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Komunikowanie siê jest naturaln¹ potrzeb¹ ka¿dego cz³owieka. Na przestrze-
ni dziejów istnia³y ró¿ne sposoby przekazywania wiadomoœci. W XX wieku –
wraz z rozwojem informatyki i elektroniki – informacja przybra³a kszta³t kodu
binarnego. Sta³a siê produktem cyfrowym. Tylko „[...] ci, którzy dysponuj¹ [...]
wydajniejszymi œrodkami jej przetwarzania – maj¹ przewagê nad reszt¹”1.

Pozyskiwanie, przechowywanie i rozpowszechnianie treœci umo¿liwiaj¹ tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne (TIK, z ang. information and communica-

tions technology – ICT). Zaliczamy do nich komputery oraz urz¹dzenia peryfe-
ryjne, sprzêt telekomunikacyjny i elektroniczny powszechnego u¿ytku, np.
odbiorniki radiowe b¹dŸ telewizyjne, aparaty i kamery cyfrowe, odtwarzacze
dŸwiêku lub obrazu.

Ekspansja noœników informacji sprawi³a, ¿e dzisiejsze spo³eczeñstwa okreœla
siê mianem: globalnych, sieciowych, telematycznych itp. Wed³ug statystyk do
populacji tej nale¿y 523 mln ludzi po 65 r.¿.2 Niejednokrotnie postrzegani s¹ oni
„[...] jako niemobilni, spowalniaj¹cy zmiany, a tym samym stanowi¹cy prze-
szkodê w osi¹ganiu postêpu”3. Opinia ta ma swoje Ÿród³o w zdarzeniach krytycz-
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nych, pojawiaj¹cych siê w okresie póŸnej doros³oœci. Nale¿¹ do nich m.in.:
przejœcie na emeryturê, utrata zdrowia, k³opoty finansowe, brak kontaktów
interpersonalnych, a tak¿e analfabetyzm informatyczny i zwi¹zane z nim wy-
kluczenie cyfrowe.

Dane liczbowe pokazuj¹, ¿e obecnoœæ najstarszego pokolenia w sieci jest zni-
koma. W Polsce w 2007 roku odsetek internautów w grupie 60–64 lata wynosi³
14%, a wœród osób powy¿ej 65 lat zaledwie 4%4. Seniorzy nie s¹ wiêc auto-
chtonami, a imigrantami cyberprzestrzeni5. Obawiaj¹ siê teleinformatycznych
zdobyczy, co czêsto zwi¹zane jest z brakiem umiejêtnoœci w pos³ugiwaniu siê
nimi. Stroni¹c od TIK, „pielêgnuj¹” postawê wycofywania siê oraz ograniczaj¹
mo¿liwoœæ poprawy jakoœci w³asnego ¿ycia.

Wp³yw technologii informacyjno-komunikacyjnych na ¿ycie seniorów sta³
siê przedmiotem badañ jakoœciowych przeprowadzonych w Opolu w 2012 roku.
Do badañ wybrano osoby, które skoñczy³y 60 r.¿. uznawany przez Œwiatow¹
Organizacjê Zdrowia za pocz¹tkow¹ granicê staroœci6. W trakcie otwartych wy-
wiadów pog³êbionych swoimi doœwiadczeniami i opiniami podzieli³o siê piêæ
kobiet i piêciu mê¿czyzn w wieku od 61 do 82 lat. 9 badanych to s³uchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziêki nim uzyskano odpowiedŸ na nastêpu-
j¹ce problemy szczegó³owe: jakie miejsce zajmuj¹ technologie informacyjno-
-komunikacyjne w ¿yciu ludzi starszych; jak¹ wiedzê i kompetencje cyfrowe
posiadaj¹ seniorzy; w jaki sposób nowe technologie dostosowane s¹ do specyfi-
ki funkcjonowania osób starszych.

Analizuj¹c wypowiedzi badanych osób, miano na wzglêdzie wa¿n¹ wska-
zówkê metodologiczn¹: „Ka¿da wiedza zdobyta podczas badañ studium przypad-
ku wskazuje na [...] prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zjawiska”. Pamiêtano, ¿e
zebrane t¹ metod¹ wyniki pozwalaj¹ „[...] jedynie na stwierdzenie, ¿e t a k
b y w a, a nie ¿e t a k j e s t”7.

Analiza wyników badañ

Seniorzy ceni¹ sobie media dawnej generacji, ale s¹ tak¿e otwarci na nowe
œrodki przekazu. Krystyna (lat 72), emerytowana polonistka, przyznaje siê do
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posiadania sporej liczby elektronicznych przedmiotów. Nie bez przyczyny zna-
jomi mówi¹ jej: „Krysia, ale ty jesteœ nowoczesna!”. Kobieta uwa¿a, ¿e przenoœ-
ne i stacjonarne komputery oraz telefony komórkowe s³u¿¹ nie tylko kontaktom
miêdzyludzkim, lecz przede wszystkim pomagaj¹ utrzymywaæ wiêzi rodzinne
oraz kole¿eñskie. „Dla mnie Internet jest bardzo wa¿ny, poniewa¿ moje dzieci
i wnuki s¹ za granic¹. Dziêki kamerze widzê siê z nimi codziennie. Obserwujê
ich reakcje i zachowania podczas rozmowy. Wiem, jak s¹ ubrani oraz co nowe-
go maj¹ w domu” – opowiada. Zaznacza ponadto, ¿e TIK przydaj¹ siê do aktu-
alizowania, pog³êbiania i uzupe³niania wiedzy oraz dostarczaj¹ rozrywki.
„Uk³adam pasjansa, równoczeœnie s³uchaj¹c œl¹skich godek z internetowego ra-
dia Katowice” – dodaje.

Wymienione przez Krystynê funkcje nowych technologii zna równie¿ 62-let-
nia ekonomistka Bo¿ena. WypowiedŸ poprzedniczki uzupe³nia jednak w³asny-
mi spostrze¿eniami. Jej zdaniem cuda techniki s¹ organizatorami wirtualnych
podró¿y, wspó³uczestnicz¹ w robieniu zakupów oraz rejestracji do lekarza.

Mêskie – wci¹¿ pracuj¹ce – grono respondentów podkreœla niezawodnoœæ
mózgu elektronowego podczas wykonywania czynnoœci zawodowych. Witold
(lat 68) u¿ywa programów AutoCAD i Inventor, przeznaczonych do dwu- i trój-
wymiarowego projektowania. Zastêpuj¹ one tradycyjn¹ deskê kreœlarsk¹, po-
zwalaj¹c na cyfrowe modelowanie uk³adu konstrukcji. M³odszy od niego o trzy
lata Andrzej za pomoc¹ komputera uaktualnia wiedzê ksiêgowo-prawnicz¹, po-
rozumiewa siê z klientami oraz za³atwia sprawy zwi¹zane z prowadzeniem biu-
ra prawno-rachunkowego. Edytory tekstowe s³u¿¹ mu do sporz¹dzania biznes-
planów, deklaracji, pism, raportów, sprawozdañ, wniosków itp. Z kolei Jan (lat
66), charyzmatyczny i pe³en energii w³aœciciel firmy handlowo-us³ugowej, wy-
korzystuje arkusze kalkulacyjne, aplikacje do zarz¹dzania ma³ymi przedsiêbior-
stwami (np. LoMag) oraz narzêdzia inwentaryzacyjne (np. Natos).

Producenci sprzêtów elektronicznych d¹¿¹ do pozyskania jak najwiêkszej licz-
by u¿ytkowników podobnych do przedstawionych respondentów. Coraz czê-
œciej wprowadzaj¹ na rynek produkty, które uwzglêdniaj¹ pojawiaj¹ce siê wraz
z wiekiem problemy z koordynacj¹ ruchow¹ i wzrokowo-s³uchow¹. Rozmówcy
dziel¹ siê na zwolenników i sceptyków konstruowania tego typu urz¹dzeñ. Pierw-
si twierdz¹, ¿e jest to czynnik mobilizuj¹cy do korzystania ze zdobyczy techni-
ki, a tworzenie sprzêtów „odpornych” na trend miniaturyzacji uwa¿aj¹ za wska-
zane. Zdaniem drugich – analfabetyzm informatyczny spowodowany jest luk¹
w umiejêtnoœciach, a nie brakiem cyfrowej oferty. 78-letnia Maria zwraca uwa-
gê, i¿ bez wiêkszych emerytur, bez motywacji i wsparcia ze strony najbli¿szego
otoczenia nie zniknie bariera dziel¹ca najstarsz¹ populacjê od reszty telematycz-
nego spo³eczeñstwa. Krystyna widzi problemem w niechêci przedstawicieli
trzeciego wieku do nowoœci. Tymczasem Witold przeœwiadczony jest, ¿e skon-
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struowanie przedmiotów dostosowanych do potrzeb 70-, 80-, 90-latków to
nie³atwe, a przy tym nieop³acalne zadanie. Wiêkszoœæ z nich u¿ytkuje bowiem
to, co inni ludzie. Wybieraj¹ jedynie nieco prostsze, mniej nowoczesne modele.

O wzglêdy najstarszych klientów w szczególnoœci zabiegaj¹ operatorzy sieci
komórkowych. Na sklepowych pó³kach mo¿na znaleŸæ wygodne w obs³udze te-
lefony (EmporiaElegance, MaxCom chiaro, myPhone). Maj¹ one czytelny wy-
œwietlacz, du¿¹ klawiaturê, g³oœne dzwonki i minimum funkcji. Na przekór sta-
raniom producentów grupa, dla której s¹ przeznaczone, nie jest nimi zaintereso-
wana. Jan mówi: „Seniorzy nie musz¹ ograniczaæ siê tylko i wy³¹cznie do ich
zakupu. Spoœród szerokiej gamy komórek mog¹ wybraæ tak¹, która bêdzie dla
nich odpowiednia. Najwa¿niejsze, by ktoœ potrafi³ im dobrze podpowiedzieæ”.

Niektórzy wci¹¿ maj¹ pierwsze, niegdyœ zakupione telefony. Inni zd¹¿yli wy-
mieniæ je ju¿ kilkakrotnie. Oto najlepszy dowód: iPhone jest ostatnim nabyt-
kiem Jana. Choæ prezentuje siê nadzwyczaj okazale, nie zadowala swojego
w³aœciciela. Multidotykowy wyœwietlacz reaguj¹cy na kilka palców wymaga
precyzyjnych ruchów rêki. W wielu przypadkach konieczne jest te¿ zapamiêta-
nie sekwencji wykonywanych d³oni¹ czynnoœci. Z tego wzglêdu s³abiej
radz¹cym sobie z technologiami rówieœnikom i starszym kolegom odradza jego
wybór. Nie ukrywa, ¿e zdecydowanie bardziej woli pos³ugiwaæ siê klasycznym
modelem aparatu. Z dum¹ wyci¹ga z kieszeni nie tylko smartphone’a, ale i No-
kiê 6820 z 2004 roku. Ma ona trwa³¹ bateriê, a rozk³adana na boki klawiatura
qwerty jest wygodna i ergonomiczna.

Osobom starszym telefon bezprzewodowy s³u¿y w szczególnoœci do szybkiej
komunikacji. Najczêœciej porozumiewaj¹ siê g³osowo, choæ wysy³aj¹ tak¿e kró-
tkie wiadomoœci tekstowe. Dojrzali cz³onkowie globalnego spo³eczeñstwa spo-
radycznie wykorzystuj¹ w telefonie funkcjê aparatu fotograficznego, budzika,
notatnika czy radia. „Robi¹ to tylko w trakcie d³u¿szych wyjazdów, kiedy nie
ma pod rêk¹ innych urz¹dzeñ” – wyjaœnia Bo¿ena.

Polscy seniorzy – w odró¿nieniu od tych mieszkaj¹cych w Japonii – nie
mog¹ liczyæ na zakup Raku Raku, czyli ³atwego w obs³udze komputera firmy
Fujitsu. Mimo to wiêkszoœæ z nich potrafi „ujarzmiæ” elektroniczn¹ maszynê
cyfrow¹ wraz z jej komponentami oraz urz¹dzeniami peryferyjnymi. Jak dekla-
ruj¹ badani – bez problemu odnajduj¹ siê w komputerowym œrodowisku pracy.
Korzystaj¹ z podstawowych programów u¿ytkowych takich jak arkusze kal-
kulacyjne, edytory tekstowe i graficzne. Z chêci¹ odtwarzaj¹ zapisane na
p³ytach CD lub DVD pliki multimedialne, a w chwilach wolnych graj¹ w gry
zainstalowane w systemie operacyjnym.

Najistotniejszym wyposa¿eniem PC-ta jest dla nich karta sieciowa, która
umo¿liwia dostêp do Internetu. W tym elektronicznym Ÿródle seniorzy szukaj¹
informacji odpowiadaj¹cych ich potrzebom oraz zainteresowaniom: wydarzeñ
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politycznych, gospodarczych i finansowych; prognozy pogody; przepisów kuli-
narnych; porad medycznych itd. Niektórzy korzystaj¹ z zasobów sieci w szer-
szym zakresie. Przyk³adem mo¿e byæ Jan bior¹cy udzia³ w e-learningu. Internauci
starszej generacji nie wiedz¹ o istnieniu wielotematycznych portali przygotowa-
nych z myœl¹ o nich. Nie przypuszczaj¹, by na stronach: Czas-seniora.pl, Inter-
-senior.pl, Starszakiplus.pl, Utw.pl itp. mogli znaleŸæ coœ, co godne bêdzie uwagi.

Tym, którzy skoñczyli 60 r.¿., najbardziej zale¿y na komunikacji z bliskimi.
Dominuj¹c¹ form¹ wymiany informacji jest poczta elektroniczna. Z komunika-
torów wybieraj¹ Skype’a, który pozwala na foniczny i wizualny kontakt miêdzy
osobami bior¹cymi udzia³ w dyskusji. Wœród najstarszych surferów Internetu
zainteresowanie budz¹ tak¿e portale spo³ecznoœciowe. Danuta (lat 73), która do-
piero ma zg³êbiaæ informatyczne tajniki, spore nadzieje wi¹¿e z Nasz¹ Klas¹
i Facebookiem. Liczy, ¿e dziêki nim odnowi dawne znajomoœci.

Telefon komórkowy i komputer z szerokopasmowym ³¹czem to najczêœciej
wykorzystywane, aczkolwiek nie jedyne sprzêty elektroniczne bêd¹ce w posia-
daniu ludzi starszych. Niektórzy z nich maj¹ jeszcze: cyfrowy aparat fotograficz-
ny, nawigacjê GPS, odtwarzacz MP3 oraz kino domowe. Przedmioty te
w zupe³noœci wystarczaj¹ respondentom. Nie odczuwaj¹ oni potrzeby zakupu
innych gad¿etów hi-tech. Mimo to osobom lubi¹cym czytaæ, lecz maj¹cym prob-
lemy ze wzrokiem, Jan poleca zakup syntetyzatora mowy, który zmienia s³owo
pisane na czytane. Z kolei amatorom podró¿y zamiast rozmówek radzi zabraæ
na wycieczkê elektronicznego t³umacza. Jest on bowiem w stanie prze³o¿yæ ka¿-
dy tekst obcojêzyczny i podaæ wymowê wyrazów.

Dobrodziejstwa wspó³czesnej cywilizacji satysfakcjonuj¹ tylko tych, którzy
stale nabywaj¹ i aktualizuj¹ swoje kompetencje: informacyjne, operacyjne, stra-
tegiczne. Tych, którzy dowiaduj¹ siê, jak wyszukiwaæ, przetwarzaæ i oceniaæ
dane pochodz¹ce z ró¿nych Ÿróde³, obs³ugiwaæ urz¹dzenia teleinformatyczne
oraz wykorzystywaæ je zgodnie z w³asnymi potrzebami8. W œwietle udzielonych
wypowiedzi mniemaæ mo¿na, ¿e badani w zadowalaj¹cym stopniu pos³uguj¹ siê
zaawansowanym technologicznie sprzêtem. Z pewnoœci¹ wp³yw maj¹ na to ce-
chy indywidualne: p³eæ, wiek, wykszta³cenie, wykonywany dawniej lub obecnie
zawód. Istotne znaczenie przypisaæ nale¿y te¿: miejscu zamieszkania, przynale¿-
noœci do okreœlonego gospodarstwa domowego, wsparciu uzyskiwanemu ze
strony najbli¿szych osób, stylowi ¿ycia oraz iloœci czasu poœwiêcanego nowym
mediom. Wiêkszoœæ po raz pierwszy zetknê³a siê z nowymi mediami oko³o
dziesiêciu lat temu. Choæ Jan ju¿ na studiach pisa³ elementarne programy w jê-
zyku Algol, a w 1990 roku kupi³ pierwszy komputer firmy IBM (model
AT286).
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Seniorzy mog¹ zdobywaæ cyfrowe kompetencje na drodze edukacji niefor-
malnej b¹dŸ pozaformalnej. Ka¿dy ma w³asne, inne doœwiadczenie w tym
wzglêdzie. Jedni preferuj¹ kszta³cenie zinstytucjonalizowane, drudzy – samo-
dzieln¹ naukê. By uzyskaæ zamierzone efekty, zazwyczaj ³¹cz¹ obydwie te for-
my. Uczestnicz¹ w zajêciach informatycznych organizowanych przez Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, biblioteki i zak³ady pracy. Krystyna przesz³a dwa kursy
komputerowe. To dziêki nim pozna³a podstawowe zasady u¿ytkowania techno-
logii teleinformatycznych. Powtarzaj¹ce siê na lekcjach treœci sprawi³y, ¿e
utrwali³a i poszerzy³a swoj¹ wiedzê. Zgo³a odmienne zdanie ma w tej kwestii
Bo¿ena: „Zg³osi³am siê kiedyœ do Akademii e-Seniora UPC w Opolu. By³am
bardzo grzecznym uczniem, ale potrafi³am wiêcej ni¿ wyk³adano”.

Seniorzy szczególnie doceniaj¹ wskazówki uzyskiwane od dzieci, wnuków
i znajomych. Krystynie zawsze przychodzi z pomoc¹ s¹siadka, której uwagi za-
pisuje w specjalnie do tego za³o¿onym notesie. Wed³ug respondentki to najszyb-
szy i najtañszy sposób poznania regu³ rz¹dz¹cych w wirtualnym œwiecie. Doj-
rzali nabywcy multimediów zaopatruj¹ siê ponadto w ksi¹¿ki i czasopisma po-
œwiêcone tematyce informatycznej. Niejednokrotnie budz¹ one wiele kontrowe-
rsji. Uwa¿ane s¹ za nieczytelne i niezrozumia³e – zamiast u³atwiaæ eksploatacjê
sprzêtu, wprowadzaj¹ zamêt. Mo¿liwe, ¿e pojawienie siê miesiêcznika „Kompu-
ter Senior” oraz pozycji takich jak: „Komputer PC dla seniorów”, „Komputer
dla Seniorów. Seria praktyk”, zmieni tê sytuacjê.

Badani twierdz¹, ¿e nie s¹ dotkniêci cyfrow¹ nierównoœci¹. Precyzyjnie omi-
jaj¹ bariery, które s¹ Ÿród³em tego¿ zjawiska. Dysponuj¹ œrodkami pieniê¿nymi
pozwalaj¹cymi na zakup podstawowego sprzêtu elektronicznego, a przede
wszystkim posiadaj¹ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê nim. Nie wiedz¹, co to lêk
i strach odczuwany wobec nowych mediów. Pogodzeni z faktem, ¿e nie dorów-
naj¹ kompetencjom posiadanym przez osoby m³ode, bez oporów zwracaj¹ siê
do nich z proœb¹ o pomoc. Maria ma to szczêœcie, ¿e los stawia na jej drodze za-
wsze przychylnych ludzi. Nigdy nie spotka³a siê z odmow¹, uszczypliwym ko-
mentarzem czy drwi¹c¹ min¹.

Respondenci przyznaj¹ jednak, ¿e codziennoœæ dostarcza wielu przyk³adów se-
niorów niewyedukowanych informatycznie. Franciszek (lat 82), historyk, filolog
i pedagog zatrudniony na wy¿szej uczelni, wie, ¿e brak elementarnych kompeten-
cji w tej dziedzinie mo¿e wywo³aæ w otoczeniu œmiesznoœæ, krytykê i pogardê.
Swego czasu sam by³ œwiadkiem takiego zachowania. Widzia³ starsz¹ kobietê,
która poproszona do telefonu nie wiedzia³a, co ma zrobiæ z jego s³uchawk¹.

Bycie poza marginesem telematycznego spo³eczeñstwa zdopingowa³o niektó-
rych respondentów do korzystania z wynalazków XX i XXI wieku oraz prze-
zwyciê¿enia cyfrowego analfabetyzmu. Tak by³o w przypadku Romana, 64-let-
niego poœrednika kredytowego, który zapisa³ siê do sekcji informatycznej
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utworzonej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Opolu. Na lekcje uczêszcza
raz w tygodniu, by wspólnie z reszt¹ oœmioosobowej grupy uczyæ siê, jak ko-
rzystaæ z programów firmy Microsoft i surfowaæ po Internecie.

Mass media spe³niaj¹ oczekiwania dojrza³ych u¿ytkowników, zarówno pod
wzglêdem designerskim, jak i funkcjonalnym. Zapewniaj¹ oni, ¿e potrafi¹ sper-
sonalizowaæ je zgodnie z w³asnymi potrzebami. „Mo¿e po prostu nie wiem, ¿e
mog³abym chcieæ czegoœ wiêcej” – dopowiada Irena, energiczna i przebojowa
61-latka. Franciszek podkreœla za to, ¿e z ka¿dego postêpu nale¿y siê cieszyæ.
Wspomina radoœæ, która zakwit³a w sercach pracowników nieistniej¹cej ju¿
opolskiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej po otrzymaniu talonu na zakup tranzy-
storowego komputera drugiej generacji – Odra 2. Przyznaje równie¿, ¿e dziêki
mediom codziennoœæ jest ³atwiejsza. Tym bardziej ¿e – jak mówi – „Jeœli jakaœ
nowoœæ staje siê powszechna, to staje siê równoczeœnie niezbêdna”. Id¹c tym
tropem, wymienia prze³omowe wynalazki techniki: radio z sobotnimi audycja-
mi Stanis³awa Ligonia Przy sobocie po robocie, czarno-bia³y telewizor i aparaty
telefoniczne na korbkê. Przedmioty te uleg³y zmianie wraz z dorastaniem kolej-
nych pokoleñ. Dziœ ich miejsce na dobre zajê³y komputery i komórki.

Osoby starsze, nie odrzucaj¹c walorów telematycznego dobrodziejstwa, za-
uwa¿aj¹ tak¿e negatywne aspekty korzystania z niego. Roman wymienia zale¿-
noœæ miêdzy pojawieniem siê pierwszej kolorowej telewizji a rozpowszechnie-
niem siê biernego stylu ¿ycia. Ubolewa nad tym, ¿e spo³eczeñstwo porzuca
uprawianie sportu na rzecz wielogodzinnego patrzenia w ekran. Kiedy w do-
mach by³o tylko radio, zarówno dzieci, jak i doroœli szukali rozrywki w halach
sportowych i na boiskach. Szko³y organizowa³y zajêcia rekreacyjne, a zak³ady
pracy rozdawa³y karnety wstêpu na baseny, k¹pieliska, lodowiska itp. Poch³o-
niêci wirtualn¹ rzeczywistoœci¹ zapominamy nie tylko o sprawnoœci ruchowej
i tê¿yŸnie fizycznej. Obojêtni staj¹ siê nam nasi bliŸni. Jesteœmy ma³o kontakto-
wi, otwarci i wylewni. Zasklepiamy siê w kokonie egoizmu. Do kwestii tej usto-
sunkowuje siê równie¿ Krystyna, skupiaj¹c siê na dolegliwoœciach somatycznych
wywo³anych przez sprzêty oparte na nowej technologii. Wed³ug niej komputer to
z³odziej czasu emituj¹cy szkodliwe promieniowanie. Psuje wzrok, wywo³uje
uczucie zmêczenia i przyczynia siê do k³opotów z krêgos³upem. WypowiedŸ Wi-
tolda ³agodzi powy¿sze zarzuty. Respondent zauwa¿a, i¿ zagro¿enia nie stwarzaj¹
media, a ich u¿ytkownicy. Nieumiejêtne korzystanie z nich prowadzi do uzale¿-
nieñ i nadu¿yæ takich jak np.: kradzie¿e praw autorskich, naruszanie godnoœci
osobistej, w³amania do kont bankowych oraz skrzynek pocztowych.

Zakoñczenie

Przedstawione w artykule, a zebrane za pomoc¹ dyspozycji do wywiadu infor-
macje pozwalaj¹ dostrzec pojawiaj¹ce siê tendencje i wyci¹gn¹æ interesuj¹ce
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wnioski. Z wypowiedzi badanych wynika, ¿e s¹ oni prawdziwymi mi³oœnikami
nowoczesnych form przekazu. Seniorzy maj¹ bezpoœredni dostêp do technologii
teleinformatycznych, dlatego nie sposób zakwalifikowaæ ich do osób wykluczo-
nych cyfrowo. Maj¹ równie¿ œrodki materialne, zasoby czasowe, wiedzê i kom-
petencje intelektualne pozwalaj¹ce na pe³nowartoœciowe u¿ytkowanie mass me-
diów. Pomimo zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ korzystanie z komputera czy
telefonu komórkowego, otwarci na przemiany naukowo-techniczne seniorzy
dostrzegaj¹ pozytywne oddzia³ywanie elektronicznych urz¹dzeñ na jakoœæ w³as-
nego ¿ycia. Dziêki nim maj¹ szansê na samorozwój i autokreacjê oraz realizacjê
aspiracji i celów ¿yciowych zgodnie z przyjêtymi wartoœciami i oczekiwania-
mi9. TIK wp³ywaj¹ pozytywnie na dobrostan finansowy, materialny, spo³eczny,
psychiczny oraz zdrowotny ludzi starszych. Wobec tego skutecznie zaspokajaj¹
potrzeby ni¿szego oraz wy¿szego rzêdu. Zapewniaj¹ poczucie bezpieczeñstwa,
niezale¿noœci i przynale¿noœci. Daj¹ szansê na zaistnienie w globalnym
spo³eczeñstwie i samodzielne w nim funkcjonowanie. Walcz¹ z apati¹, bez-
czynnoœci¹ i izolacj¹, a wiêc z mechanizmem wycofywania siê. Stawiaj¹ opór
samotnoœci i osamotnieniu, pozwalaj¹ bowiem utrzymywaæ relacje z rodzin¹,
a tak¿e nawi¹zywaæ nowe kontakty. Przyczyniaj¹ siê do zagospodarowania cza-
su wolnego, rozwoju zainteresowañ, edukacji, pozyskiwania wiadomoœci. Po-
prawiaj¹ stan somatyczny jednostki dziêki internetowym us³ugom medycznym
czy te¿ mo¿liwoœci zakupu medykamentów. Dodatkowo umo¿liwiaj¹ zarz¹dza-
nie finansami poprzez operowanie w sieci kontem bankowym. Z kolei czynni
zawodowo emeryci chwal¹ technologie za to, ¿e zwiêkszaj¹ wydajnoœæ pracy.

Atuty mediów stwarzaj¹ seniorom okazjê do osi¹gniêcia pe³nej satysfakcji
¿yciowej. Pozostaje tylko ¿ywiæ nadziejê, i¿ populacja siwiej¹cych u¿ytkowni-
ków technologii informacyjno-komunikacyjnych bêdzie siê systematycznie po-
wiêkszaæ.

INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE LIVES OF SENIOR CITIZENS

S u m m a r y

An intensive development of new technologies and aging of society are the processes
characteristic for 21st century. Electronic equipment may both lower and increase the value of
existence of elder people. The aim of the article is to present the impact of information and
communication technologies for the life of senior people. The research was conducted in Opole in
2012. The empirical material was collected by the method of individual cases.

132 Karolina Korczewska

9 J. Daszykowska, Jakoœæ ¿ycia w perspektywie pedagogicznej, Kraków 2010, s. 68.
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