokoleniowa Akademia Dialogu Publicznego w Kielcach i Tarnowie”. 
W projekcie biorą udział Seniorzy z różnych klubów oraz Młodzież szkol-
na – to pierwszy taki mieszany zespół, którego celem jest nauczenie się 
i praktyczne przeprowadzenie debat oksfordzkich w Kielcach. 

Piszę o przygodzie dlatego, że wszystko co działo się w czasie naszych 
spotkań  i warsztatów to dla mnie było nowością. Myślę, że nikt z obec-
nych uczestników nie słyszał i praktycznie nie uczestniczył w warsztatach 
dotyczących zasad i przebiegu debat oksfordzkich. Prowadzone warsztaty 
odbywały się w atmosferze zaciekawienia i zaangażowania seniorów jak 
i młodzieży. Osoby prowadzące w sposób profesjonalny i z dużym zaan-
gażowaniem przekazywały istotne informacje, aby przygotować nas do 
osiągnięcia celu, czyli uczestnictwa w oficjalnych debatach oksfordzkich 
między zespołami, a w efekcie końcowym przeprowadzenie debaty oks-
fordzkiej najlepszych grup z Kielc i Tarnowa. Dla uczestników wszystkich 
debat była to frajda, bo jak niektórzy mówili, pierwszy raz zetknęli się z mi-
krofonem oraz mównicą. Wystąpienia mówców i doradców, przedstawia-
nie swoich argumentów wymagało odwagi i siły przekonywania. Debaty 
odbywały się w Kielcach w Wojewódzkim Domu Kultury z zachowanie 



Jak współpracować międzypokoleniowo?40 41Jak współpracować międzypokoleniowo?

zasad i kultury wypowiedzi. Organizacja wydarzeń była bardzo sprawna, 
wręcz wspaniała. Ja osobiście brałam udział w debatach. Zespół, w którym 
występowałem, zwyciężył i został zakwalifikowany do finałowej debaty 
pomiędzy Kielcami a Tarnowem. Wygrały Kielce. 

Moja przygoda to też uczestnictwo w Zlocie Mistrzów Wieku i Ich Przy-
jaciół Tarnów – Kielce. Zlot to wspaniałe spotkanie integracyjne w Solcu-
-Zdroju w Hotelu Malinowy Zdrój. Warsztaty i spotkania zorganizowane 
w czasie 2-dniowego Zlotu oraz zabawa taneczna to naprawdę wspaniałe 
i niezapomniane chwile, które pozostaną na długi czas w pamięci. 

Pragnę nadmienić, że teza, która była postawiona w debacie finałowej 
między Kielcami a Tarnowem, to: „Stereotypy myślenia o starości i mło-
dości ułatwiają nasze życie”. Do utworzonej tezy przygotowywały się całe 
zespoły. Wszyscy mówcy opracowali zagadnienia czyli argumenty dla pod-
trzymania tezy, a następnie do drugiej wersji – obalenia tezy. Atmosfera 
pracy była bardzo interesująca, wypowiedzi spójne oraz nieźle opracowane 
argumenty. Podsumowując, zaznaczam, że cały projekt był bardzo intere-
sujący i w dobrym stylu. Uczestnicy byli niezwykle zainteresowani i zaan-
gażowani.

„Jak współpracować międzypokoleniowo…”
Jakub Szwedo
Przedstawiciel młodych uczestników projektu- grupa z Tarnowa  

otwartość + unikanie stereotypów + dobre chęci
=

współpraca międzypokoleniowa

Początki – jak zawsze trudne – wszyscy pełni obaw.  Pierwsze spotkanie 
podczas Open Space, pierwsza wymiana zdań, wyszło nie najgorzej, a po-
tem… Potem było już tylko lepiej ! Jak to się stało, że z grupy osób, które 
pozornie nic nie łączyło staliśmy się drużyną ? Co połączyło pokolenia nas 
młodych i seniorów ?

Przepis na sukces: 
• Bądź sobą! Nie bądź egoistą.
• Słuchaj uważnie! To naprawdę nie boli.
• Szanuj seniorów, kiedyś sam nim będziesz!
• Seniorze, szanuj młodych, kiedyś sam nim byłeś!
• Otwórz się na innych, poszerzaj horyzonty! Nie masz nic do stracenia.

• Pamiętaj, dobre idee nie są złe! Inni też mogą mieć rację.
• Przełamuj bariery, nie unikaj kontaktu!
• Stereotypy to gotowe szablony, ale Ty z nich nie korzystaj!
• Lubisz oceniać książki po okładce? Nie rób tego z ludźmi!

Jesteś nieśmiały, masz trudności z komunikacją? 
To bez znaczenia. Pracuj nad sobą. Nic więcej. 
My udowodniliśmy, że dialog międzypokoleniowy jest możliwy.  
Teraz czas na ciebie. 
Udowodnij swoją wiarę w wartość, jaką jest dobra komunikacja mło-
dych z seniorami! 
Razem damy radę!

„Co to znaczy być w kontakcie międzypokoleniowym?”
Elżbieta Sędziejewska 
Przedstawicielka seniorów- uczestników projektu- grupa z Kielc

Współpraca międzypokoleniowa dzięki projektom takim, jak „Mię-
dzypokoleniowa Akademia Dialogu Publicznego w Kielcach i Tarnowie” 
jest nie tylko możliwa, ale staje się przyjemnością. Niezmiernie trudno jest 
mi określić, który z elementów projektu był najcenniejszy w kontekście 
współpracy między seniorami a młodzieżą, ponieważ każdy wnosił coś no-
wego i dobrego. 

Już podczas naszych pierwszych spotkań, czyli warsztatów prowadzo-
nych przez Izę Dulewicz i Agnieszkę Srokę,  mieliśmy okazję porozma-
wiać z młodzieżą na temat tego, co oni myślą o  nas – starszych oraz jak my 
postrzegamy ich. Warsztaty z komunikacji i wystąpień publicznych były 
dla nas świetną zabawą, ale także wspaniałym doświadczeniem, celem któ-
rego było, jak najlepiej przygotować nas do debat oksfordzkich. Chociaż 
osobiście nie brałam udziału w debatach jako mówca, to bardzo wspiera-
łam i kibicowałam mojemu zespołowi. Podczas spotkań w klubie seniora, 
w trakcie których przygotowywane były mowy i argumenty do pojedyn-
ków, udało się nam – seniorom – nawiązać świetny kontakt z młodymi. 
Wspólnie wymienialiśmy się doświadczeniami i rozmawialiśmy na różne 
tematy, niekoniecznie tylko te, związane z projektem. Dzięki konieczno-
ści stałego kontaktu z młodszymi uczestnikami odświeżyłam swoją wiedzę 
z zakresu korzystania z komputera, skrzynki mailowej oraz nauczyłam się 
obsługiwać Facebook. 
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Bardzo miło wspominam też wyjazd do Solca – Zdroju i myślę, że był to 
bardzo trafiony pomysł. Uczestnicy z Kielc poznali uczestników z Tarnowa 
i w pięknej oprawie hotelu Malinowy Raj mogli się integrować i ciekawie 
spędzać czas. Tutaj młodzież i seniorzy wspólnie jedli posiłki, brali udział 
w warsztatach, w akcji „daj rzeczy drugie życie”, bawili się na potańcówce. 
To właśnie takie chwile jak te w Solcu – pełne radości i swobodnego czasu 
- najbardziej sprzyjają nawiązywaniu znajomości, rozmowom i integracji. 

Podczas projektu bariery w komunikacji międzypokoleniowej nie były 
widoczne, a  jeśli jakiekolwiek istniały, to  dzięki cudownej młodzieży  i na-
rzędziom wykorzystywanym w projekcie udało nam się je przezwyciężyć.

ROZDZIAŁ III
Z perspektywy prowadzącego

Współpraca  międzypokoleniowa - wyzwanie i szansa
Agnieszka Książek

Przygotowanie i poprowadzenie warsztatu opartego o wzajemne inter-
akcje międzypokoleniowe  nie jest proste. Nasuwają się obawy  o to, czy 
uda się przeskoczyć, zasypać lub pominąć różnice  dzielące ludzi ze świa-
tów różnych przeżyć, miejsc, doświadczeń, wspomnień, celów  i marzeń.

 Każdy, kto zdecyduje się takie spotkanie poprowadzić lub w nim 
uczestniczyć, może jednak doświadczyć także szansy  wejścia z przewod-
nikiem do nowej, nieznanej mu być może dotąd, przestrzeni pokoleniowej. 
Niejednokrotnie zastanawiałam się nad tym, jak to się dzieje? W którym 
momencie dochodzi  do tej, dość niezwykłej, asymilacji  różnorodności 
pokoleniowej? Kiedy nasze granice osobiste i pokoleniowe zaczynają być 
bardziej  „przepuszczalne”  i co sprawia, że otwieramy się na inność, za-
czynając ją postrzegać jako różnorodność, zasób, a może i skarb ?  Gdzie 
tkwi tajemnica?

 Projektując warsztat  międzypokoleniowy  staram się zwykle szukać 
motywu współpracy, opartego o  wzajemne potrzeby, ciekawość siebie, 
czasem zależność czy uzupełnianie się  Uczestników. Podczas naszego zlo-
tu w Solcu, tym  motywem stało się   wspólne  tworzenie opowieści. 
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Opowieści zwykle są w nas.  Potrzebują  tylko  odpowiedniego  czasu 
i  przestrzeni by się uwolnić, wzlecieć, czasem zacząć nowe życie, splątane 
z innym życiem.... Tak było i tym razem. Tworzyliśmy wspólnie opowieść, 
a za opowieścią   jakoś sama wyłoniła się drama, dzięki której mogliśmy tę 
opowieść wzmocnić naszymi gestami  i dynamiką ról  dodać jej mocy, ale 
i zabawnej energii...

Efekt  był nieoczekiwany, trochę jakby zaskakujący dla samych twór-
ców. Wspólna opowieść, wspólna praca, wspólna drama.

Może  klucz do  wspólnego bycia, do otwierania światów, swojego i  
innych,  schowany  i  uśpiony  jest głęboko w nas. Ożywia się, gdy jeste-
śmy sobie potrzebni, ważni dla siebie i uważni na siebie, a jednocześnie 
opuszczamy na trochę samych siebie  i wyruszamy w podróż w kierunku 
drugiej osoby...

„Warsztat chodzony pomiędzy gestami” 
Magdalena Wajda

Założenie było takie: będzie dużo ruchu, dużo improwizacji, gestów, 
słów czyli będzie się działo, a to wszystko za pomocą tajnego narzędzia, 
jakim jest drama.

Warsztat  „Sztuka porozumienia międzypokoleniowego. Porozumienie  międzypokolenio-
we w sztuce”. Zlot Mistrzów Wieku i ich Przyjaciół, Solec-Zdrój, 3 X 2015 r.

Trener miał plan i potencjał. Grupa nie znała planu i miała niezidentyfi-
kowany potencjał.

Powstała trzecia jakość: trener z jego planem i doświadczeniem+ grupa ze 
swoją otwartością = plan trenera grupa wyrzuciła w kosmos. Grupa dodała 
nad - energię. A nie zawsze się tak dzieje. Nigdy nie wiadomo czego się moż-
na po grupie i trenerze spodziewać. Trener nie spodziewał się, że dostanie tyle 
energii od grupy tak różnej wiekiem i doświadczeniem „życiowym” czy za-
wodowym. Grupa dała też informację zwrotną, że dostała energię od trenera.

Drama jest tak przestrzennym narzędziem, że zmieści wszystko. Zmie-
ści brak zahamowań, hałas, szaleństwo, refleksje, zmysł obserwacji, goni-
twę myśli, wszystkie możliwe ekspresje i czasem z tego tygla wyłania się 
etiuda albo mini spektakl. Reżyserowany impulsem i chwilą. Nam się taki 
piękny motyl rozwinął i choć krótko żył (co jest przecież typowe dla moty-
la), to kolory jak żywo pozostaną na długo w mojej pamięci!

Serdecznie pozdrawiam: Barbarę, Zdzisława, Joannę, Michała, Annę, 
Janinę, Wandę i Mariana, dzięki którym złapałam motyla.

Na przyszłość: Nie bać się; śmiało łączyć uczestników w różnym wieku.
Inspirujemy się: Zawsze ludźmi i ich potencjałem.
Unikamy: Trener nie może myśleć stereotypowo, że niby „powyżej pew-

nego wieku” należy ograniczać ćwiczenia ruchowe. Absolutnie nie należy!!!

„Warsztat chodzony pomiędzy gestami”. Zlot Mistrzów Wieku i ich Przyjaciół,  
Solec-Zdrój, 3 X 2015 r.
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„Co to jest międzypokoleniowa wyobraźnia?” 
Joanna Zdrada  

Podejmując z uczestnikami warsztatów dialog na temat współpracy 
międzypokoleniowej, starałam się w głównej mierze uruchomić ich wyob-
raźnię i rozwinąć empatię dla przedstawicieli odrębnej kategorii wiekowej 
oraz pobudzić ich do twórczych działań poprzez stymulowanie naturalnej 
ciekawości poznawczej.

Działania wstępne miały na celu uruchomienie wyobraźni uczestników 
warsztatów. Zaproponowałam, by napisali przy wizytówkach ze swoimi 
imionami tzw. „wiek do góry nogami”, za podstawę biorąc 100 lat życia 
człowieka. 

I tak najmłodszą uczestniczką warsztatów stała się 83-letnia pani Józefa, 
która w naszych kategoriach miała lat 17, wstępujący zaś w dorosłość 18 
latkowie mieli okazję wczuć się w sytuację 84-letnich staruszków. Próba 
„wcielenia się” w odległy metrykalnie wiek miała na celu zmianę optyki 
i perspektywy poznawczej. 

Ponieważ nie wszystkie osoby spośród uczestników warsztatów znały 
się w równym stopniu, zaproponowałam im na początek działania inte-
grujące, które odbywał się w dwuosobowych grupach. Miały one na celu  

Warsztat „Harmonia języka. Brzmienie i znaczenie”. Zlot Mistrzów Wieku i ich Przyja-
ciół, Solec-Zdrój, 3 X 2015 r.

wzajemną wymianę informacji uczestników spotkania na swój temat, a na-
stępnie zreferowanie biografii partnera reszcie grupy. Sytuacja ta z jednej 
strony wyczuliła osoby biorące  udział w realizacji zadania na fakty z życio-
rysu osób oddalonych od siebie wiekowo, z drugiej zaś pozwalała na zdy-
stansowanie się wobec własnej biografii referowanej przez kogoś innego.  
Następnym krokiem zmierzającym ku zatarciu międzypokoleniowych 
granic były próby wymyślenia biografii wyobrażeniowej odpowiedniej 
dla „wieku do góry nogami”. I tak osoby młode próbowały sobie wy-
obrazić siebie w podeszłym wieku: zastanawiały się nad swoim trybem 
życia i potrzebami, jakie będą im towarzyszyć na starość, w przypadku  
osób starszych zaś nawiązywaliśmy do ich osobistych wspomnień z mło-
dości. 

W trakcie dyskusji uczestnicy warsztatów starali się skonfrontować 
swoje indywidualne doświadczenia ze stereotypowym wizerunkiem spo-
łecznym przedstawicieli różnych grup wiekowych. Próbowali określić sty-
listykę języka właściwą poszczególnym środowiskom oraz rozważyć przy-
czyny występowania komunikacyjnych barier.

Punktem wyjścia dla ćwiczeń na temat międzypokoleniowego poro-
zumienia były dla mnie osobiste doświadczenia uczestników warsztatów.  
Sens działań warsztatowych widzę głownie w uwrażliwianiu uczestników 
zajęć na otoczenie w którym żyją, tak, by refleksje i umiejętności zdobyte 
podczas spotkań w grupie  rezonowały w ich życiu na co dzień. 

 „Współpraca międzypokoleniowa i zrównoważony rozwój”
Agnieszka Czachowska

Współpraca międzypokoleniowa w zrównoważonym rozwoju jest 
wpisana w formie tzw. zasady  sprawiedliwości międzypokoleniowej. 
Dotyczy ona myślenia o przyszłych pokoleniach i zobowiązuje obecne 
generacje do dbania o prawa następnych. A zadbać o przyszłość najlepiej 
możemy, gdy potrafimy współpracować, niezależnie od wieku. Wtedy, 
gdy łączymy siły wszystkich pokoleń, nie tylko działamy dla dobra przy-
szłych generacji, ale także tych obecnych. Zyskują: dzieci i młodzież, 
seniorzy oraz całe społeczności. Młodsze pokolenia mogą korzystać 
z wiedzy, doświadczenia i tradycji, starsi poszerzają swój krąg znajomo-
ści i pozostają dłużej aktywne, zarówno fizycznie jak i psychicznie, co 
się przekłada na ich zdrowie. Społeczeństwo zyskuje, bo wszyscy czują 
się zaangażowani i włączeni. 
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Dzięki takiej współpracy możemy obalać stereotypy związane z różni-
cami międzypokoleniowymi i wspólnie działać na różnych płaszczyznach, 
nie tylko dotyczących środowiska naturalnego, ale kultury, edukacji, zdro-
wia, turystyki i wielu innych.  Gdy działamy wspólnie, jesteśmy silniejsi. 
Gdy zadbamy o różnorodność wiekową w grupie, jesteśmy o te różne do-
świadczenia i talenty bogatsi. A tym samym efektywniej pracujemy wspól-
nie nad ulepszaniem świata.

,,Co by ciało powiedziało, gdyby mogło mówić?’’
Alicja Miszczor-Jobda

Na zlocie prowadziłam warsztat ruchowo-mentalny: ,,Co by ciało po-
wiedziało, gdyby mogło mówić? ‚’. Był to warsztat obejmujący temat im-
prowizacji w tańcu i teatru ruchu. Grupa była bardzo otwarta na propono-
wane ćwiczenia. Aspekty , na które moim zdaniem należy zwrócić uwagę 
w pracy międzypokoleniowej, to: zasób sił witalnych seniorów; monitoro-
wanie sygnałów o ich zmęczeniu psychofizycznym , wręcz wyprzedzanie 
tych sygnałów. Seniorzy mają w sobie mnóstwo entuzjazmu. Dobrze jest, 
w moim odczuciu, trzymać rękę na pulsie ich możliwości. Wchodzą w ćwi-
czenia na sto procent. Dlatego myślę, że warsztat ruchowy powinien za-
wierać sporo elementów : zabawy, która rozładuje zmęczenie i ewentualny 

Warsztaty „Współpraca międzypokoleniowa i zrównoważony rozwój”. Zlot Mistrzów 
Wieku i ich Przyjaciół, Solec-Zdrój, 3 X 2015 r.

stres, który mógł powstać w trakcie trudniejszych do wykonania ćwiczeń.
  Drugi element, który wydaje mi się istotny, to przeznaczenie szczegól-

nego miejsca na pozawerbalną stronę zajęć (rozmowy w parach, w kręgu, 
feedback i in. ). Ponieważ temat improwizacji w tańcu i teatru ruchu naj-
częściej zarówno dla seniorów jak i dla młodzieży jest tematem nowym, 
rozmowa (znany element) daje grupie większe poczucie bezpieczeństwa 
i możliwość oswojenia się z proponowanymi tematami na innym poziomie 
niż cielesnym i emocjonalnym (także możliwość bieżącego  zadania pytań 
i ustosunkowania się do nowych doświadczeń).

 Myślę, że równie ważne jest tłumaczenie, na bieżąco grupie , celowości 
wykonywanych ćwiczeń. To może wzbudzić większe zaufanie uczestników 
do materiału ćwiczeniowego.

Ponieważ możliwości witalne i fizyczne seniorów są mniejsze , niż 
u młodzieży -istotne wydaje mi się wprowadzenie elementu , który jest 
spoza świata ruchu , ale go uzupełnia. Coś, co jest równie łatwe do wyko-
nania dla obu grup wiekowych: może to być np. rysunek intuicyjny (jako 
przedłużenie ćwiczeń taneczno-ruchowych). W przypadku zajęć rucho-
wych zalecam nie dłuższy czas ćwiczeń, niż 90 minut.

Ponieważ praca z ciałem jest tematem nowym, myślę , ze dobrze byłoby 
popracować z grupą procesowo -od 3 do 5 dni. Tak, aby uczestnicy mieli 

Warsztat „Język ruchu, czyli co by ciało powiedziało gdyby mogło mówić”. Zlot Mi-
strzów Wieku i ich Przyjaciół, Solec-Zdrój 3 X 2015 r.
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czas zestroić się i oswoić z nowością proponowanego materiału.                     
Ważne też są warunki przestrzenne. Powinna to być przestrzeń prze-

znaczona właśnie do zajęć ruchowych z wyposażeniem, które ułatwia wy-
konanie warsztatu (duża sala, drewniana podłoga lub baletowa, materace, 
koce etc..., dobre nagłośnienie). Ponieważ i  młodzież i seniorzy to osoby 
o wysokiej wrażliwości , warto zwrócić szczególną uwagę na warunki prze-
strzenne, które będą zachęcać ich do otwarcia się, swobodnego poruszania 
się. Takie miejsce pozwoli im zaangażować się w warsztat i skoncentrować 
(pomaga w tym neutralna przestrzeń sali tanecznej).

Materiał, który wydawał mi się być najlepiej przyjęty przez grupę , to: 
improwizacja i symbolika ciała metodą Detlefa Kapperta oraz moja autor-
ska metoda pracy z gestem (gdzie uczestnicy uczą się badać istotę gestu 
oraz używają go do rozbudowanej niewerbalnej komunikacji z grupą. 

„Co mówimy, gdy mówimy…?” 
Marta Łazarczyk

Współpraca międzypokoleniowa powinna się odbywać w formie aktywnej 
, z wykorzystaniem metod aktywizujących odbiorców warsztatów, zarówno 
tych młodszych jak i tych dojrzalszych. Interakcje, które zostają uruchomione 
w różnego typu dynamicznych ćwiczeniach, sprzyjają uwalnianiu drzemią-

Warsztat „Język ruchu, czyli co by ciało powiedziało gdyby mogło mówić.” , Zlot Mi-
strzów Wieku i ich Przyjaciół, Solec Zdrój 3 X 2015 r.

cych myśli, odczuć, ale też i potencjału ludzkiego.  Koniecznym jest też da-
wanie narzędzi, ułatwiających (lub  usprawniających) komunikację  np. Non 
Violent  Comunication (NVC), czyli Porozumienie Bez Przemocy. 

Dobremu komunikowaniu się sprzyja przepracowywanie „trudnych” tema-
tów , np. wynikających z różnicy doświadczeń oraz długoterminowość prowa-
dzonych działań. Istnieje  wtedy możliwość wytworzenia relacji, ale też, gdy 
coś się nie powiedzie, jest czas na przepracowanie, zmianę, która doprowadzi 
relacje do poprawnej formy.

Nie należy nadmiernie obawiać się  mieszania  różnych doświadczeń i oso-
bowości . Na początku będzie trudno, ale dobry trener wykorzysta trudne sytu-
acje do budowania realnych relacji. Trzeba jednak z dużą dbałością przygoto-
wywać warsztaty, zajęcia, układać cykl ćwiczeniowy itp.

Istnieje też realna potrzeba takiego formułowania oferty zajęć ( warsztatów, 
interakcji),  by inspirowały do współpracy różne pokolenia i doświadczenia.

Należy unikać generalizowania w trakcie prowadzenia projektów i po-
szczególnych zajęć odwołując się do przykładów  tylko dojrzałych lub tylko 
młodzieżowych. Brak proporcji może skutkować niskim poziomem zaspoko-
jenia potrzeb którejś ze stron a to z kolei może prowadzić do utraty cennej 
energii.

Inspiracją mogą stać się dotychczasowe doświadczenia w jednorodnej gru-
pie wiekowej, w której sprawdziły się określone ćwiczenia . Warto je przenosić  

Warsztat „Między słowami… co mówimy, gdy mówimy?”, Zlot Mistrzów Wieku i ich 
Przyjaciół, Solec Zdrój, 3-4 X 2015 r.
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na teren międzypokoleniowy, ale po wcześniejszej modyfikacji i adaptacji.
„Targ talentów międzypokoleniowych” 
Agnieszka Poliwka-Jeż

Czy jest coś między -....?

Pomysł na warsztat o talentach międzypokoleniowych zrodził się z jed-
nej strony z mojego osobistego doświadczenia (kiedyś jako uczestnik war-
sztatów brałam udział w ćwiczeniu pt. „targi talentów”), z drugiej z pytania, 
które sobie zadałam myśląc o warsztacie, jakie talenty mamy po stronie se-
niorów, a jakie po stronie młodych i czy jest coś między-...? Chciałam to 
zbadać wspólnie z grupą warsztatową. Zakładałam więc, że na warsztacie 
spotkam wyraźnych przedstawicieli obu grup. Rzeczywistość mnie jednak 
zaskoczyła. Zdecydowana większość uczestników, którzy przyszli na moje 
zajęcia to byli seniorzy. Zadałam sobie więc drugie pytanie, jak osiągnąć 
cel, jaki sobie/grupie postawiłam? Musiałam nieco przemodelować ćwicze-
nia. Podstawowe założenie pozostało jednak bez zmian. Zbadać. Zrobiliśmy 
to wspólnie. Rozrysowaliśmy mapy talentów. To coś „między-...” nazwali-
śmy mostem. Żeby się spotkać, trzeba trochę odejść od siebie, swoich prze-
konań, wyjść na... spotkanie. Wtedy uaktywniają się zasoby po każdej ze 
stron.  I to doświadczenie przeżyliśmy na własnej skórze podczas warsztatu.

Warsztat „Targ talentów międzypokoleniowych” , Zlot Mistrzów Wieku i ich Przyjaciół, 
Solec Zdrój 3-4 X 2015 roku.

Podsumowując, jak pracować międzypokoleniowo? Zadawać sobie/
grupie pytania zamiast stwierdzać, orzekać. Daje to dobrą podstawę do 
wspólnego budowania międzypokoleniowej rozmowy. Wypracowywać 
wspólnie, czyli nie dzielić na grupy seniorów i młodych ale łączyć. Jeśli 
zdarzy się tak, że grupa jest mono-senioralna, to bazować na zamianie ról, 
czyli senior wciela się w rolę 18 latka-, 20-latka. Jeśli natomiast mamy 
większość seniorów i jedną młodą osobę, możemy bazować na reprezen-
tantach grup.

„Otwarcie międzypokoleniowe” 
Izabela Dulewicz
Trenerka warsztatów z komunikacji i wystąpień publicznych dla seniorów 
 i młodych

Móc obserwować jak tworzą się relacje w grupie to bezcenne doświad-
czenie dla każdego trenera. Szczególnie w tym przypadku.

Pierwszy raz w Kielcach zorganizowana została Międzypokoleniowa 
Liga Debatancka, w której to grupy, składające się zarówno z młodzieży 
jak  i seniorów, prowadziły polemikę metodą debaty oksfordzkiej. 

To co pierwotnie, na warsztatach Open Space, zostało przez oba poko-
lenia wypracowane (m.in. wskazane problemy w komunikacji pomiędzy 
młodzieżą a seniorami), w krótkim czasie uległo weryfikacji. 

Podczas szkolenia z Komunikacji Interpersonalnej i Wystąpień Pub-
licznych, które miałam okazję prowadzić,  wykorzystane zostały: scenki, 
ćwiczenia grupowe, burza mózgów, dyskusja moderowana, prezentacje 
uczestników.  

Z każdą chwilą obie strony w sposób naturalny otwierały się na siebie. 
Nie było miejsca na zastanawianie się nad podziałem międzypokolenio-
wym. Uwaga była skupiona na merytorycznej dyskusji, ćwiczeniach i in-
tegracji. 

Podczas dodatkowych spotkań przygotowujących zespoły do publicz-
nej debaty można było zaobserwować wymianę doświadczeń obu poko-
leń w atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji. Zmiana świadomości 
i wzajemne rozumienie się młodzieży i seniorów to coś, co charakteryzo-
wało ww. spotkania.

W efekcie końcowym warto zaznaczyć, iż Uczestnicy projektu dzięki 
współpracy osiągnęli wspaniałe wyniki. 
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„Na początku było...” 
Agnieszka Sroka
Trenerka warsztatów z komunikacji i wystąpień publicznych dla senio-
rów i młodych

Początki były trudne.......

Z punktu widzenie trenera najtrudniejsze były pierwsze chwile, kiedy 
seniorzy i młodzież się poznawali. Jedynie słuszne „prawdy”, wypowiada-
ne przez seniorów głosem nieznoszącym sprzeciwu, bardzo zawstydzały 
młodych ludzi. Słyszeli dużo przykrych słów na swój temat, a konkluzja, że 
„dawniej było lepiej”, powtarzana jak mantra, nie ułatwiała porozumienia. 
Przełom nastąpił po pierwszych wystąpieniach. Bez względu na wiek i do-
świadczenie życiowe, wystąpienia publiczne stresowały wszystkich, popeł-
niali podobne błędy i podobnie reagowali na stres. Lody pękały powoli. 

Konkludując, największym problemem w kontaktach międzypokole-
niowych jest ich brak lub okazjonalność, co powoduje powstawanie mitów: 
seniorzy uważają, że młodzież jest bezczelna i źle wyedukowana, a młodzi, 
że seniorzy to nienowocześni i niekreatywni „narzekacze”. Jak pokazały 
debaty, wystarczy konieczność stworzenia wspólnej i spójnej wizji, a ste-
reotypy znikną.

ROZDZIAŁ IV
Z dalszej perspektywy

Magdalena Malec
Koordynatorka Grupy Inicjatywnej Na Rzecz Powołania Młodzieżowej 
Rady Miasta w Kielcach

Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów w Kielcach 
to idealny przykład działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych 
więzi społecznych. Uważam, że należy zwrócić szczególną uwagę na te 
dwie grupy, które przy pomocy władz mogą przyczynić się do rozwoju 
Kielc na wielu płaszczyznach. Wspólnie możemy rozstrzygać o istotnych 
oczekiwaniach i potrzebach zrzeszonych ludzi. 

Uważam, że zaangażowanie seniorów i młodzieży w działania między-
pokoleniowe oraz chęć zmiany obecnego stanu rzeczy dobrze rokują na 
przyszłość. Jednakże każde działania mogą utrudnić nam osoby decyzyjne. 
Warto zadbać o dobre relacje między organizacjami a Urzędem Miasta, co 
z pewnością wesprze wspólne projekty i działania w ich obrębie.

Należy nawiązać dialog pomiędzy wszystkimi wyżej wymienionymi 
grupami, aby odnaleźć wspólny cel i do niego dążyć. Mając wsparcie ze 
strony osób decyzyjnych jako nieformalna grupa młodzieżowo-senioralna, 
będziemy w stanie z łatwością dotrzeć do różnorodnych środowisk. 
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Halina Gawle
Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnospraw-
nych, członek Tarnowskiej Rady Seniorów

Patrząc z perspektywy Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Osób Niepełnosprawnych, a zarazem członka Tarnowskiej Rady 
Seniorów i uczestnika projektu uważam, iż podejmowane w jego ramach 
zadania stanowiły doskonałą platformę integracji środowiska senioralnego 
i międzypokoleniowego. Projekt debat międzypokoleniowych wskazywał, 
że seniorzy posiadają identyfikowalny i łatwy do wskazania system war-
tości. Działania w ramach projektu oraz współpraca ze środowiskiem se-
niorów z innego miasta ( w tym przypadku Kielc ) pokazał  etos polskiego 
seniora. 

Warsztaty i działania projektowe były znakomitą okazją do twórczej 
współpracy między młodzieżą  a seniorami. Powstawały wtedy takie formy 
interakcji, które wyzwoliły w efekcie olbrzymie pokłady twórczego dzia-
łania. 

Kolejnym „owocem” debat międzypokoleniowych okazała się  aktywi-
zacja osób starszych i młodych w zakresie kształtowania postaw obywatel-
skich i społecznych. Zostały uruchomione takie pomysły, których efektem 
jest zwiększenie świadomości w obszarze współdziałania dwóch potężnych 
sił społecznych, w skład których wchodzą seniorzy oraz młodzież.

Wszystkie działania w ramach projektu to dowód na to, jak zacząć 
zmieniać, to co wydaje się trudne, a wręcz czasem niemożliwe do zmiany.
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