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i

Pamięć osób w wieku 
senioralnym 

1.1. NATURA PAMIĘCI OSÓB 
W WIEKU SENIoRaLNYM
Najczęstsze skargi zgłaszane przez osoby 
starsze dotyczą pogorszenia się pamięci. 
Jednak nie wszystkie formy pamięci ulegają 
deterioracji w jednakowym stopniu. Najsil-
niej dotknięta jest nią pamięć deklaratyw-
na, czyli pamięć, której treści mogą być przy-
woływane w sposób świadomy i dowolny. 
Pamięć deklaratywna występuje w dwóch 
formach – pamięci semantycznej i pamięci 
epizodycznej. Ta pierwsza zawiera, w du-
żym uproszczeniu, wiedzę o świecie, która 
jest uporządkowana pojęciowo i może być 
przywoływana niezależnie od kontekstu. 
Na przykład dzięki pamięci deklaratywnej 
człowiek potrafi wymienić nazwisko trene-
ra piłkarskiego, którego pomnik niedawno 
ustawiono w pobliżu stadionu narodowego, 
czy też rok, w którym miał miejsce zamach 
majowy. Natomiast pamięć epizodyczna za-
wiera zapisy zdarzeń, w których jednostka 
uczestniczyła bądź osobiście, bądź też jako 

zaangażowany świadek (Maruszewski, 2011). 
W pamięci epizodycznej może być zapisany 
przebieg wypadku, w którym uczestniczył 
jadący przed nami samochód. Treści pamięci 
epizodycznej mogą się zmieniać w zależności 
od kontekstu, np. ludzie przypominają sobie 
dane zdarzenie inaczej, kiedy zeznają przed 
sądem, a inaczej, kiedy opowiadają o nim 
w trakcie przyjacielskiego spotkania przy ka-
wie. Niekiedy przyjmuje się, że u osób w wie-
ku podeszłym pamięć epizodyczna pogarsza 
się bardziej niż pamięć semantyczna (Maru-
szewski, 2005). Oprócz pamięci deklaratyw-
nej istnieje także pamięć niedeklaratywna, 
która ulega dezorganizacji w znacznie mniej-
szym stopniu. W pamięci niedeklaratywnej 
zarejestrowane są m.in. różne umiejętności 
sensomotoryczne, np.: umiejętność pisania, 
prowadzenia samochodu czy rozmaite zawo-
dowe sprawności manualne. Ludzie starsi nie 
tracą takich umiejętności – wyjątkiem mogą 
być niektóre choroby neurologiczne, np. cho-
roba Parkinsona. 
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Ze względu na czas przechowania informa-
cji możemy wyróżnić pamięć krótkotrwałą 
i trwałą. Pamięć krótkotrwała ma ograniczoną 
pojemność, dlatego przechowuje informacje 
bardzo krótko – przez sekundy czy minuty. Na-
tomiast pamięć trwała może je przechowywać 
praktycznie przez czas nieograniczony, ponie-
waż ma bardzo dużą pojemność. Zdarza się, 
że następuje pozorna utrata informacji zapi-
sanych w pamięci trwałej: dzieje się tak wte-
dy, kiedy tracimy do nich „ścieżki dostępu”. 
Informacje te mogą zostać odzyskane, gdy 
człowiek znajdzie odpowiedni sposób na od-
szukanie ich w pamięci. Ponieważ w pamięci 
trwałej znajduje się olbrzymia ilość informacji, 
wyszukiwanie ich i wydobywanie wymaga cza-
su i wysiłku. Ważnym podsystemem pamięci 
krótkotrwałej jest pamięć operacyjna (robo-
cza). Stanowi ona aktywną część pamięci – nie 
tylko przechowuje informacje, ale także odpo-
wiada za ich zapisywanie, aktywizowanie oraz 
porządkowanie. Pamięć operacyjna pozwala 
na wyszukiwanie informacji w pamięci trwa-
łej. Zaburzenia pamięci operacyjnej powodują 
poważne konsekwencje: po pierwsze utrud-
niają zapamiętywanie nowych informacji, po 
drugie uniemożliwiają znalezienie potrzeb-
nych danych w pamięci trwałej. 
Większość badań nad zmianami pamięci 
w wieku podeszłym wskazuje, że stopniowy 
ubytek sprawności związany jest ze spad-
kiem tempa wykonywania operacji po-
znawczych (Salthouse, 1996). Ów spadek 
tempa dotyczy wszystkich faz procesu pamię-
ciowego, tj. zapamiętywania i wydobywania 
informacji z pamięci. Spowolnienie tempa 

operacji poznawczych wpływa także na in-
formacje przechowywane w pamięci – mogą 
w nich występować interferencje. Zdarza się, 
że w momencie przeszukiwania zasobów pa-
mięciowych pojawiają się inne zadania, które 
zakłócają tę pierwszą czynność. Czasami te 
dodatkowe zadania pochłaniają tyle czasu, że 
poszukiwane informacje zdążyły już zniknąć 
z pamięci. Niekiedy – gdy informacje znajdu-
ją się już w pamięci trwałej – jednostka nie 
potrafi ich odtworzyć wskutek wspomnianej 
wcześniej „utraty ścieżek dostępu”. Jednak te 
informacje po pewnym czasie mogą sponta-
nicznie pojawić się w świadomości. 
Salthouse zwraca także uwagę na to, że trud-
no jest obserwować zmiany pamięci trwałej, 
ponieważ, zgodnie z koncepcją reminiscencji, 
część informacji w niej zawartych została za-
pisana wówczas, kiedy pamięć funkcjonowała 
poprawnie. 
Badania empiryczne wykazały, że z wiekiem 
pogarsza się funkcjonowanie pamięci krótko-
trwałej i roboczej. Stwierdzono na przykład, 
że im ludzie starsi, tym mniej cyfr lub liter po-
trafią powtórzyć po jednorazowej ekspozycji. 
Odpowiednie dane przedstawiono na ryc. 1. 
Warto też zauważyć, że jeszcze gorsze wyniki 
badani uzyskują, gdy prosi się ich o powtó-
rzenie w odwróconej kolejności np. szeregu 
cyfr: 5, 7, 2, (poprawna odpowiedź brzmi 2, 
7, 5). Przy powtarzaniu wspak, oprócz zapa-
miętania usłyszanego zestawu cyfr lub liter, 
badany musi jeszcze wykonać dodatkową 
operację – przekształcić zapamiętany zbiór. 
Dane przedstawione na wykresie wskazują na 
to, że średnie wyniki uzyskiwane przez kolejne 



grupy wiekowe nieznacznie się obniżają. Oso-
by 50-letnie powtarzały poprawnie średnio 6 
cyfr, natomiast osoby 80-letnie – nieco ponad 
5 cyfr (zob. krzywa w kolorze ciemnoniebie-
skim). Ta niewielka różnica ma jednak poważ-
ne konsekwencje dla ogólnego funkcjonowa-
nia pamięci. Ludzie nie mają pełnego dostępu 
do wszystkich informacji zawartych w pamięci 
trwałej. Wydobywanie z niej informacji nastę-
puje dzięki pamięci operacyjnej i pamięci krót-
kotrwałej, dlatego zmniejszenie ich pojemno-
ści oznacza, że jednorazowo można wydobyć 
z pamięci trwałej coraz mniejsze pakiety infor-
macji. Mówiąc obrazowo: pamięć krótkotrwa-

ła jest wąskim gardłem, a im człowiek starszy, 
tym węższe się ono staje. W efekcie następuje 
pogorszenie funkcjonowania pamięci trwałej, 
choć jego przyczyną są deficyty pamięci krót-
kotrwałej. 
Przedstawione wyżej wyniki uzyskano pod-
czas badań zrealizowanych w schemacie po-
przecznym. Takie badania przeprowadza się 
jednorazowo w różnych grupach wiekowych 
Przywołana metoda badawcza pozwala zaob-
serwować zmiany o charakterze statystycz-
nym występujące w dużych grupach osób. 
Rzadziej prowadzi się badania w schemacie 
podłużnym. Polegają one na wielokrotnym 

Ryc.1. Zmiany zakresu pamięci krótkotrwałej w kolejnych dekadach życia w świetle danych 
uzyskanych przez Grégoire’a i van der Lindena (1997). Pamięć liczb powtarzanych wprost obniża 
się stopniowo między 60. a 80. rokiem życia, natomiast przy powtarzaniu wspak największa 
zmiana następuje między 60. a 70. rokiem życia. Warto zauważyć, że krzywa dla powtarzania 
wspak biegnie na znacznie niższym poziomie. Wykres skonstruowano na podstawie danych 
zawartych w pracy Meyera i in. (2001).
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powtarzaniu określonych zadań przez te 
same osoby. Pozwala to sprawdzić, jak na 
przestrzeni długiego czasu zmieniają się funk-
cje pamięciowe u tych samych osób. Okazało 
się, że występują tu wyraźne różnice indywi-
dualne: u niektórych pogorszenie pamięci 
przebiegało dość szybko, u innych znacznie 
wolniej, a niekiedy zmiany były niedostrze-
galne (Śliwinski, Buschke, 1999). Prawdopo-
dobnie różnice wiązały się z tym, że niektórzy 
badani intensywniej wykorzystywali pamięć 
w swoim życiu. Badania brytyjskie wykazały, 
że u emerytowanych pracowników uniwer-
sytetów zmiany w zakresie funkcji pamięcio-
wych były mniejsze w porównaniu z osobami, 
które wcześniej pracowały fizycznie. 
Badania Śliwinskiego i Buschke’go (1999) 
wskazują ponadto, że choć w badaniach po-
przecznych zmiany w funkcjonowaniu pamię-
ci związane z wiekiem są bardzo wyraźne, to 
w badaniach podłużnych – przeprowadza-
nych na tych samych osobach w kolejnych 
odstępach czasu – mogą się one w ogóle nie 
pojawiać albo też być relatywnie niewielkie. 
Wpływ na to mogą mieć zmiany ewolucyjne 
i cywilizacyjne, jak np. efekt Flynna – wzrost ilo-
razu inteligencji obserwowany od początku XX 
wieku w społeczeństwach zachodnich, który 
wynosi ok. 0,3 punktu rocznie lub trzy punkty 
w ciągu dekady. Większość naukowców jest 
zgodna, że za efekt Flynna odpowiada rozwój 
technologiczny i rewolucja przemysłowa oraz 
w dużym stopniu zmiany w systemie edukacji, 
zwłaszcza jej rozpowszechnienie.
Trzeba zauważyć, że nie wszystkie funkcje po-
znawcze ulegają pogorszeniu wraz z wiekiem. 

Liczne badania wskazują na to, że w miarę upły-
wu lat wzrasta doświadczenie, wiedza o świe-
cie, a także zdolność przewidywania biegu zda-
rzeń. Mówi się o zachowaniu lub niewielkim 
wzroście inteligencji skrystalizowanej przy 
jednoczesnym spadku inteligencji płynnej. 
Inteligencja płynna jest uwarunkowana 
właściwościami struktur mózgowych: 
przenika ona przez wszystkie czynności 
poznawcze i najwyraźniej ujawnia się wtedy, 
kiedy ludzie muszą w sposób elastyczny 
rozwiązywać zadania wymagające wykrywania 
relacji między różnymi cechami. Natomiast 
inteligencja skrytalizowana traktowana jest 
jako „produkt końcowy” nabywania różnych 
doświadczeń. Bardzo dobrym wskaźnikiem 
niewielkiego wzrostu sprawności poznawczej 
z wiekiem jest bogactwo słownika. Im ludzie 
starsi, tym lepiej potrafili odróżniać słowa od 
„niesłów”. Odpowiednie dane przedstawiono 
na ryc. 2. 
Świadomość ograniczeń szybkości wykony-
wania operacji poznawczych występujących 
u ludzi starszych pozwala przewidywać, że 
umiejętność rozwiązywanie przez te osoby 
złożonych zadań pamięciowych (np. uczenie 
się par) będzie ulegała większej degradacji niż 
umiejętność rozwiązywania zadań prostych. 
Wynika to z faktu, że przy zadaniach złożonych 
jednostka w określonym czasie musi wykonać 
dwie proste operacje poznawcze lub więcej. 
Ze względu na wolne tempo wykonywania 
tych operacji może się zdarzyć, że zostanie 
przekroczony czas przechowania informacji 
w pamięci krótkotrwałej (Maruszewski, 2011).
Zaobserwowano również związek między 
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zmianami w funkcjonowaniu pamięci a płcią 
badanych. Jurden i współpracownicy (1993) 
stwierdzili, że kobiety w podeszłym wie-
ku częściej popełniają błędy polegające na 
zniekształcaniu zapamiętywanego materiału 
(w miejsce właściwego bodźca wstawiają błęd-
ny) niż błędy ominięcia. Natomiast błędy omi-
nięcia zdarzają się częściej mężczyznom oraz 
wszystkim młodszym badanym. Interpretacja 
tego wyniku jest trudna, ponieważ nie jest ja-
sne, jak uzyskane rezultaty wiążą się z deficy-
tami procesów kontroli.
Warto także zwrócić uwagę na możliwość wy-
stępowania mechanizmów kompensacyjnych 
w grupie osób starszych (Baddeley, 1998). 
Osoby te najczęściej skarżą się na pogor-
szenie pamięci. Jednocześnie liczne badania 
wskazują, że samoocena pamięci dość słabo 

koreluje z rzeczywistym jej funkcjonowaniem 
(Niedźwieńska, 1999). Oznacza to, że prze-
konanie o dobrej lub złej pamięci, nie musi 
odzwierciedlać rzeczywistego jej stanu. 
Może to z jednej strony świadczyć o tym, że 
ludzie błędnie oceniają swoją pamięć (Niedź-
wieńska, Neckar, Baran 2007), z drugiej zaś 
o tym, że poprawnemu ocenianiu pogorsze-
nia własnej pamięci towarzyszą różne spo-
soby przeciwdziałania powstałym deficytom. 
Ludzie starsi w codziennym funkcjonowaniu 
poznawczym mogą wykorzystywać rozmaite 
strategie pamięciowe, dzięki którym udaje 
się im usprawniać (rzeczywiście lub pozornie) 
własną pamięć. Bardzo dobrym przykładem 
takich działań kompensacyjnych są strategie 
wykorzystywane w wypadku zadań z zakresu 
pamięci prospektywnej (dotyczącej tego, co 

Ryc. 2. Zmiany słownika z wiekiem (Baddeley, Emsile, Nimmo-Smith, 1993).
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ma być zrobione w przyszłości). Podczas ba-
dań tego rodzaju pamięci w warunkach labo-
ratoryjnych osoby starsze uzyskują zazwyczaj 
zdecydowanie słabsze wyniki w porównaniu 
z wynikami osób młodszych. Jednak różnica ta 
znika wówczas, kiedy bada się funkcjonowa-
nie seniorów w codziennych sytuacjach życio-
wych (Niedźwieńska, 2013). Potrafią oni wyko-
rzystywać cały zestaw technik wspomagania 
pamięci prospektywnej, takich chociażby jak 
przygotowywanie list rzeczy do zrobienia lub 
list zakupów. 

Zaburzenia funkcji poznawczych 
w wieku senioralnym – statystyka:
W badaniu PolSenior z 2012 roku uczestni-
czyło 4979 osób w wieku 65 lat i więcej. Ana-
liza wyników testu MMSE (mini-mental state 
examination) wykazała zaburzenia funkcji 
poznawczych o różnym stopniu nasilenia 
u 68,4% badanych, natomiast prawidłowe 
funkcjonowanie stwierdzono u 31,6%. Zabu-
rzenia funkcji poznawczych obejmują zarówno 
zaburzenia spostrzegania, jak też zaburzenia 
uwagi (trudności w koncentracji, wrażliwość 
na bodźce zakłócające), zaburzenia pamięci 
oraz procesów myślowych. Podejrzewano, że 
u około 1/3 badanych występowało otępie-
nie. Według innych badań cytowanych w ra-
porcie częstotliwość występowania zaburzeń 
demencyjnych w populacji seniorów wygląda 
następująco: 10% Barcikowska (2006), 10,1% 
Wender (1990), 7/1% Rossa, a w grupie stulat-
ków 66,3% Pfeffer i współrpacownicy (2007).
Badania PolSenior wskazują też stopniowe 
narastanie otępienia lekkiego, umiarkowa-

nego i znacznego wraz z wiekiem (5-10% po 
65. roku życia, częstość występowania pod-
waja się na każde 5 lat życia, osiągając plate-
au po 85. roku życia). Najczęściej zaburzenia 
funkcji poznawczych obserwowano wśród 
mieszkańców wsi i wśród osób z niższym 
wykształceniem. W dyskusji autorzy dodają, 
iż czynnikami ochronnymi są aktywność umy-
słowa i edukacja. 
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Podsumowanie
Pamięć u osób w wieku podeszłym stopnio-
wo się pogarsza, jednak stopień pogorszenia 
pamięci jest różny w odniesieniu do różnych 
jej form. Pogorszenie funkcji pamięciowych 
wiąże się z ogólnym spadkiem tempa operacji 
poznawczych, co sprawia, że czasami informa-
cje zanikają, zanim zostaną w sposób trwały 

zapisane w pamięci. Obniżenie tempa opera-
cji poznawczych wpływa także na pojawienie 
się trudności w przywoływaniu z pamięci in-
formacji, które zostały niegdyś w niej zapisa-
ne. Warto podkreślić, że liczne skargi na stan 
pamięci u osób w wieku podeszłym nie muszą 
odzwierciedlać faktycznego jej funkcjonowa-
nia. Badania wskazują, że samoocena pamięci 
nie zawsze jest trafna. Poza tym osoby star-
sze dysponują zróżnicowanym repertuarem 
kompensacji swoich deficytów pamięciowych 
w naturalnych życiowych sytuacjach. Można 
więc przeciwdziałać występowaniu zaburzeń 
pamięci u seniorów.

1.2. ZJAWISKO NOSTALGII
Przez nostalgię rozumie się zabarwiony emo-
cjonalnie powrót w myślach do wydarzeń 
i sytuacji z osobistej przeszłości. Definicja ta 
odchodzi od pierwotnego znaczenia terminu 
nostalgia oznaczającego tęsknotę za domem 
rodzinnym lub ojczyzną. Nostalgia – jak wska-
zują badania przeprowadzone przez Prusik 
(2011) – jest emocją słodko-gorzką. W jej 
skład wchodzą dwa niezależne elementy: tę-
sknota za przeszłością oraz zainteresowanie 
przeszłością. Pierwszy z tych elementów ma 
głównie charakter emocjonalny, natomiast 
drugi – poznawczy. Prusik w swoich bada-
niach starała się sprawdzić, czy nostalgia 
wiąże się z pamięcią zdarzeń publicznych, 
a konkretnie – dotyczących PRL-u. Okazało 
się, że tylko zainteresowanie przeszłością 
przyczynia się do lepszego pamiętania róż-
nych zdarzeń i sytuacji typowych dla PRL-u. 
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Natomiast emocjonalny element nostalgii – 
tęsknota za PRL-em – z pamięcią się nie wią-
że. Podejście zaproponowane przez Prusik 
ma charakter korelacyjny. Wtedy, gdy dzięki 
wykorzystaniu planowanego urządzenia po-
ziom nostalgii byłby zmieniany, można by 
wnioskować o zależnościach przyczynowo-
-skutkowych. 
Badania nad nostalgią wskazują, że wpływa 
ona na poprawienie funkcjonowania psychicz-
nego ludzi: zmniejsza u nich poczucie osamot-
nienia, a także przyczynia się do wzrostu po-
ziomu motywacji poznawczej oraz tendencji 
do poszukiwania twórczych rozwiązań (van 
Tilburg i in., 2013). Oprócz oddziaływania na 
funkcje psychiczne nostalgia warunkuje także 
lepsze funkcjonowanie organizmu: przyczy-
nia się do poprawy działania poszczególnych 
zmysłów, wpływa na wzrost poziomu energii 
badanych czy też zwiększenie ich ogólnego 
komfortu psychicznego.
Warto dodać, że nostalgia będzie oddziaływa-
ła na ludzi relatywnie silniej, kiedy komunikaty 
nostalgiczne będziemy adresowali do specy-
ficznej części życia badanych – tej mianowicie, 
która wiąże się z efektem reminiscencji (Ma-
ruszewski, 2005; Jenssen i in., 2005, 2007). Re-
miniscencja może być wzbudzana, jak wska-
zują cytowane badania, za pomocą aktywizacji 
wspomnień odnoszących się do elementów 
kultury popularnej, które definiują „moją ge-
nerację” (chodzi tu głównie o okres między 10. 
a 30. rokiem życia). 
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1.3. EFEKT REMINISCENCJI
Reminiscencja to proces zapewniający 
większą dostępność pamięciową informacji 
pochodzących z okresu między 10. a 30. ro-
kiem życia. Reminiscencja ujawnia się w pa-
mięci autobiograficznej i może mieć rozmaite 
konsekwencje dla funkcjonowania jednostki. 
Silniejsza tendencja do reminiscencji pojawia 
się po ukończeniu 50. roku życia (Maruszew-
ski, 2005), a przywoływanie wspomnień może 
przyjmować różne formy, np.: opowiadania 
o własnej przeszłości w kontaktach bezpo-
średnich, pisania wspomnień czy autobiogra-
fii (Cappeliez i in., 2005). 
Draaisma (2010) próbuje przyjrzeć się przy-
czynom powracania starych wspomnień 
(„wybrzuszenie reminiscencyjne” ok. 20. roku 
życia) w wieku senioralnym. Jako możliwe po-
wody reminiscencji podaje częste wspomina-
nie zdarzeń, które niegdyś budziły pozytywne 
emocje oraz podatność na zapamiętywanie 
w wieku 20 lat (optymalna kondycja mózgu). 
Zdaniem tego autora lata między 10. a 30. 
rokiem życia obejmowane przez okres remi-
niscencji decydują o rozwoju osobowości, są 
czasem w życiu, gdy wiele rzeczy wydarza się 
po raz pierwszy, gdy podejmuje się kluczowe 
decyzje. Być może reminiscencje mają też 
aspekt adaptacyjny – służą przekazywaniu 
młodym konwencji społecznych i wartości, 
życiowych lekcji.
Draaisma dodaje, że najpiękniejsze wspo-
mnienia ludzie lokują w swej młodości, a naj-
smutniejsze – bliżej dnia dzisiejszego. Zauważa 
również wpływ nastroju na charakter wspo-
mnień – gdy nastrój jest ponury, to wspomnie-

nia również będą bardziej pesymistyczne. 
Bryant (Bryant i in., 2005) pokazuje w swoich 
badaniach dotyczących pozytywnej remini-
scencji, że młodzi ludzie najczęściej wspomi-
nali bliskie osoby, relacje miłosne i rodzinne, 
natomiast rzadziej – miejsca, obiekty czy rze-
czy. Wynikałoby stąd, że jeśli w planowanym 
urządzeniu chcielibyśmy wykorzystać zależno-
ści wynikające z badań nad reminiscencją, to 
należałby tak dobierać materiał wyzwalający 
wspomnienia, by odnosił się on do indywidu-
alnych doświadczeń starszych osób. W dru-
gim badaniu Bryant i jego współpracownicy 
(2005) pokazują, jakie wspomnienia oddziału-
ją na poczucie szczęścia. Badani, którzy mieli 
za zadanie dwa razy dziennie przez tydzień 
przypominać sobie pozytywne zdarzenia z ich 
życia, deklarowali wyższy poziom poczucia 
szczęścia. Dla porównania – inna grupa mia-
ła za zadanie myśleć o bieżących sprawach 
dwa razy dziennie przez tydzień. W post-te-
ście okazało się, że poczucie szczęścia u tych 
badanych w ciągu ostatniego tygodnia nawet 
się obniżyło.
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Podsumowanie
W wieku podeszłym oprócz dysfunkcji pamię-
ci występują także specyficzne zjawiska, które 
mogą sprzyjać poprawianiu stanu psychiczne-
go. Zjawisko nostalgii ma dwojaki charakter: 
z jednej strony poznawczy  – sprzyja łatwiej-
szemu przypominaniu sobie zdarzeń dawno 
minionych, z drugiej strony jest to złożony 
proces emocjonalny, w którym przeplatają 
się elementy pozytywne (np. idealizowanie 
przeszłości jako okresu „raju utraconego”) 
i negatywne (np. żal za utraconymi latami). 
Oba aspekty nostalgii mogą mieć pozytywny 
wpływ na kompensowanie deficytów poznaw-
czych u osób starszych. Dodatkowo pozytyw-
ne działanie nostalgii może być wzmocnione 
przez to, że odwołuje się ona do specyficznego 
okresu życia – okresu reminiscencji (od 10. do 
30. roku życia), który w sposób naturalny jest 
uprzywilejowany w trakcie przypominania so-
bie własnej przeszłości. Pięknie wyraził to je-
den z badaczy nostalgii: tęskni się za światem, 
w którym pragnienia mogły być realizowane 
bez przeszkód, a więc za światem dzieciństwa 
i młodości. Nie jest ważne, czy tak wtedy rze-
czywiście było, natomiast istotne jest to, że tak 
współcześnie widzi się tamten miniony świat.

1.4. TERAPIA REMINISCENCYJNA 
(WSPOMNIENIOWA)
Wspomnienia, jak pisze psychoterapeutka 
Ewa Woydyłło (2014), mogą być balastem lub 
kotwicą. Mogą blokować zmianę lub stać się 
pomocą w uzdrawiającej terapii. Według autor-
ki wszystko zależy od tego, co dana jednostka 

o nich myśli i co z nimi zrobi. Trudne przeżycia 
zwykle dominują we wspomnieniach , dzieje 
się tak za sprawą mechanizmu alarmującego 
przed powtarzającym się niebezpieczeństwem. 
Woydyłło zaleca przywoływać takie wspomnie-
nia, które korzystniej wpływają na stan ducha. 
Reminiscencja może być też wykorzystywa-
na jako forma interwencji terapeutycznej. 
Ten rodzaj terapii polega na „używaniu prze-
szłych wspomnień, uczuć i myśli w celu osią-
gnięcia przyjemności, lepszej jakości życia czy 
adaptacji do obecnych warunków/okoliczno-
ści życia”. Wywołuje ona wiele pozytywnych 
skutków, np.: przyjemność z przypominania 
historii z własnego życia, podwyższenie po-
ziomu odczuwanej satysfakcji z życia, a nawet 
umiejętność przystosowania się do obecnych 
warunków (Dochtermann i Bulechek, 2005). 
Terapia reminiscencyjna oparta jest na dwóch 
założeniach teoretycznych: teorii rozwoju psy-
chospołecznego Eriksona oraz teorii ciągłości 
Atcheleya. 
Według Eriksona ostatnia faza rozwoju przy-
pada na późną dorosłość – po 65. roku życia. 
Wtedy jednostka dokonuje bilansu swojego 
dotychczasowego życia. Jeśli ów bilans jest 
pozytywny, człowiek ma poczucie spełnienia 
i spójności (integracja ego). W tej fazie roz-
woju następuje kumulacja sił witalnych. Pod-
stawowym kryzysem finalnej fazy jest konflikt 
integralność–rozpacz (rozgoryczenie). Jeśli 
człowiek nie rozstrzygnie tego konfliktu pozy-
tywnie, skazany będzie na cofnięcie się do po-
przednich faz rozwojowych. Będzie egzysto-
wać na najniższych szczeblach rozwojowych, 
ponieważ jego witalność pozbawiona zostanie 
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podstawowej energii życiowej – nadziei. Wy-
nikiem negatywnego bilansu życiowego jest 
zatem całkowita egzystencjalna degradacja 
jednostki wskutek braku nadziei. Jej poten-
cjał życiowy spada do najniższego możliwego 
punktu – wyjściowego (początkowego).
Teoria Eriksona zakłada osiągnięcie integracji 
ego oraz poczucia spełnienia i znaczenia w ży-
ciu. Można do nich dojść przez reminiscencję 
na ostatnim etapie życia (konflikt: rozgorycze-
nie–integracja ego). Inaczej mówiąc – osoby, 
które wspominają dobre chwile i które czują 
się wysłuchane, łatwiej akceptują nadejście 
starości i rzadziej wpadają w rozpacz. 
Zgodnie z teorią ciągłości Atchley’a na osobi-
ste doświadczenie starości będą oddziaływać 
dwa źródła spójności: ciągłość wewnętrzna 
(koncepcja siebie) i zewnętrzna (zachowania 
i interakcje społeczne). Ciągłości te charak-
teryzują się niewielkimi zmianami „rozwojo-
wymi” oraz gwałtownymi przeobrażeniami, 
mającymi swoje źródła w życiu wewnętrznym 
człowieka i w jego otoczeniu. Reminiscencja 
służy budowaniu tej ciągłości przez tworze-
nie powiązań między przeszłością i teraźniej-
szością, dzięki przywoływaniu znanej wiedzy, 
umiejętności i strategii. 
Chao wraz z zespołem (2008) wyodrębnił 4 fazy 
procesu reminiscencyjnego: wstęp (entrée), 
zanurzenie (immersion), wycofanie (withdra-
wal) i zamknięcie (closure). W swoim badaniu 
zaznacza, iż istotą terapii reminiscencyjnej 
jest dobranie odpowiednich bodźców oraz 
obecność drugiej osoby (opiekuna czy kogoś 
z rodziny), która stymulowałaby do aktywności 
wspomnieniowej. Osoby pracujące z seniora-

mi metodą reminiscencji powinny być dobrze 
przygotowane pod względem umiejętności 
komunikacyjnych oraz umiejętności radzenia 
sobie z negatywnymi emocjami pojawiającymi 
się u pacjentów pod wpływem terapii remini-
scencyjnej. Ten rodzaj terapii pozwala senio-
rom oderwać się od rzeczywistości i „zanurzyć 
się” (immerse) w przeszłość, co stwarza okazję 
do ponownego przeżycia dawnych doświad-
czeń, a czasami nawet umożliwia rozwiązanie 
dotąd nierozwiązanych spraw z przeszłości. 
Następnym etapem terapii reminiscencyjnej 
jest powrót (withdrawal) do rzeczywistości. Taki 
przebieg procesu terapeutycznego pozwala 
seniorom na pomyślne rozwiązanie konfliktu 
psychospołecznego (integracja ego zamiast 
wpadania w rozpacz) czy osiągnięcie poczucia 
ciągłości. Warto jednak pamiętać o tym, co sy-
gnalizują autorzy badania, że przebieg procesu 
reminiscencji zależny jest od kultury, w której 
żyje dana jednostka, oraz od indywidualnych 
predyspozycji każdej osoby (aktywność w prze-
szłości, otwartość, status ekonomiczny i spo-
łeczny, poziom wykształcenia).
Chao wraz z zespołem (2008) wskazuje na ko-
rzystne efekty reminiscencji również w postaci 
bardziej pozytywnego odbioru pensjonariu-
szy przez osoby pracujące w danym zakładzie 
opieki. Opiekunowie postrzegali pensjonariu-
szy jako bardziej rozumiejących, empatycz-
nych oraz komunikatywnych (w przypadku 
osób z demencją). Kolejne badania wskazują 
na wzrost poczucia szczęścia u osób starszych 
oraz większą integralność ego (ego integrity) 
po zastosowaniu przez badaczy terapii remi-
niscencyjnej (Afonso i in., 2011).
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Psychogerontolog Longin (za: Draaisma, 2010) 
sądzi, że osoby starsze funkcjonują w domu 
opieki w wymuszonych relacjach uzależnienia 
i że podczas rozmów wspomnieniowych to 
uzależnienie znika. „Starsza osoba z demen-
cją jest fachowcem w kwestii zdjęcia, które pa-
suje do jej dawnego życia oraz obecnego świa-
ta przeżyć. Starsza osoba informuje innych 
o wspomnieniach, które zdjęcie automatycz-
nie w niej wyzwala. Ta zmiana roli społecznej 
zapewnia jej wiarę w siebie, wspiera poczu-
cie własnej wartości i stymuluje poczucie 
wspólnoty i bezpieczeństwa”. Jednak opi-
sane efekty zastosowania reminiscencji mają 
charakter przelotny (terapia nie wpływa na 
zatrzymanie postępującej demencji). 
Znaczenie terapii reminiscencyjnej w połącze-
niu z zajęciami artystycznymi (pokazy mody, 
słuchanie i tworzenie muzyki, taniec, ogląda-
nie filmów itp.) pokazuje film „Reminiscence 
Arts and Dementia – Impact on Quality of Life 
(RADIQL)”. Przedsięwzięcie realizowane jest 
przez organizację pomocową w Wielkiej Bryta-
nii przy współpracy badawczej Uniwersytetu 
w Londynie. Projekt ma na celu badanie wpły-
wu terapii reminiscencyjnej na podnoszenie 
poziomu jakości życia. O powodzeniu tego ro-
dzaju terapii i o możliwości jej wprowadzenia 
w dużym stopniu decydują osoby stymulujące 
seniorów do aktywności (poprzez polecenia, 
wyjaśnienie niezrozumiałych treści, dopyty-
wanie oraz aktywne słuchanie).
W filmie „UHNS Elderly Care Reminiscence 
Pod” można zobaczyć, jak w szpitalu uniwer-
syteckim w Wielkiej Brytanii zaaranżowano 
miejsce, w którym przeprowadza się terapię 

reminiscencyjną. Tamtejsi seniorzy spotykają 
się z rozmówcą w pokoju urządzonym w stylu 
lat 50., co ma stymulować ich wspomnienia. 
Miejsca, w których odbywa się terapia 
reminiscencyjna, powinny nawiązywać wystro-
jem do czasów młodości danej grupy seniorów 
(aranżacja przestrzeni, meble, obrazy, kolory, 
tapety, drobiazgi, takie jak telefon czy gazety). 
Pozwoli to badanym „wczuć się” w daną sytu-
ację, przypomnieć sobie więcej szczegółów.
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Podsumowanie
Terapia reminiscencyjna jest coraz częściej 
stosowana w pracy z seniorami. Należy jednak 
pamiętać, aby w miarę możliwości odwoływać 
się do wydarzeń z przeszłości wywołujących 
pozytywny nastrój (choć nie zawsze oznacza 
to pozytywne wspomnienia – może to być 
np. bohaterska postawa w trudnej sytuacji). 
Tego typu terapia przynosi bardzo dobre efek-
ty szczególnie u osób starszych przebywają-
cych w różnego rodzaju instytucjach, a więc 
pozbawionych możliwości samodzielnego 
decydowania o sobie, o podstawowych spra-
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wach życiowych (np. posiłkach, rytmie dnia). 
Dla pensjonariuszy instytucji opiekuńczych 
wspomnienia stanowią namiastkę niezależ-
ności, ponieważ pozbawione są zewnętrznej 
kontroli. „Stoliki pamięci” w domach seniora, 
szpitalach i podobnych placówkach mogą od-
grywać ogromną rolę w przywracaniu senio-
rom poczucia własnej tożsamości („nie jestem 
tylko osobą z nr. 201”), poczucia ważności („to 
i to osiągnęłam”, „jeżeli mnie ktoś słucha, to 
jestem ważna”) i poczucia sprawczości („w mo-
ich wspomnieniach nikt mi nic nie zmieni, sam 
decyduję, co wspominam”). 



2

Wpływ muzyki i obrazu na 
aktywizację pamięci seniorów

2.1. MUZYKa
Wpływ muzyki na mózg
W badaniach Salimpoora i jego współpracow-
ników (Salimpoor i in., 2015) wzięły udział 73 
osoby ciepiące na otępienie starcze (z obja-
wami demencji semantycznej, czyli znacze-
niowej; postępującą niepłynną afazją, czyli 
zaburzeniami mowy; postępującą chorobą 
Alzheimera). Badania te miały na celu zweryfi-
kowanie, którzy uczestnicy reagują na dźwięki 
otoczenia oraz na muzykę awersyjnie, a u któ-
rych wywołują one uczucie przyjemności. Wy-
niki badania sugerują, że zaburzenia w prze-
pływie informacji na poziomie układu nagrody 
(ośrodek przyjemności w mózgu związany 
z motywacją i kontrolą zachowań) są wspól-
ne dla różnych rodzajów demencji. Dźwięki 
mogą wspomagać mózgowe mechanizmy 
emocjonalnego kodowania języka (emotional 
salience coding), które są uszkadzane przy za-
burzeniach neurodegeneracyjnych. Istotnym 
wnioskiem z badania jest to, że u badanych 
z zaburzeniami demencyjnymi pod wpływem 

muzyki pobudzany był układ nagrody. Mu-
zyka w tym wypadku oddziaływała na układ 
nagrody tak, jak seks, jedzenie i narkotyki 
(Perry i in., 2014; Whitwell i in., 2007; Woolley 
i in., 2007).
Wystarczą pierwsze takty często słuchanego 
utworu, by wprawić mózg w stan fizycznej 
błogości (wydzielają się endorfiny pobu-
dzające układ nagrody). Substancja zwana 
dopaminą powoduje, że osoba słuchająca 
dobrze zapamiętuje tę chwilę (ten mózgowy 
marker „zaznacza” w pamięci chwile, które 
przyniosły przyjemność). Uczucie szczęścia 
pojawia się, gdyż mózg uwielbia powtarzal-
ność w muzyce. Tylko sekwencje, które się 
powtarzają, za muzykę uznaje, tylko takie 
sprawiają mu przyjemność (choćby pozo-
stałe zostały skomponowane przez sławy 
muzycznego świata). Powtórzenie wzmaga 
zaangażowanie słuchacza, sprawia, że anga-
żuje się on emocjonalnie w słuchany utwór 
muzyczny, doznaje pod jego wpływem mi-
stycznych przeżyć, odrywa się od rzeczywi-
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stości i zatraca w powracającym rytmicznym 
bicie. To zbliża muzykę do rytuału, którego 
istotą także jest powtarzalność. To sprawia 
również, że nasze umysły najbardziej lubią 
melodie, które znają.
Andrea Ordanini wraz z Josephem Nunesem 
przeanalizowali 2400 popularnych utworów 
muzycznych z ostatnich 50 lat. Badacze z Uni-
wersytetu Południowej Karoliny wykazali ist-
nienie ścisłego związku pomiędzy tym, ile razy 
powtórzony jest refren piosenki, a jej popular-
nością. Piosenki z często powtarzającymi się 
refrenami częściej występowały na liście naj-
lepszych 40-stu utworów muzycznych. Częst-
sza powtarzalność refrenu w piosence może 
mieć więc związek z tym, jak często dany utwór 
powtarzamy sobie w umyśle (przypominamy, 
zapamiętujemy), oraz jak często wracamy do 
niego, zmuszając inne osoby, aby słuchały 
tego, co my.
Eksperyment przeprowadzony przez Mar-
gulis (2014) dotyczący słuchania muzyki wy-
sokiej jakości oraz muzyki zniekształconej 
wykazuje, iż badani w warunkach nieuwagi 
doskonale zapamiętują fragmenty muzyki 
w wersji oryginalnej, nawet wtedy, gdy utwór 
słyszą po raz pierwszy. To może oznaczać, 
iż utwory już kiedyś słyszane (nawet bez in-
tencji, przy okazji) zapamiętujemy lepiej niż 
te, których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. 
Nasze umysły wykazują większą aktywność 
w regionach emocji, kiedy muzyka, której 
słuchamy, jest znajoma, niezależnie od tego, 
czy ją lubimy czy nie. 
Carlos Pereira (2011) wykazał, iż obszary 
mózgu związane z emocjami cechowały się 

wyższym poziomem aktywności od innych 
obszarów mózgu, gdy muzyka była badanym 
znana wcześniej. Świadczy to, że znana muzy-
ka wpływa na nas pobudzająco.
Badania Hurona również wskazują, że ludzie 
bardziej lubią melodie znane niż nieznane. 
Jest to przykład działania efektu czystej eks-
pozycji zaobserwowanego przez Roberta Za-
jonca. Zajonc stwierdził, że kontakt z jakimś 
bodźcem (nawet wtedy, kiedy nie został on 
odnotowany w świadomości) prowadzi do 
jego wyższej oceny afektywnej. Takie zjawisko 
występuje nie tylko w odniesieniu do muzy-
ki, lecz także w odniesieniu do obrazów czy 
zapachów. Żartobliwie można określić je jako 
„efekt inżyniera Mamonia”, który twierdził, że 
lubi tylko te piosenki, które zna, jednak psy-
chologowie posługują się przywołanym już 
wcześniej terminem efekt czystej ekspozy-
cji lub efekt familiaryzacji. Efekt ten wykorzy-
stywany jest w reklamie i w kampaniach poli-
tycznych. On także jest odpowiedzialny za to, 
że przeboje często emitowane w radiu stają 
się dzięki temu jeszcze bardziej popularne. 
Jednak po pewnej liczbie powtórzeń siła tego 
efektu słabnie. 
Za muzykę „swojego pokolenia” ludzie uwa-
żają tę, której słuchają od ok. 14.-15. roku ży-
cia do ok. 30. roku życia (Janssen i in., 2007). 
Upodobanie do tej muzyki jest potem w zasa-
dzie niezmienne (Holbrook, Schindler). „Naj-
lepszą muzykę tworzono, gdy miałem ok. 20 
lat” – tak często twierdzą badani, jednocześnie 
uznają, że w następnych latach jakość muzyki 
znacznie się pogorszyła.
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Wpływ muzyki na pacjentów
Wpływ muzyki na pacjentów oczekujących 
na zabiegi badała Halina Portalska. Do pozy-
tywnych skutków słuchania muzyki w sytuacji 
stresu szpitalnego zalicza: obniżenie bądź 
ustabilizowanie ciśnienia, ustabilizowanie 
rytmu oddechu, zmniejszenie dawek leków 
uspokajających i przeciwbólowych, szybszą 
rekonwalescencję i większą motywację do ru-
chu w okresie rehabilitacji. Wśród efektów ko-
rzystnych dla psychiki wymienia zaś: zmniej-
szenie stanów lękowych, poprawę zasypiania 
i jakości snu oraz poprawę nastroju.
Badania prowadzone w szpitalach (Li i in., 
2012; Gillen i in., 2008) pokazują, że pacjen-
ci poddawani terapii muzycznej odczuwają 
mniejszy poziom lęku w trakcie leczenia, 
co pozytywnie wpływa na cały proces kura-
cji i dochodzenia do zdrowia. W badaniu Li 
i jego współpracowników (2012) wzięło udział 
120 pacjentek z diagnozą nowotworu piersi. 
Pacjentki zostały podzielone na dwie grupy 
– eksperymentalną i kontrolną. Ta pierwsza 
poddawana była terapii muzycznej polega-
jącej na odsłuchiwaniu samodzielnie wybra-
nych utworów dwa razy dziennie po 30 minut 
przez cały okres trwania leczenia. Druga grupa 
nie była poddawana interwencji. Okazało się, 
że osoby z grupy eksperymentalnej odczuwa-



ły istotnie niższy poziom lęku niż te z grupy 
kontrolnej, co jest bardzo optymistyczną in-
formacją, ponieważ lęk znacząco wpływa na 
wydłużenie się procesu leczenia.
Gillen wraz z zespołem (2008) przytacza ba-
dania wykonane na ponad 1100 pacjentach, 
którzy przechodzili nieskomplikowane za-
biegi (angiografia, kolonoskopia, biopsja). 
Pacjenci słuchali muzyki przez 15-30 minut 
(mieli możliwość wybrania jej rodzaju). Gru-
pa podzielona była ze względu na dwa kry-
teria – odczuwany poziom leku oraz objawy 
somatyczne (ciśnienie krwi i tętno). W wielu 
wypadkach interwencja w postaci muzyki 
istotnie wpływała na lepsze samopoczucie 
pacjentów, co miałoby m.in. ułatwiać prze-
prowadzenie zabiegów.
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Związki muzyki z pamięcią
Baird i Sampson (2013) badali osoby mające 
uszkodzenia pamięci na skutek wypadków 
samochodowych. Badani słuchali muzyki zna-
nej im z czasów przed wypadkiem. Zaobser-
wowano, że przywoływała ona wspomnienia 
dotyczące określonych osób lub okresu życia 
(najbardziej efektywne okazały się numery 1 
na listach przebojów).
Muzyka aktywizuje wiele obszarów mózgu 
(akustyczne – dźwięk, motoryczne – rytm 
i limbiczne – emocje). Wyjątkowo długotrwały 
efekt aktywizujący uzyskano dzięki słuchaniu 
utworów Beatlesów i Vivaldiego (Aluri i in., 
2013).
Kolejne badania (Krumhansl i Zupnick, 2013) 
pokazały, iż efekt mini-reminiscencji wystę-
puje w odniesieniu do muzyki, której słuchali 
rodzice, a nawet dziadkowie. Określa się go 
terminem „kaskadowe wybrzuszenie remini-
scencji”.
Badania Elizabeth T. Cady (2008) pokazały 
zaś, że nie musimy słyszeć dźwięków muzyki, 
by wrócić wspomnieniami do wcześniejszych 
okresów życia, wystarczą same słowa utwo-
rów (dla jednego pokolenia były to słowa: „ice, 
ice baby”, dla innego: „living in the gangsta’s 
paradise”). Autorzy badania formułują wnio-
sek, że muzyka jest cenną wskazówką do wy-
woływania wspomnień autobiograficznych. 
Brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu w Leeds 
opublikowali wyniki badań nad wpływem mu-
zyki Beatlesów na ludzką pamięć. Badanie 
nazwane „Magiczna podróż pamięci” przepro-
wadzono przez internet na grupie 3 tys. osób 
z 69 krajów. Przez 6 miesięcy każdy z badanych 
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mógł opisać na specjalnej stronie (www.ma-
gicalmemorytour.com) osobiste wspomnie-
nia związane z muzyką czwórki z Liverpoolu. 
Naukowcy chcieli zbadać, jaką rolę twórczość 
Beatlesów odegrała w życiu ich fanów, a także 
sprawdzić, czy te osobiste wyznania mogą po-
szerzyć wiedzę o ludzkiej pamięci. Internauci 
przytaczali przeróżne historie. „Miałem 8 lat 
i musiałem przejechać na rowerze przez ru-
chliwą ulicę” – opowiadał 50-letni Holender. 
„By dodać sobie odwagi, nuciłem w głowie 
piosenkę «Yesterday»”.. 64-letni Anglik przy-
wołał swój pobyt na Borneo w 1965 roku, gdy 
służył w brytyjskiej armii. „Tamtejsze dzieci 
prawie nie znały angielskiego” – wspominał. 
„Pewnego razu, gdy szedłem przez dżunglę, 
zobaczyłem grupkę dzieci trzymających się 
za ręce i śpiewających «I should have known 
better». Kiedy zostały nagrodzone brawami, 
zaczęły krzyczeć: Beatlesi!”. Catriona Morrison 
z Uniwersytetu w Leeds podkreśla niezwykłą 
żywość wspomnień pochodzących czasem 
nawet sprzed czterdziestu lat. Jej zdaniem 
świadczy to, że muzyka ma zdolność kształ-
towania i ożywiania wspomnień.  Najwięcej 
wspomnień u Brytyjczyków wywołuje piosen-
ka „She loves you”. W USA takim utworem jest 
„I want to hold your hand”. Uczestniczący 
w badaniu prof. Martin Conway podkreśla, 
że wszystkie wspomnienia przywoływane 
dzięki Beatlesom – z wyjątkiem śmierci Joh-
na Lennona – są pozytywne, co mogłoby być 
wykorzystywane w leczeniu depresji.
Film „Wewnętrzne życie” („Alive inside”) 
z 2013 roku ukazuje działania pracownika so-
cjalnego Dana Cohena, który przynosi iPody 

do domu opieki. Mieszkają w nim ludzie cier-
piący na chorobę Alzheimera oraz demencję. 
Pod wpływem usłyszanej muzyki, którą znają 
z przeszłości, zaczynają się „budzić”. Do do-
świadczenia włącza się neurolog Oliver Sacks, 
który wyjaśnia wpływ muzyki na pacjentów. 
Bohaterzy filmu twierdzą, iż muzyka okre-
śla tożsamość człowieka, mówi kim byliśmy 
i kim jesteśmy. Dla osób z demencją muzyka 
może być „drzwiami powrotu” do ich umy-
słu. Muzyka pozwala pensjonariuszom kre-
ować swój świat, przywoływać wspomnienia. 
Mieszkańcom domów opieki (gdzie są stałe 
zasady, obcy świat) muzyka umożliwia zaba-
wę w izolacji, wywołuje uśmiech. Seniorzy 
bowiem, gdy tracą swoją niezależność, mają 
ogromne poczucie osamotnienia. Muzyka 
pomaga im znowu być szczęśliwym i stymulu-
je komunikację międzyludzką. Sacks twierdzi, 
że muzyka pobudza nie tylko fizjologię, ale 
też emocje i wspomnienia. Dodaje, iż czę-
ści umysłu odpowiedzialne za rozwój pamięci 
muzycznej w mniejszym stopniu poddane są 
procesom demencyjnym, muzyka pobudza 
znacznie więcej obszarów mózgu niż inna 
stymulacja, aktywizuje emocje, motorykę, 
obszary wizualne.
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Podsumowanie
Badania wyraźnie wskazują, że muzyka zna-
na odbiorcom (tzn. powtarzana, słyszana 
wcześniej), pochodząca z czasów ich młodo-
ści wywołuje pozytywne odczucia i pobudza. 
To ważny wniosek w kontekście celów pro-
jektu Memo. Muzyka na pewno jest narzę-
dziem, dzięki któremu seniorzy się aktywizu-
ją, wspominają i mają lepsze samopoczucie. 
Rozdział ten daje również wskazówki, jakie-
go rodzaju muzykę należałoby wykorzystać 
w projektowanym urządzeniu bądź oprogra-
mowaniu. 

2.2. ZDJĘCIA, FOTOGRAFIE, OBRAZY, 
SŁOWA

Od początku XXI wieku prowadzone są ba-
dania dotyczące zniekształcania pamięci za 
pomocą obrazów. Wiadomo, że metody za-
szczepiania fałszywych wspomnień za pomo-
cą obrazów są bardzo skuteczne (Wade i in., 
2002; Henkel, 2011), zatem można przypusz-
czać, że będą one równie skuteczne w wydo-
bywaniu wspomnień, do których nie dałoby 
się dotrzeć w inny sposób.
Według prof. Draaismy wspomnienia mogą 
być przywoływane za pośrednictwem foto-
grafii, filmów lub muzyki (także pochodzą-
cych ze stron internetowych). W wielu instytu-
cjach świadczących opiekę osobom starszym 
utworzono specjalne pomieszczenia, w któ-
rych zgromadzono przedmioty kojarzące się 
z przeszłością, takie jak: stare sprzęty gospo-
darstwa domowego, flakoniki z dawnymi 
zapachami, zdjęcia osób znanych w czasach 
młodości dzisiejszych seniorów. W tych miej-
scach można też usłyszeć np. odgłosy, które 
niegdyś rozbrzmiewały na ulicach. 
Czasem wspomnienia pozostają jedynym 
sposobem nawiązania z kimś kontaktu. 
W przypadku osób z demencją mogą służyć 
jako instrument terapeutyczny (np. projekt 
„Wspomnienia w obrazach” zrealizowany 
w domu opieki w miejscowości Borger – fo-
toarchwium: wyszukiwanie zdjęć pochodzą-
cych z okolicy zamieszkiwanej dawniej przez 
podopiecznych). U osób w początkowej fa-
zie demencji osiągano zdumiewający efekt 
aktywizujący. „Kiedy na stole zostają roz-
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łożone fotografie, twarze seniorów ożywiały 
się. Zaciekawione pochylają się do przodu”. 
Uczestnicy projektu, wcześniej apatyczni 
i milczący, po stymulacji radośnie i ze szcze-
gółami opowiadali o swojej młodości (efekt 
przeniesienia).
Bardzo dużą rolę w aktywizowaniu pamięci 
mogą odgrywać obrazy, które nawiązują do 
dotychczasowych doświadczeń jednostki. 
Mogą to być zdjęcia rodzinne, fotografie od-
noszące się do wykonywanej niegdyś pracy 
czy też zdjęcia osób lub sytuacji, które były 
ważne dla danej osoby. W latach 70. poprzed-
niego stulecia przeprowadzono wiele badań 
wskazujących na to, że odwołanie się do 
materiału związanego z Ja ułatwia nie tylko 
zapamiętywanie mimowolne (bez wysiłku, 
przy okazji), lecz także zwiększa dostępność 
materiału zapisanego w pamięci (Roger, 
Kuiper, Kirker, 1977). Wiele wskazuje na to, 
że zależności te związane są z działaniem 
pamięci roboczej (Maruszewski, 2009).
Dopiero od niedawna do aktywizowania 
pamięci wykorzystuje się bodźce obrazo-
we (Devereux, 2010). Warto porównać ich 
potencjał z potencjałem słów. Jeżeli pobu-
dzeniu pamięci służą słowa, wspomnienia 
także będą wyrażone w słowach. Nato-
miast gdy sięga się w tym celu po bodźce 
obrazowe, wspomnienia, które powracają, 
niekoniecznie dają się wyrazić za pomocą 
słów, ale mogą się odnosić do scen lub se-
rii scen z przeszłości. Pojawienie się takich 
wspomnień może aktywizować inne z nimi 
powiązane. Na przykład wspomnienia do-
tyczące pracy mogą ułatwiać pojawienie 

się wspomnień odnoszących się do osób 
poznanych podczas wykonywania obo-
wiązków zawodowych. Obserwacje do-
tyczące bodźców obrazowych wywodzą 
się głównie z analizy dzieł plastycznych 
(obrazów, fotografii czy filmów).
Draaisma opisuje, jak inicjuje się rozmowy 
z seniorami za pomocą „słów zapomnia-
nych”. Znajomość tego typu słów przez roz-
mówcę wzbudza w seniorach radość i ożywia 
wspomnienia. 
Dotychczas stosowane metody aktywizacji pa-
mięci autobiograficznej wykorzystywały bodź-
ce słowne: badanemu podawano słowo klucz 
i proszono o przypomnienie sobie jakiegoś 
zdarzenia z osobistej przeszłości, które było 
z tym słowem związane. Na przykład słowo 
„świerk” mogło ułatwiać przypominanie so-
bie Świąt Bożego Narodzenia albo wycieczki 
do lasu na grzyby. Każdy człowiek może mieć 
z tym słowem inne skojarzenia. Wadą opisanej 
tu metody jest to, że treść słowa klucza ogra-
nicza ilość zdarzeń, które ludzie mogą sobie 
przypomnieć. Inaczej mówiąc, uzyskany w ten 
sposób obraz przeszłości zawarty w pamięci 
autobiograficznej jest dość fragmentaryczny. 
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Podsumowanie
Wzbudzanie wspomnień poprzez obraz czy 
słowo może mieć charakter terapeutyczny 
(głównie aktywizujący). Ten aspekt miałby 
szczególne znaczenie w przypadku adresowa-
nia projektu Memo do osób z zaburzeniami 
poznawczymi (np. pamięci) czy do osób wyklu-
czonych, apatycznych, biernych (np seniorzy 
osamotnieni). Obrazy i słowa ułatwiają inicjo-
wanie relacji międzyludzkich (np w komuni-
kacji międzypokoleniowej) oraz umożliwiają 
zmianę postrzegania seniorów (np. zdjęcia 
z ich młodości).
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3

Efektywność trenowania 
pamięci – gry pamięciowe 

3.1. EFEKTYWNOŚĆ TRENOWANIA 
PAMIĘCI
Badanie programu poprawy pamięci wyko-
rzystującego koncepcje pomyślnego starzenia 
się SOC Baltes przeprowadziła Lydia Hohaus 
(2006). Pomyślne starzenie się w teorii Paula 
Baltesa (1993) rozumiane jest jako optymalny 
rozwój. Składają się na niego trzy elementy: 
selektywność, optymalizacja i kompensacja 
(SOC). Selektywność polega na wyborze ob-
szarów funkcjonowania, w których utrzymana 
zostanie wysoka sprawność (optymalizacja), 
przy jednoczesnej rezygnacji z utrzymywania 
równie wysokiego poziomu funkcjonowania 
w innych obszarach. Kompensacja zaś to 
rozwój mechanizmów wyrównujących i/lub 
zastępujących te funkcje, które uległy osła-
bieniu. Ćwiczenia pamięci wykorzystują m.in. 
mechanizm selektywnej optymalizacji. 
Wyniki badań Hohaus sugerują, że trening pa-
mięci uwzględniający zasady pomyślnego sta-
rzenia się może poprawiać obiektywne i su-
biektywne funkcjonowanie pamięci u osób 

starszych o dobrym stanie zdrowia. Badaczka 
zauważa, za Scogin (1997), że najbardziej efek-
tywne są treningi pamięci zawierające również 
materiał edukacyjny, który umożliwia m.in. 
zrozumienie procesów starzenia się i jego 
wpływu na procesy pamięci. 
Badania na UCLA z 2011 roku przeprowadzo-
no na grupie 115 seniorów żyjących w domach 
opieki w Maryland. Podczas 6 tygodni odbyło 
się 12 godzinnych sesji obejmujących nie tylko 
naukę mnemotechnik, ale również edukację 
na temat stylu życia wpływającego na po-
prawę funkcjonowania pamięci i na zdrowie 
mózgu. Wyniki pokazały, iż program ćwicze-
nia pamięci poprawił u badanych zdolność 
do rozpoznawania i przywoływania słów oraz 
korzystnie wpłynął na uczenie się werbalne. 
Dzięki ćwiczeniom wzrosła też samoocena pa-
mięci stanowiąca ważny czynnik pozytywnego 
postrzegania życia w okresie starości 
W 2009 roku opublikowano metaanlizę 
z 24 badań (1979-2007) dotyczących efektyw-
ności treningów pamięci u zdrowych seniorów 

efektywność trenowania pamięci – gry pamięciowe 25



i tych z łagodnym osłabieniem funkcji kogni-
tywnych. Wyniki pokazały efektywność meto-
dy skojarzeniowej w przywoływaniu natych-
miastowym (w obu grupach) i odroczonym 
(tylko w grupie zdrowych badanych). Jednak 
efekty te nie były lepsze niż w grupach kontro-
lnych poddanych innego rodzaju treningom, 
np. relaksacji. Stąd dowody na efektywność 
interwencji poznawczych są niewielkie.
Metaanaliza dotycząca treningów pamięci dla 
seniorów z 2011 roku ujawniła wzrost funk-
cji pamięciowych w grupach treningowych 
w porównaniu z grupami kontrolnymi. W tym 
opracowaniu zalecano też stosowanie wielu 
różnorodnych strategii pamięciowych, ponie-
waż dawało to lepsze efekty niż nauczanie tyl-
ko jednej wybranej metody. Żadna konkretna 
technika nie wyróżniała się bowiem na korzyść 
wśród innych.
Poprawa pamięci może nastąpić również 
wówczas, gdy trening jest prowadzony samo-
dzielnie przez osoby starsze w ich domach. 
Na przykład opanowywanie mnemotechnik 
z pomocą podręcznika zawierającego ich opis 
oraz zestawy ćwiczeń podniosło zdolność se-
niorów do radzenia sobie z różnymi zadania-
mi pamięciowymi (Storandt, 1991). Stwarza to 
możliwość szerszego zastosowania w prakty-
ce społecznej treningów poznawczych prze-
znaczonych dla osób starszych i pozwala 
sądzić, że optymalizacji poznawczego funk-
cjonowania seniorów może służyć edukacja 
(np. uczestnictwo w uniwersytetach trzeciego 
wieku). Warto też zauważyć, że treningi pamię-
ci zachowują swój pozytywny, choć słabszy, 
wpływ nawet w przypadku osób uskarżają-

cych się na deficyty poznawcze i tych, u któ-
rych tego rodzaju deficyty zostały obiektywnie 
stwierdzone (Cherry, Simmons-D’Gerolamo, 
2005; Meade, Park, 2005).
Badania z 2014 roku przeprowadzone w Gdań-
sku i Sopocie na grupie 99 seniorów wykaza-
ły poprawę w zakresie kilku funkcji pamięci 
w grupie treningowej, a  pogorszenie w grupie 
kontrolnej. Świadczy to o parcjalnej efektyw-
ności stymulacji poznawczych, inaczej mó-
wiąc: ćwiczenie pamięci może wpływać tylko 
na niektóre funkcje pamięci, nie zmieniając nic 
w innych. Będzie to decydować też o tym, iż 
różne funkcje pamięciowe w różnym stopniu 
są podatne na ćwiczenie. Celem treningów 
pamięci nie musi być zatem spektakularna 
poprawa wyników, a raczej ochrona opty-
malnego, stabilnego poziomu poznawcze-
go. Stymulacja poznawcza nie zawsze może 
gwarantować efektowny wzrost sprawności 
pamięciowych, jak sugeruje wielu autorów, 
ale pełni raczej rolę bufora chroniącego przed 
ich osłabieniem. 
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Podsumowanie
Badania dotyczące skuteczności treningów pa-
mięci dają różnorodne wyniki – niektóre mówią 
o spektakularnych efektach, inne o niewielkich 
zmianach w funkcjonowaniu pamięci mogą-
cych być owocem innych zajęć. Na pewno ak-
tywizacja seniorów (np. przez trening pamięci, 
wspomnienia, zajęcia antystresowe itp.) ogól-
nie wpływa na poprawę ich funkcjonowania. 
Treningi poznawcze mają na celu aktywizację 
pamięci, uwagi, szybkości myślenia itd. – nie 
zawsze jednak należy oczekiwać poprawy ich 
funkcjonowania, czasami sukcesem jest utrzy-
manie optymalnego poziomu. Projekt Memo 
wpisuje się z pewnością w promocję aktywne-
go stylu starzenia się i jest odpowiedzią na lęki 
seniorów (jednym z największych jest utrata 

pamięci). Kontakt z tego typu wspomaganiem 
pamięci może dać umiarkowane efekty obiek-
tywne i o wiele większe korzyści subiektywne 
(poprawa samooceny, motywacja do aktywno-
ści i poczucie, że „jeszcze o nas nie zapomnieli, 
nie wszystko jest tylko dla młodych”). 

3.2. ĆWICZENIA I GRY PAMIĘCIOWE

MEMORY MyBrain Trainer 
Gra Memory, zwana także Pary (ang. Pairs), 
została stworzona pod koniec XIX wieku. Jej 
powstanie przypisuje się Pelman Institute 
w Londynie. Memory przeznaczone jest dla 
wszystkich osób pragnących poprawić swo-
ją pamięć, niezależnie od ich wieku, choć tę 
grę poleca się szczególnie małym dzieciom. 
W wersji oryginalnej gra przeznaczona jest dla 
2 osób. Do gry potrzebna jest talia 52 kart (lub 
54 w wersji z 2 jokerami). Karty układa się w 4 
rzędach – po 13 kart (przy 52 kartach) lub 6 
rzędach – po 9 kart (54 karty). Każdy z graczy 
na przemian odsłania po 2 karty. Uznaje się je 
za takie same, jeśli mają tę samą rangę i kolor 
(kolory dzieli się tylko na czarny i czerwony). 
Osoba, która odgadnie parę, zabiera ją z sto-
łu. Wygrywa ten, kto po zdjęciu przez graczy 
wszystkich kart będzie miał ich najwięcej.

Wskazówki dotyczące użytkowania 
tej gry można znaleźć np. na:

http://www.zagrajsam.pl/opisy/opis_
gry12.html
http://www.memozor.com/memory-
game-online-free/for-seniors
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Inne gry pamięciowe: 
Gra: Big Bang Remembrance, Brain Metrix, 
BrainMax [dostępne online]:
http://big-bang-reaction.en.softonic.com/
mac
http://www.brainmetrix.com/memory-
game/
http://brainmax.pl/gry/

Przykładowe ćwiczenia i gry 
wspomagające różne rodzaje 
pamięci
1. Pamięć krótkotrwała

powtórz 10 wyrazów lub liczb
naucz się wiersza lub cytatu

a)  pamięć operacyjna (zapamiętywanie nowe-
go materiału i operacje na nim)
test Alfa (ekspozycja 5 słów, które potem 
należy powtórzyć, ale w kolejności alfabe-
tycznej)
powtarzanie wspak: 6-9 należy powtórzyć 
9-6
napisz z pamięci alfabet od końca

2. Pamięć długotrwała (wiedza, magazyny pa-
mięci)

napisz na kartce 10 rzeczowników zaczyna-
jących się np. od przedrostka -roz 
dokończ słowa znanej piosenki lub wiersza

3. Pamięć zmysłów, np.
a) pamięć słuchowa

powtarzanie rytmu (w wersji elektronicz-
nej mógłby to być zapis numeryczny np. 
12_123_12)
h t t p : / / w w w . r e b e l . p l / p r o d u c t .
php/1,1307/17540/Pamiec-Dzwiekowa.html

b) pamięć wzrokowa
memory (jw.)
test Bentona (odwzorowywanie figur z pa-
mięci po 10-sekundowej ekspozycji)

4. Pamięć motoryczna (ruchowa)
powtórz układ gestów lub kroków
alfabet game (seniorzy bardzo lubią tę grę) 
https://www.youtube.com/watch?v=dXdWf-
KSEAdA

5. Pamięć prospektywna (odnosząca się do za-
miarów, tego, co mamy zrobić w przyszłości, 
np. za tydzień wizyta u lekarza)

za 2 dni wypełnij ankietę (bez przypomnie-
nia – trudniejsze)
jak zadzwoni budzik, wykonaj zadanie 
(z przypomnieniem – budzik – łatwiejsze)

3.3. WPŁYW GIER NA PAMIĘĆ
Z badań dotyczących gier komputerowych wy-
nika, że regularne treningi mogą zaowocować 
u seniorów poprawą pamięci oraz polepsze-
niem kontroli uwagi. Niektóre z badań poka-
zują, że po tego typu treningu nastąpiło rów-
nież poszerzenie pola widzenia. Anna Maria 
Wieczorek, badaczka z Uniwersytetu SWPS, 
prowadzi obecnie badania nad wpływem gier 
na pamięć seniorów. Badania „Fitness dla mó-
zgu” stanowią część projektu badawczego „In-
nowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. 
Wykorzystanie metod psychologii poznawczej 
do trenowania zdolności intelektualnych se-
niorów”, realizowanego w ramach programu 
VENTURES przez Szkołę Wyższą Psychologii 
Społecznej w Warszawie, Interdyscyplinarne 
Centrum Stosowanych Badań Poznawczych 
oraz portal Neurogra.pl. 
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Anguera i współpracownicy (2013) wskazu-
ją na możliwości plastyczne mózgu, jego 
niezwykłe zdolności do nauki i adaptacji do 
środowiska. Jako przykład podają zdolność 
człowieka do wchodzenia w świat wirtualny 
i adaptowania się do niego, wykorzystywania 
go w codziennym życiu przez przedstawicieli 
każdej grupy wiekowej. Przez ciągły kontakt 
z nowymi technologiami człowiek rozwija 
swoje zasoby poznawcze. W przyszłości wy-
korzystanie nowych technologii może stać 
się jedną z form wzmacniania zdolności po-
znawczych u osób z zaburzeniami poznaw-
czymi (spowodowanymi np. przez demencję, 
Alzheimera, udary). Okazuje się, że bardzo po-
zytywny wpływ na zdolności poznawcze czło-
wieka mają gry. Badacze wykazali (Gazzaley 
i in, 2013), że zaproponowana przez nich gra 
rozwija wielozadaniowość u osób starszych. 
Dodają, że rozwinięta zdolność do wieloza-
daniowości utrzymuje się u badanych przez 
kolejne 6 miesięcy. Dzięki grze wykorzystanej 
przez badaczy seniorzy (między 60. a 85. ro-
kiem życia) wzmacniali także swoje zdolności 
uwagi oraz pamięci.
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Podsumowanie
Ćwiczeń, zabaw i gier pamięciowych jest na 
rynku bardzo dużo. Dokonując wyboru z tej 
bogatej oferty, należy jednak pamiętać, aby 
gra była dostosowana do danej grupy senio-
rów (poziom trudności, czcionka itd.). Wiele 
gier pamięciowych jest skierowanych wyłącz-
nie do dzieci. Korzystanie z takich gier budzi 
opór seniorów (obawa przed infantylizacją). 
Na przykład gra Memory, bardzo lubiana przez 
osoby starsze, w wersji z postaciami z bajek 
nie powinna być używana w pracy z seniorami. 
Wyzwaniem dla zespołu Memo będzie więc 
stworzenie ciekawej graficznie wersji gry dla 
osób dorosłych i dla seniorów.
Często gry lub zabawy pamięciowe przezna-
czone dla dorosłych są za trudne dla senio-
rów z różnego rodzaju obciążeniami. Grając 
w taką grę, szybko się zniechęcają, obniża się 
też ich poczucie własnej wartości. Zalecamy 
więc stosowanie gier o postępującym pozio-
mie trudności (początkowe poczucie sukcesu).
Do tej pory treningi pamięci dla osób star-
szych w większości były prowadzone bez 
użycia nowych technologii, np. komputera. 
W warunkach polskich (szczególnie w domach 
seniora czy na UTW) były to zazwyczaj autor-
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skie nieweryfikowane programy typu „papier–
ołówek”. Obecnie coraz częściej wprowadza 
się podczas zajęć z seniorami np. rzutnik, co 
może wzbogacać warsztat trenera (np. ćwicze-
nia na pamięć wzrokową). Jednak prowadze-
nie grupowych treningów pamięci z użyciem 
komputerów czy tabletów jest wciąż wielką 
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rzadkością. Wynika to z braku sal kompute-
rowych lub (częściej) z braku odpowiedniego 
oprogramowania. Istniejące elektroniczne 
treningi pamięci są kierowane głównie do 
odbiorcy indywidualnego (w polskiej wersji 
np. trening interaktywny Szkoły Pamięci Wo-
jakowskich http://www.iktp.spw.pl.).
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4.1. KORZYSTANIE Z NOWYCH 
TECHNOILOGII PRZEZ SENIORÓW

Statystyki polskie:
Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(UKE) pokazuje, iż polscy seniorzy chętnie 
sięgają po technologie kojarzone zazwyczaj 
z młodymi użytkownikami. Z raportu z 2015 
roku wynika, że z usług telefonii komórkowej 
korzystało blisko 89% Polaków powyżej 50. 
roku życia. Blisko połowa polskich seniorów 
deklaruje dostęp do internetu, a co drugi po-
siada komputer. Z komputera oraz dostępu 
do internetu korzysta 48% osób należących 
do wspomnianej grupy wiekowej. W większo-
ści są to wykształceni (95%) mężczyźni (51%) 
mieszkający w dużych miastach (62%). Na po-
trzeby raportu seniorzy zostali podzieleni na 
dwie grupy: osoby miedzy 50. a 64. rokiem 
życia oraz powyżej 64. roku życia. Pierwsza 
grupa wiekowa korzysta z internetu (64%) 
oraz telefonii komórkowej (96%) częściej niż 
grupa druga (internet: 25%, telefon komór-

kowy: 78%). Badani częściej korzystają z in-
ternetu stacjonarnego (35%) niż mobilnego 
(11%). Największym zainteresowaniem osób 
w wieku 50+ cieszą się portale informacyjne 
oraz poczta elektroniczna. Co trzecia osoba 
w wieku 50+ używa komputera w pracy. Jak 
wynika z raportu UKE – grupa starszych od-
biorców, do tej pory niedoceniana przez ope-
ratorów i usługodawców nowych technologii, 
coraz chętniej korzysta z nowoczesnych roz-
wiązań typu telefonia komórkowa czy dostęp 
do internetu.
W omawianym raporcie sporządzonym 
przez UKE odnotowano także grupę se-
niorów (52% badanych), która nie korzysta 
z komputera. W badaniu ujawniają się obawy 
osób starszych związane z siecią oraz powo-
dy, dla których z niej nie korzystają. Jednym 
z nich jest swego rodzaju wewnętrzna blo-
kada. Dowodem na to może być fakt, że 17% 
osób nie używa internetu, mimo że ma do 
niego dostępu w domu. Jako przyczynę ba-
dani podawali brak potrzeby korzystania 
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z komputera oraz nieumiejętność jego 
obsługi. W ten sam sposób motywowali uni-
kanie kontaktu z internetem. Do tego docho-
dzą inne ograniczenia wewnętrzne, takie jak: 
strach przed przekazywaniem danych i ich 
wykorzystaniem przez nieznane źródła, 
lęk przed ośmieszeniem, frustracją oraz 
ryzykiem uszkodzenia urządzenia. Zdecy-
dowanie częściej z komputera oraz interne-
tu korzystają osoby między 50. a 64. rokiem 
życia, powyżej 64. roku życia częstotliwość 
korzystania z nowych technologii zdecydo-
wania spada. 
Istotną rolę odgrywają w tym przypadku ste-
reotypy, wśród respondentów przeważa prze-
konanie, że są już za starzy na internet (35%), 
oraz że nie jest on im do niczego potrzebny 
(31%). Ponadto aż 26% badanych uważa, że ni-
gdy nie nauczą się z niego korzystać (26%), oraz 
że w sieci znajdują się rzeczy potrzebne tylko 
młodym (23%). Ważną informacją wynikającą 
z badania na temat wykorzystania internetu 
przez seniorów jest ta, iż ponad połowa z nich 
codziennie używa internetu, co wskazuje na 
pewną regularność.
Według badania przeprowadzonego przez 
CBOS „Internauci 2015” czynnikiem najbar-
dziej ograniczającym korzystanie z internetu 
pozostaje wiek respondentów. Wśród osób 
między 55. a 64. rokiem życia 39% korzysta 
z internetu, natomiast w grupie seniorów 
powyżej 64. roku życia jest to już tylko 15%. 
Równie istotnym czynnikiem determinującym 
częstotliwość korzystania z internetu jest wy-
kształcenie – im niższy poziom wykształcenia, 
tym jest ona mniejsza.

Statystyki amerykańskie
Aaron Smith (2014) w artykule „Older adults 
and technology use” przytacza zbiór danych 
uzyskanych podczas badania wykonanego 
pomiędzy 2000 a 2013 rokiem przez Pew Re-
search Centre, które dotyczyło używania no-
wych technologii przez seniorów, czyli osoby 
powyżej 65. roku życia (65+). Smith podaje, 
iż liczba seniorów korzystających z interne-
tu wzrosła z 14% do 59% na przestrzeni 3 lat 
(wzrost o 45%), 47% z nich ma dostęp do sze-
rokopasmowego połączenia internetowego, 
natomiast 77% seniorów z przebadanej grupy 
używa telefonów komórkowych. Z internetu 
korzystają głównie osoby (80-90%), które osią-
gają zarobki rzędu 90 tys. $ rocznie. Jedynie 
30% osób zarabiających 30 tys. $ rocznie wy-
korzystuje to narzędzie.
Wśród seniorów uczestniczących w badaniu 
41% nie ma dostępu do internetu, a 23% nie 
korzysta z telefonów komórkowych. Wykaza-
no również, iż po przekroczeniu 75. roku życia 
mniej niż połowa seniorów korzysta z interne-
tu. Seniorzy powyżej 80. roku życia z niskim 
dochodem rocznym oraz z wykształceniem 
podstawowym i średnim w dużej części (20-
40%) pozostają bez dostępu do sieci. W wie-
ku senioralnym mogą występować trudności 
w korzystaniu z nowoczesnych technologii 
(2 na 5 seniorów ma problemy z kondycją 
fizyczną uniemożliwiające im korzystanie 
z urządzeń technologicznych). Seniorzy mogą 
doświadczać wielu trudności adaptacyjnych 
w kontakcie z urządzeniami technologiczny-
mi (około 80% seniorów deklaruje potrzebę 
wsparcia przy obsłudze urządzeń technolo-



gicznych; 56% aktywnie korzystających z in-
ternetu uważa, że potrzebuje pomocy przy 
obsłudze portali społecznościowych).
Seniorzy różnie postrzegają dostęp do no-
wych technologii. Z jednej strony są ich cie-
kawi i chcą je poznać, z drugiej zaś zajmują 
wobec nich postawy niechętne  (50% senio-
rów niekorzystających z internetu uważa, że 
nic z tego powodu nie traci). 
Seniorzy są grupą niewiele różniącą się od 
ogólnej populacji jeśli chodzi o obsługę tele-
fonów komórkowych (91% ogólnej populacji 
korzysta z telefonów komórkowych – w po-
równaniu z 77% osób powyżej 65. roku życia). 
Jednak niewiele osób z tej grupy wiekowej ob-
sługuje smartfony (55% ogólnej populacji ko-
rzysta ze smartfonów – w porównaniu z 18% 
seniorów). Ci, którzy korzystają ze smartfonów, 
podobnie jak z internetu, to osoby o bardzo 
wysokim dochodzie rocznym. Seniorzy korzy-
stają z e-booków oraz tabletów dużo rzadziej 
(27%) niż ogólna populacja badanych (43%). 
Najczęstszymi użytkownikami tych urządzeń 
są. ci, którzy ukończyli studia oraz mają wyż-
sze dochody. Jak wskazuje przytaczane bada-
nie urządzenia takie jak e-booki i tablety są 
najbardziej popularne wśród studentów (być 
może łatwiejszy dostęp do tych urządzeń mają 
seniorzy posiadający wnuki w wieku akade-
mickim). Spośród 46% procent seniorów ko-
rzystających z portali społecznościowych naj-
aktywniejsze są kobiety (może poszukują tam 
wsparcia czy uznania?) oraz osoby w młod-
szym wieku senioralnym (65-70 lat). 
Dla całego społeczeństwa amerykańskiego, 
niezależnie od wieku obywateli, internet jest 

podstawowym narzędziem umożliwiającym 
dostęp do informacji, do usług świadczonych 
przez urzędy, do pomocy społecznej, opieki 
zdrowotnej czy wsparcia społecznego. Warto 
o tym wspomnieć, ponieważ wiele organizacji 
czy opiekunów właśnie dzięki tej technologii 
może służyć osobom w wieku senioralnym. 
Główne wnioski z omawianego tu badania 
przeprowadzonego przez Pew Research 
Centre są następujące: 6 na 10 seniorów ma 
dostęp do sieci. Wyższy status ekonomiczny 
oraz wyższy poziom wykształcenia ułatwiają 
dostęp do nowych technologii (w tej grupie 
procent seniorów korzystających z nowych 
technologii zbliża się do procentu jej użyt-
kowników w ogólnej populacji). Gwałtowny 
spadek w dostępie do internetu oraz ograni-
czenie możliwości korzystania z narzędzi tech-
nologicznych  obserwuje się w grupie osób 
starszych mających ok. 75 lat. Seniorzy do-
świadczają wielu ograniczeń utrudniających 
im korzystanie z urządzeń technologicznych 
(np. ograniczenia fizyczne, negatywna posta-
wa wobec korzyści płynących z dostępu do 
nowych technologii, trudności w nauce ob-
sługi urządzeń), jednak kiedy osoba w wieku 
senioralnym rozpocznie przygodę z byciem 
online (w sieci), staje się to jej codziennością 
i integralną częścią funkcjonowania. Znacząca 
część seniorów korzysta z telefonów komórko-
wych, natomiast korzystanie ze smartfonów, 
szczególnie w wieku 65+, jest rzadkie. Rów-
nież bardzo rzadko seniorzy używają tabletów 
bądź e-booków. Z mediów społecznościowych 
korzysta 46% populacji seniorów, w tym jedy-
nie 6% – z Twittera.
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Callari wraz z zespołem (2012) pokazała w ba-
daniach nad osobami starszymi, że są one 
skłonne podjąć wyzwanie użytkowania urzą-
dzeń zaawansowanych technologicznie, lecz 
wyłącznie wówczas, gdy przyniosą im one ko-
rzyści zdrowotne bądź podwyższą poczucie 
zadowolenia, szczęścia. 
Badaczka wymienia kilka istotnych elemen-
tów, dzięki którym łatwiej będzie zachęcić 
osoby starsze do obsługi urządzeń zaawan-
sowanych technologicznie:

urządzenia powinny być dostępne w miej-
scach uczęszczanych przez osoby starsze, 
należy też zapewnić instruktaż w zakresie 
obsługi tych urządzeń prowadzony przez 
wykwalifikowane osoby;
urządzenia powinny być darmowe, szcze-
gólnie jeśli są zalecane przez lekarza;
urządzenia powinny być dostosowane do 
grupy odbiorców (np. odpowiednie wielko-
ści liter, przycisków, odpowiednia głośność 
urządzenia).
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Podsumowanie
Z roku na rok wzrasta liczba seniorów ko-
rzystających z nowych technologii. Wciąż 
jednak istnieją bariery utrudniające star-
szym osobom dostęp do świata nowych 
technologii. Wśród najczęstszych wskazuje 
się deklarowany przez seniorów brak po-
trzeby używania nowoczesnych urządzeń, 
nieumiejętność korzystania z nowych tech-
nologii i brak świadomości, co mogą dzięki 
nim osiągnąć. Problemom tym można zara-
dzić, angażując młodsze pokolenie – dzie-
ci, wnuki, wolontariuszy, którzy cierpliwie 
i w zrozumiały sposób będą uczyć seniorów 
korzystania z nowych technologii oraz obja-
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śniać im korzyści, które może im to przynieść 
(szybkie zdobywanie informacji, dostęp do 
konta bankowego, zakupy bez wychodzenia 
z domu itp.).

4.2. ZJAWISKO WYKLUCZENIA 
CYFROWEGO, NEOFOBII WŚRÓD 
SENIORÓW

Wykluczenie cyfrowe
Z badań wynika, że wiek jest podstawowym 
czynnikiem tzw. wykluczenia cyfrowego, co 
oznacza, że seniorzy we wszystkich krajach 
są grupą społeczną, która w najmniejszym 
zakresie korzysta z internetu.
Jak podaje Piechowicz-Witoń (2011) e-wy-
kluczenie seniorów jest związane z brakiem 
dostępu do nowoczesnych technologii infor-
macyjnych. Seniorzy byli i nadal są dyskrymi-
nowani w dostępie do edukacji komputerowej 
i internetowej. Przez lata ich jedynym źródłem 
wiedzy w tym zakresie byli młodsi członko-
wie rodziny, którzy zazwyczaj nie mieli czasu, 
cierpliwości i zdolności, aby przekazać swo-
im rodzicom czy dziadkom podstawy obsługi 
komputera i internetu. Obecnie ta sytuacja 
stopniowo ulega zmianie. Pionierskim roz-
wiązaniem był program Akademia e-Seniora 
realizowany przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce we współpracy z firmą UPC 
Polska, przeznaczony do nauczania seniorów 
obsługi komputera i internetu. Dzięki takim 
inicjatywom burzony jest stereotyp seniora 
jako osoby niezainteresowanej nowoczesny-
mi narzędziami komunikacji. W 2010 roku na 

11 milionów osób w wieku powyżej 50 lat – 
stanowiących 29% polskiego społeczeństwa 
– tylko 6% korzystało z internetu. Poznanie 
obsługi komputera i internetu zbliża senio-
rów do ich rodzin, w szczególności do mło-
dego pokolenia. Umożliwia kontakt z bliskimi 
i ze światem. Ułatwia życie – pozwala prosto 
i szybko dotrzeć do praktycznych informacji. 
Doświadczenia programu pokazują, że senio-
rzy są bardzo zainteresowani edukacją kom-
puterową i sami sugerują, jakie dodatkowe 
zagadnienia z jej zakresu chcieliby poznać 
i zrozumieć.
Umiejętność posługiwania się narzędziami 
codziennego użytku, takimi jak: komputer, 
internet, telefon komórkowy, bankomat, 
znajduje swoje odzwierciedlenie w komfor-
cie życia, poczuciu bezpieczeństwa i wra-
żeniu „bycia na czasie”, co silnie koreluje 
ze społeczną presją bycia sprawnym i nowo-
czesnym. Brzezińska i Hejmanowski (2005) 
zauważają, że brak zainteresowania rzeczy-
wistością, strach przed sytuacjami wymagają-
cymi opanowywania nowej wiedzy i niewiara 
we własne możliwości w tym zakresie impli-
kują poczucie nieprzystosowania do współ-
czesnego życia. Zaczyna tutaj działać efekt 
spirali: senior wycofuje się z wielu sytuacji 
społecznych, co powoduje jeszcze większe 
jego wykluczenie. 
Część przyczyn wykluczenie cyfrowego zosta-
ła już omówiona wcześniej (obawy seniorów 
przed korzystaniem z nowoczesnych urzą-
dzeń i uszkodzeniem sprzętu, uprzedzenia 
i stereotypy), warto tu jednak wspomnieć 
również noefobię i technofobię.
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Lęki seniorów przed nowymi 
technologiami
Seniorzy w kontakcie z nowymi technologiami 
mogą doświadczać dwojakiego rodzaju lęków. 
Pierwszy to neofobia – chorobliwy lęk przed 
zmianami i wszelką nowością, drugi zaś to 
technofobia – lęk przed techniką, zwłaszcza 
komputerami i innymi urządzeniami elektro-
nicznymi.
Często obserwuje się, że seniorzy reagują na 
stres w sposób, który określa się terminem 
metafora windy (elevatory hypothesis). Jed-
nostka uczy się nowej formy zachowania, ale 
natychmiast wraca do starych schematów 
i przyzwyczajeń. Może to dotyczyć uczenia 
się nowych rzeczy – opanowywanie obsłu-
gi komputera i innych nowoczesnych urzą-
dzeń z pewnością̨ należy, z punktu widzenia 
osób starszych, do czynności stresogennych 
(Straś-Romanowska, 2000). Socjalizacja tech-
nologiczna seniorów przebiegła bowiem 
w momencie, kiedy byli już dorośli i przyzwy-
czajeni do użycia całkiem odmiennych narzę-
dzi komunikacyjnych. Technofobię seniorów 
wzmacnia niewiedza, lęk przed nauką lub oba-
wa przed zepsuciem urządzenia oraz nerwo-
wość. Z badań Tomczaka przeprowadzonych 
na grupie 50 seniorów cieszyńskiego UTW wy-
nika, że tylko 8% uczestników wybrało zajęcia 
internetowe. 
Warto zwrócić uwagę na to, jakie oczekiwania 
mają seniorzy wobec dobrego kursu online. Za 
istotne uznają: prostotę obsługi, przystępną 
terminologię, odpowiednią grafikę, formułę 
„krok po kroku”. Niektórzy seniorzy mimo po-
deszłego wieku chętnie uczą się nowych rze-

czy, poznawanie nowych zagadnień stanowi 
dla nich źródło satysfakcji i umożliwia rozwój. 
Samoocena seniorów w wielu przypadkach 
jest wzmacniania właśnie przez poczucie, że 
uczą się czegoś nowego (Brzezińska, Hejma-
nowski, 2005). Badania prowadzone w grupie 
seniorów wykazały, że czynnikiem warunkują-
cym potrzeby edukacyjne były ograniczenia 
fizyczne (np. kłopoty z przemieszczaniem się) 
oraz trudności z opanowaniem technologii. 
Najważniejszymi oczekiwaniami wobec roz-
woju edukacyjnego były te dotyczące prze-
mieszczania się, zdrowia i bezpieczeństwa. 
Natomiast najniżej na skali seniorzy lokowa-
li wiedzę i umiejętności związane z nowymi 
technologiami, do czego prawdopodobnie 
przyczynia się poczucie niskiej efektywności 
w przyswajaniu wiedzy w obszarze IT, a tak-
że obniżona sprawność pamięci (Brzezińska, 
Hejmanowski, 2005). Wśród trudności w kon-
takcie z nowymi mediami, które napotykają 
osoby starsze, należy wymienić m.in.:

stany napięcia psychicznego i natłoku emo-
cji związane z pierwszym kontaktem z no-
wym medium,
nieumiejętność prawidłowego postrzega-
nia elementów znajdujących się na pulpicie 
oraz przyporządkowania ich do poszcze-
gólnych kategorii (pliki, foldery),
występowanie frustracji z powodu niespeł-
nionych oczekiwań wobec komputera oso-
bistego,
różnice między cechami poszczególnych 
komputerów (sprzęt, oprogramowanie, 
wygląd, umieszczenie przycisków funkcyj-
nych) powodujące trudności w obsłudze,
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niemożność wyodrębnienia i przyswojenia 
informacji wyświetlanych na ekranie,
niedostosowanie urządzeń wejścia (głów-
nie myszki) do manualnych możliwości se-
niorów; w wyniku zmian neurologicznych 
niektóre osoby nie posiadają pełnej spraw-
ności w dłoniach (wskaźniki i kursor są za 
małe i za szybko poruszają się po ekranie, 
mylą się wskaźnik myszy z kursorem tek-
stowym),
trudności na pierwszym etapie edukacji 
związane z posługiwaniem się klawiaturą 
– tendencja do mocnego i długiego przy-
trzymywanie klawiszy (zamiana klawiszy 
Alt, nieświadome naciskanie skrótów kla-
wiaturowych, nieodpowiednie stosowanie 
klawisza Enter),
deklarowanie, iż senior wykonał daną ope-
rację, a mimo to ona się nie powidła,
niezrozumienie pojawiających się komuni-
katów systemowych.

Seniorzy czują strach przed korzystaniem 
z komputerów, ale nie wynika on z obaw przed 
nową technologią, jest to raczej lęk przed ze-
psuciem urządzenia. Aby temu zapobiec, 
wolą po prostu nie korzystać z komputera. 
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kwestia strachu przed nowoczesną tech-
nologią? Wywiad Przemysława Chrzanow-
skiego z Wiolą Piwowarską, Latarniczką 
Polski Cyfrowej Równych Szans. [online], 
[dostęp: 20 maja 2015]. Dostępny w in-
ternecie:
 http://witrynawiejska.org.pl/strona-glow-
na/projekty/item/43912-seniorzy-cyfrowo-
niewykluczeni

Podsumowanie
Wykluczenie cyfrowe w grupie współczesnych 
seniorów jest zjawiskiem powszechnym. Pro-
jekt Memo może wpisać się w ideę wprowa-
dzania nowych technologii dla najstarszych, 
zwłaszcza że będzie urządzeniem właśnie dla 
nich przeznaczonym. W rozdziale opisuje się 
trudności seniorów w obcowaniu z nowymi 
mediami, na które należy zwrócić uwagę pod-
czas realizacji projektu. 

4.3. WPŁYW NOWYCH 
TECHNOLOGII NA PAMIĘĆ  
– ZAGROŻENIA
Cyberdemencja to „elektroniczny Alzha-
imer”. Korzystanie z urządzeń elektronicznych 
może spowodować ograniczenie sprawności 
mózgu, w tym pamięci. Zdaniem niemieckiego 
profesora Mafreda Spitzera, który przeanali-
zował zjawisko cyfrowej demencji zaobser-
wowane wcześniej przez południowokoreań-
skich lekarzy, nie jesteśmy w stanie ogarnąć 
zbyt wielu bodźców jednocześnie (obrazów, 
dźwięków, tekstu). 

Kilka lat temu koreańscy lekarze zwrócili uwa-
gę, że wzrasta liczba mężczyzn wypalonych 
życiowo, mających problemy z koncentracją 
i pamięcią. Wiąże się to z dużą ilością czasu 
spędzanego przez nich przed komputerem. 
W koreańskim szpitalu przeprowadzono ba-
dania polegające na tym, że część pacjentów 
przez pewien czas nie mogła korzystać z tele-
fonu. Te osoby były później bardziej kreatyw-
ne, miały większe zdolności do zapamiętywa-
nia i przypominania faktów.
Efekt Google to zjawisko polegające na 
utracie elementów pamięci. Naukowcy 
udokumentowali je w internetowym maga-
zynie „Science”. Zdaniem dr Batsy Sparrow 
(2011) „Google to kolejny rodzaj pamięci 
zewnętrznej”, która zwalnia umysł z koniecz-
ności zapamiętywania nowych wiadomości. 
Zjawisko to polega na tym, że umysł ludzki 
nie musi opanowywać technik zapamiętywa-
nia i magazynowania informacji oraz umie-
jętności ich wydobywania z pamięci, ponie-
waż istnieje prosty sposób dotarcia do nich 
– „wujek Google nam podpowie”. Powoduje 
to mniejsze zaangażowanie pamięci, myślenia 
i uwagi. Wyszukiwarki internetowe są jeszcze 
lepszym wspomagaczem pamięci niż bliscy 
i swoistym „telefonem do przyjaciela”. W in-
ternecie można znaleźć informacje właściwie 
na każdy temat. 
Doktor Sparrow wraz ze współpracownikami 
(2011) przeprowadziła cztery eksperymenty, 
które pokazały, jak bardzo polegamy na wy-
szukiwarkach internetowych i nowoczesnych 
telefonach komórkowych w sprawach doty-
czących pamięci. W jednym z eksperymentów 
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polecono badanym zapisywać na kompute-
rze informacje, fakty i daty dyktowane przez 
prowadzących. Uczestnicy mieli świadomość 
tego, że informacje zostaną utrwalone w pa-
mięci komputera. Kiedy pod koniec bada-
nia prowadzący wyłączyli komputery i kazali 
uczestnikom zapisać na kartce papieru zapa-
miętane informacje oraz wskazać ich lokaliza-
cję na dysku, większość badanych nie potrafiła 
odtworzyć żadnych informacji, wszyscy za to 
pamiętali miejsce zapisu danych.
Sparrow (2011) twierdzi, że Efekt Google wcale 
nie musi być postrzegany jako zjawisko ne-
gatywne. Uważa ona, że dzięki niemu można 
poprawić pracę mózgu – wyrzucenie z głowy 
wielu informacji pozwoli na zwiększenie ilo-
ści wolnego miejsca (zupełnie jak na twardym 
dysku komputera), dzięki temu efektywniej-
sze stanie się przetwarzanie i rozumienie 
otrzymywanych informacji.
Nie wszyscy badacze zgadzają się z dr Sparrow 
– twierdzą, że jeżeli nie będziemy przechowy-
wać istotnych informacji w mózgu, nie będzie-
my z niego korzystać tak, jak dotychczas, może 
więc on stać się mniej efektywny.
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4.4. WPŁYW NOWYCH 
TECHNOLOGII NA PAMIĘĆ  
– KORZYŚCI
Według prof. Gary’ego Smalla z UCLA korzy-
stanie z internetu przez osoby w podeszłym 
wieku wpływa korzystnie na ich stan umysłu 
i zapobiega rozwojowi demencji. Manfred 
Spitzer (2013), psychiatra, który bada zjawi-
sko cyfrowej demencji, uważa za oczywiste, 
że osoby starsze, korzystając z nowych tech-
nologii, mogą zaspokajać ciekawość i dzię-
ki temu zachować otwartość i sprawność 
umysłową. Badania naukowe nie wykazały 
jednak dotąd, by programy komputerowe 
mające trenować mózg i tym samym zapo-
biegać powstawaniu demencji, rzeczywiście 
przynosiły takie skutki. Zdolności ćwiczone 
w ten sposób nie znajdują bowiem zastoso-
wania w życiu codziennym. 
Zarządca systemów bibliotecznych Bibliote-
ki Uniwersytety Stanowego Cunngham Tim 
Gritten pisze o technologii Wii (czyt. łi; ang. 
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we) służącej aktywizacji seniorów, którą wyko-
rzystuje w bibliotece do pracy ze studentami 
oraz z seniorami. Wii to gra skonstruowana 
przez Nintendo (system gier wraz z urządze-
niem podłączanym do TV). Na ekranie telewi-
zora wyświetlany jest mały avatar nazywany 
Mii (czyt. mi; ang. me), który reaguje zgodnie 
z poleceniami gracza. Gracz używa urządzenia 
podobnego do pilota telewizyjnego, aby poru-
szać się w grze. Wykonując ruchy ramionami 
na trzech płaszczyznach, porusza avatarem. 
Osoba korzystająca z gry jest równocześnie 
aktywizowana fizycznie i stymulowana po-
znawczo, wzmacnia też swoje kompetencje 
technologiczne i społeczne, ponieważ gra 
angażuje również inne osoby. Gritten opi-
suje uczestników w wieku między 65. a 85. 
rokiem życia, którzy codziennie spotykają się 
w bibliotece – grają, oczekują na swoją kolej 
oraz kibicują sobie nawzajem. Według Grit-
tena osoby biorące udział w przedsięwzięciu 
wykorzystującym technologię Wii mają lepsze 
samopoczucie, chętniej ze sobą rozmawiają 
i dzielą się pozytywnymi wrażeniami. Gritten 
pisze również o odczuciach uczestników, któ-
rzy cieszą się umiejętnością szybkiego rozwią-
zywania trudnych sytuacji w grze, co wpływa 
na ich lepszą koncentrację i uważność w życiu 
codziennym.
Duże zainteresowanie grami komputerowymi 
wśród osób starszych może świadczyć o tym, 
że dostrzegają oni korzyści dla własnego roz-
woju płynące z grania. Gry stanowią dla se-
niorów świetną zabawę oraz niezwykłą okazję 
do stymulacji zmysłów. Birkett stwierdza, iż 
gry (w tym wspomniany system Wii)mogą nie 

tylko wspomagać interakcje między osobami 
starszymi oraz między seniorami i młodszy-
mi członkami rodziny, ale także wydają się 
być pomocne przy leczeniu skutków udarów 
mózgu. Autorka przytacza badania mówiące 
o tym, że gry, w których wykorzystuje się na-
turalne ruchy podczas grania w wirtualnej rze-
czywistości, pomagają wzmocnić siłę ramion 
o prawie 15% u grających seniorów, a o 20% 
zwiększają ich możliwości wykonywania stan-
dardowych zadań motorycznych. Ten rodzaj 
gier wspomaga również rozwój kompetencji 
społecznych u seniorów. Wykazano też, że 
omawiane gry przyczyniają się do wzmacnia-
nia umiejętności poznawczych i do popra-
wy funkcjonowanie pamięci, szczególnie 
wtedy, gdy mózg stymulowany jest do wyko-
nywania skomplikowanych zadań. Autorka 
podaje, że 71% graczy to osoby po 40. roku 
życia, 47 % z nich przekroczyło 50 lat, a 76% 
tej grupy stanowią kobiety.
Film „Connecting Seniors with Technology” 
pokazuje akcję wolontaryjną skierowaną do 
seniorów posiadających urządzenia techno-
logiczne (komputery, tablety, smartfony, od-
twarzacze muzyki), lecz nieumiejących w pełni 
wykorzystać ich możliwości. Seniorzy biorący 
udział w programie deklarowali większe zain-
teresowanie urządzeniami technologicznymi 
i większą chęć korzystana z nich. Przyznawali, 
że najpoważniejszą przeszkodą w poznawa-
niu nowych technologii jest dla nich strach 
przed ośmieszeniem oraz problemy ze zro-
zumieniem instrukcji obsługi ze względu na 
rozbudowane i nowoczesne słownictwo.
Badacze (Underwood, 2014) sugerują, że 

40 seniorzy a nowe technologie 



gry przeznaczone dla seniorów (np. Lumo-
sity), które mają służyć poprawie ich funkcji 
poznawczych (pamięć, koncentracja, myśle-
nie) przynoszą podobne efekty jak inne gry 
komputerowe lub gry video, które wymaga-
ją od gracza rozwiązywania problemów. Gry 
tworzone i wykorzystywane w laboratoriach 
naukowych skierowane do seniorów mogą 
usprawniać niektóre funkcje poznawcze. 
Gra „HiFi” wykorzystująca bodźce obrazkowe 
i dźwiękowe wspomaga funkcje neuronów 
obwodowych odpowiadających za poprawę 
funkcjonowania akustycznych podstaw 
mowy (Miller, 2005). Zatem korzystający z niej 
seniorzy trenują i wzmacniają umiejętność ro-
zumienia mowy i posługiwania się nią. 
Smith (2009) zaprezentowała badanie, w któ-
rym wykorzystano grę zawierającą 6 ćwiczeń. 
Wszystkie koncentrowały się na szybkości 
przetwarzania informacji słuchowej w grupie 
eksperymentalnej. W badaniu brali udział se-
niorzy funkcjonujący w normie poznawczej, 
nie przejawiający żadnych zaburzeń na tym 
poziomie. Do grupy badawczej przynależały 
osoby w wieku między 67. a 93. rokiem życia, 
ich zadaniem było zaangażowanie się w zapre-
zentowaną grę w trakcie 8-tygodniowej sesji. 
W grupie kontrolnej osoby badane miały za 
zadnie oglądać filmy edukacyjne o tematyce 
pamięci. W grupie eksperymentalnej zaobser-
wowano, że zaproponowana uczestnikom gra 
zwiększyła u nich szybkość przetwarzania in-
formacji słuchowej o 58%, co oznacza, że ich 
uwaga, koncentracja i pamięć operacyjna 
się polepszyły. 

Podsumowanie
Gry, urządzenia czy system, z którego będą 
korzystali seniorzy, powinny być dostosowa-
ne do ich możliwości. Jeśli są to osoby spraw-
ne poznawczo i ruchowo, mogą być w stanie 
korzystać z urządzeń już dostępnych – naj-
częściej wystarczy jedynie powiększyć roz-
miar czcionki w urządzeniu, aby użytkownik 
mógł wyraźniej ją widzieć. W przypadku osób 
z zaburzeniami poznawczymi lub ruchowymi 
urządzenia, systemy lub gry powinny być do-
stosowane do ich indywidualnych możliwości. 
Wiele wskazuje na to, że istotnym czynnikiem 
ułatwiającym seniorom poznawanie nowych 
technologii jest pomoc kompetentnej osoby, 
która potrafi w zrozumiały sposób przekazać 
wiedzę i wskazać korzyści wynikające z używa-
nia nowych technologii. Pomocne może oka-
zać się również wyposażenie urządzeń prze-
znaczonych dla osób w wieku senioralnym 
w dodatkowe funkcje, np. przypomnienia uła-
twiające organizację dnia oraz zachęcające do 
zachowań prozdrowotnych (np. do zażywania 
koniecznych leków, do aktywności fizycznej). 
Przydatne byłyby także funkcje stymulujące 
myślenie oraz przetwarzanie i wyszukiwanie 
informacji, a także zachęty do aktywności. Przy 
czym warto zwrócić uwagę, by urządzenia czy 
systemy były w miarę możliwości pozbawione 
zbędnych bodźców (dodatkowe dźwięki, kolo-
ry, obrazki itp.).
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SŁOWNIK:
AUTOMATYZACJA – procesy poznawcze, reakcje i zachowania odbywające się w sposób zautoma-
tyzowany, pozbawiony kontroli (np. pływanie, bieganie, jazda na rowerze lub jazda samochodem 
przyswojone w takim stopniu, że możliwe jest równoczesne wykonywanie innych czynności bez 
potrzeby kontrolowania czynności podstawowej); czynności zautomatyzowane nie wymagają 
dużych zasobów uwagowych ani koncentracji uwagi, są więc bezwysiłkowe dla systemu poznaw-
czego; zdajemy sobie sprawę z ich istnienia, lecz nie możemy ich zmodyfikować czy zatrzymać 
w dowolnym momencie.

DEMENCJA SEMANTYCZNA – rodzaj zaburzenia neurologicznego charakteryzującego się uszko-
dzeniem pamięci semantycznej (odpowiedzialnej za zapamiętywanie znaczenia słów) oraz utratą 
możliwości wspomnień związanych z pojęciami abstrakcyjnymi (np. osoba rozpoznaje psa i wie, 
co to za zwierzę, lecz nie potrafi odszukać w pamięci słowa „pies” i kwestionuje tę nazwę, kiedy 
zostaje ona przywołana); zaburzenie to polega na zwyrodnieniu części czołowo-skroniowej mó-
zgu (dawniej choroba Picka); pacjent jest świadomy spadku możliwości funkcji poznawczych, co 
prowadzi do frustracji u osób z demencją semantyczną (i wieloma innymi zaburzeniami neuro-
logicznymi); pacjenci stają się rozgniewani i poirytowani, skłonni do wybuchów emocjonalnych.

EFEKT REMINISCENCJI – nieświadome wspominanie, refleksja.

FUNKCJE WYKONAWCZE – konkretne procesy kontroli poznawczej mające odpowiadać za naj-
bardziej złożone, świadome i inteligentne reakcje organizmu.

FUNKCJONOWANIE SOMATYCZNE – objawy i reakcje ciała związane z funkcjonowaniem czło-
wieka w odpowiedzi na sygnały płynące z zewnątrz (stres, wymagania i zmiany środowiska itp.) 
oraz sygnały płynące z wewnątrz (reakcje układów wewnętrznych – oddechowego, odporno-
ściowego itd.). 

GALTON-CROVITZ (METODA) – technika testowania pamięci zaproponowana przez Galtona 
(1879) i zmodyfikowana przez Crovitz (1974) polegająca na przywołaniu przez osobę badaną 
jak największej ilości wspomnień w odpowiedzi na zadane pytanie: „pomyśl o specyficznych 
wspomnieniach związanych z danym pojęciem”; technika skojarzeniowa.

HAMOWANIE – zdolność systemu poznawczego do konkretnej ingerencji w przebieg aktualnie 
wykonywanej czynności poprzez powstrzymanie się od reagowania w sposób niewłaściwy czy też 
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zignorowanie informacji nieistotnych. Można wyróżnić przynajmniej kilka kategorii hamowania, 
zależnie od koncepcji teoretycznej. Wśród nich np. hamowanie dominującej reakcji – sytuacja, 
w której organizm musi się powstrzymać od automatycznej i niejako „w naturalny sposób” na-
suwającej się reakcji, zazwyczaj po to, aby wybrać inną reakcję, mniej typową. 

INTEGRALNOŚĆ EGO (TEORIA ERIKSONA) – wg teorii rozwojowej Eriksona człowiek uzyskuje 
pewne cnoty w każdej z ośmiu faz rozwojowych; w ostatniej fazie, czyli dojrzałości (wiek senioralny), 
człowiek uzyskuje mądrość, akceptuje ludzkość, własne istnienie i konsekwencje z tego płynące; 
gdy do akceptacji nie dochodzi, człowieka przepełnia rozpacz, poczucie klęski, lęk przed śmiercią. 

INTELIGENCJA PŁYNNA – odnosi się do dziedzicznej części naszej inteligencji, wiąże się z szyb-
kością i jakością przesyłania impulsów nerwowych w neuronach; inaczej potencjał intelektual-
ny; inteligencja płynna ulega powolnemu osłabieniu, między innymi z powodu utraty komórek 
nerwowych w CUN (Centralny Układ Nerwowy; tzw. „łysienie mózgu”).

INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA – odnosi się do wiedzy nabytej przez człowieka w trakcie 
rozwoju oraz do zdolności jej wykorzystywania. 
 
JA (REALNE) – obszar wiedzy o sobie, który dotyczy tego, kim się jest; wiedza o własnym ciele, 
tożsamości, cechach, właściwościach, zdolnościach, wartościach, samoregulacji.

JA ROBOCZE (working self) – aktualnie aktywizowana koncepcja siebie. 

KONTROLA POZNAWCZA – zdolność kontrolowania i nadzorowania przebiegu procesów po-
znawczych, organizowania aktywności umysłowej; charakteryzuje się tym, że wymaga koncen-
tracji uwagi i dużych ilości zasobów uwagowych, co czyni z niej aktywność wysiłkową. Jeżeli 
kontrolowana czynność jest złożona, wymaga nadzorowania przebiegu każdego z kolejnych 
etapów. Zarazem czynność kontrolowana może podlegać dowolnym zmianom i modyfikacjom, 
może zostać przerwana w dowolnym momencie. 

NOSTALGIA – emocja charakteryzująca się tęsknotą za przeszłością (aspekt emocjonalny w ujęciu 
pozytywnym oraz negatywnym) oraz zainteresowaniem przeszłością (aspekt poznawczy)

OTĘPIENIE – zespół objawów zaburzeń procesów poznawczych obejmujących, oprócz zabu-
rzeń pamięci, deficyty co najmniej dwóch z następujących funkcji poznawczych: mowy (afazja), 
celowej złożonej aktywności ruchowej (apraksja), zdolności rozpoznawania i identyfikowania 
przedmiotów (agnozja) oraz zaburzeń planowania, inicjowania, kontroli i korygowania przebiegu 
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złożonych zachowań (zaburzenia funkcji wykonawczych). By móc stwierdzić u danej osoby otępie-
nie, deficyty poznawcze powinny być u niej na tyle głębokie, by zaburzały aktywność zawodową, 
funkcjonowanie społeczne oraz wykonywanie codziennych czynności.

PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA – odnosi się do własnej przeszłości; ma charakter deklaratywny, 
zapis informacji dokonywany jest w postaci konkretnej lub abstrakcyjnej; zdarzenia uporząd-
kowane są sekwencyjnie, a poszczególne sekwencje mają sens dla danej osoby, zdarzenia są 
datowane, i odnoszą się do Ja (to powoduje, iż proces jest zapamiętywany dłużej, ponieważ jest 
bardzo osobisty).

PAMIĘĆ DEKLARATYWNA – rodzaj pamięci długotrwałej; inaczej nazywana pamięcią jawną lub 
świadomą; informacje zawarte w pamięci deklaratywnej mogą być stosunkowo łatwo wydobyte 
i uświadomione, w odróżnieniu od danych gromadzonych przez pamięć niedeklaratywną; do 
pamięci deklaratywnej zaliczamy pamięć epizodyczną i semantyczną; utrudnienia w działaniu 
pamięci deklaratywnej wynikają z uszkodzenia hipokampu lub płatów czołowych (uszkodzenia 
hipokampu związane są z postępującym otępieniem, chorobą Alzheimera; uszkodzenia płatów 
czołowych mogą być związane z afazją, czyli dysfunkcją mowy polegającą na trudności w mó-
wieniu lub braku rozumienia mowy).

PAMIĘĆ EPIZODYCZNA – „pamięć zdarzeń”, system pamięci długotrwałej zapisujący ślady pamię-
ciowe dotyczące zdarzeń mających swoją lokalizację przestrzenną i czasową; przechowywane są 
w niej również informacje odnoszące się do relacji między zdarzeniami (pamięć swoich 40-tych 
urodzin, pamięć ostatniego wieczoru, pamięć pierwszego pocałunku). 

PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA – inaczej nazywana „świeżą”; zdolność do przechowywania niewielkiej 
ilości informacji przez krótki okres (informacje przechowywane są przez kilka-kilkanaście sekund, 
jeśli nie są powtarzane); wykorzystywana jest przez ludzki mózg do czasowego zapamiętywania 
danych zmysłowych (smak, zapach itp.), informacji pobranych z pamięci długotrwałej lub re-
zultatów procesów przetwarzania danych w mózgu (wyniki obliczeń, wnioski rozumowania); p. 
krótkotrwałą możemy rozumieć jako efekt utworzenia lub wzbudzenia w pamięci (długo)trwałej 
reprezentacji bodźca (np. litera, obraz, słowo itp.).

PAMIĘĆ ROBOCZA – rodzaj pamięci, w której informacje przechowywane są w sposób bierny 
(niezależny od woli), w niej dokonuje się świadome przetwarzanie informacji, z wykorzystaniem 
informacji zapisanych krótkotrwale (pamięć krótkotrwała), w celu podejmowania decyzji (rola 
uwagi); w p. roboczej zapisywane są głównie informacje werbalne (słowa, zdania) oraz obrazowe; 
służy ona wykorzystywaniu informacji już zapisanych w p. długotrwałej.
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PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA – trwały magazyn śladów pamięciowych o teoretycznie nieograniczonej 
pojemności przechowywania; inaczej nazywana pamięcią trwałą lub wtórną; p. (długo)trwała 
dzieli się na pamięć: deklaratywną (semantyczną, epizodyczną) oraz niedeklaratywną (pamięć 
proceduralna, habituacja, warunkowanie, torowanie).

PAMIĘĆ SEMANTYCZNA – p. znaczeń, przechowywanie informacji na temat faktów niezależ-
nych od kontekstu (możliwe jest przechowywanie wiedzy abstrakcyjnej o świecie, np. Paryż jest 
stolicą Francji).

PAMIĘĆ SENSORYCZNA – jeden z trzech systemów pamięci, ultrakrótka pamięć charakteryzu-
jąca się krótkim czasem trwania (do około 0,5 s), dużą pojemnością (nawet 99% nadchodzących 
informacji), zlokalizowana jest w każdym zmyśle (węch, dotyk, wzrok, słuch).

PARCJALNOŚĆ – inaczej częściowość, struktura podzielona na części.

POMYŚLNE STARZENIE SIĘ – pojęcie dotyczące procesu starzenia się w ujęciu pozytywnym, 
gdzie wyróżnia się takie obszary, jak: funkcjonowanie społeczne, satysfakcja życiowa, zasoby 
psychiczne, spojrzenie biomedyczne.

PROCESY POZNAWCZE – procesy tworzące i modyfikujące struktury poznawcze (reprezentacje 
umysłowe) w systemie poznawczym (w umyśle), będące przedmiotem badań kognitywistyki 
i psychologii poznawczej; procesy poznawcze służą do tworzenia i modyfikowania kształtującej 
zachowanie wiedzy o otoczeniu (służą poznawaniu otoczenia); do procesów poznawczych zali-
czamy: pamięć, uwagę, zapamiętywanie, koncentrację, myślenie itp. 

STYMULACJE POZNAWCZE – wszelkie czynności oddziałujące na procesy poznawcze (pamięć, 
uwaga, koncentracja itp.).

UKŁAD NAGRODY – obszar mózgu (jedna z dróg dopaminowych, gdzie transportowany jest 
neuroprzekaźnik dopamina) związany z motywacją i kontrolą zachowania; pobudzenie tego 
ośrodka wiąże się z subiektywnym odczuwaniem przyjemności; system nagrody aktywowany 
jest w sytuacji zaspokajania popędów (odżywianie, seks) oraz innych czynności ocenianych jako 
przyjemne (np. używanie substancji psychoaktywnych).
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ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH – odzwierciedlenie patologii centralnego układu ner-
wowego zarówno na poziomie strukturalnym, jak i funkcjonalnym; wyróżniamy: 

zaburzenia świadomości/przytomności (przymglenie – poczucie niepewności, zwężenie – zbyt-
nie skupienie się na określonych bodźcach przy jednoczesnym pominięciu innych, zamącenie 
– brak przejrzystości pola świadomości),
zaburzenia depresyjne/choroby psychiczne związane z zaburzeniami afektu (zaburzenia pa-
mięci bezpośredniej, uszkodzenia uwagi, ograniczenie zdolności do nauki, np. słów, oraz umie-
jętności abstrahowania; w większości przypadków chorób psychicznych, w których dochodzi 
do funkcjonalnych lub strukturalnych zmian ośrodkowego układu nerwowego; w chorobach 
afektywnych upośledzona zostaje głównie pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze; w schizo-
frenii dochodzi do zaburzenia funkcjonowania wielu obszarów poznawczych w sposób głębszy 
niż w przypadku chorób afektywnych, często występuje też osłabienie ogólnej sprawności 
intelektualnej),
zaburzenia otępienne/schorzenia degeneracyjne mózgu (choroba Alzheimera, otępienia z cia-
łami Lewy’ego, zwyrodnienia czołowo-skroniowe, choroba Huntingtona, otępienie w chorobie 
Parkinsona).
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