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Ludzie młodzi o atrakcyjnoœci (ciała)
współczesnego seniora
Young people about the attractiveness of (a body of)
modern seniors
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Streszczenie
Wstęp. Współczesne społeczeństwo polskie można nazwać ciekawą hybrydą. Z jednej strony staje ono wobec wyzwań wynikających z postępującego procesu starzenia się ludności kraju. Z drugiej zaś jest społeczeństwem, w którym panuje kult
młodości, piękna, atrakcyjności, siły, witalności, czyli tego wszystkiego, co niejako ma uczynić starość niewidoczną, ma zaprzeczyć, że coś takiego jak starość w ogóle istnieje. Paradoksy te najbardziej widoczne są w odniesieniu do ciała człowieka. Cel pracy. Przedkładany artykuł omawia opinie ludzi młodych – studentów kierunku pedagogika, dotyczące cielesności
seniorów – ich atrakcyjności i ogólnej percepcji. Materiał i metody. Artykuł przygotowano w oparciu o badania przeprowadzone w lutym 2017 roku na grupie 355 studentów studiów stacjonarnych, kierunku: pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W badaniach zastosowano podejście ilościowe, posłużono się metodą
sondażu diagnostycznego, techniką ankiety audytoryjnej, zaś narzędziem do jej przeprowadzenia był kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania wskazały, iż człowiek stary jest dla współczesnych młodych ludzi atrakcyjny przede wszystkim pod względem intelektualnym. Studenci doceniają mądrość i doświadczenie życiowe seniorów i są
zdania, iż znaczą one o wiele więcej niż atrakcyjny wygląd. Badani zauważają współczesne zorientowanie na ciele i jego
atrakcyjności, które mogą powodować dyskomfort seniorów i poczucie „niepasowania” do dzisiejszego świata. Niemniej
studenci postrzegają starzejące się ciało człowieka, jako naturalny stan rzeczy i są zdania, że należy pozwolić seniorom
starzeć się zgodnie z prawami natury, nie wymagając od nich zbyt wiele w kwestii wyglądu. (Gerontol Pol 2018; 26; 21-27)
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Abstract
Introduction. Contemporary Polish society can be described as an interesting hybrid. On the one hand, it faces the challenges posed by the process of the aging population. On the other hand, it is the society where there is a cult of youth,
beauty, attractiveness, strength, vitality, so values that are meant to make the elderly invisible, to deny that something like
old age exists. These paradoxes are the most evident in the issue of human body. Aim of the study. The article reviews the
opinions of young people – pedagogical students, concerning the physicality of seniors – their attractiveness and general
perception.Material and methods. The article was prepared based on the research conducted in February 2017 on a group of 355 full-time students of pedagogy at the Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Bialystok. The study
used a quantitative approach, the method was a diagnostic survey, the technique – auditing survey, and the tool to conduct
it was a questionnaire survey. Results and conclusions. The research indicated that an old man is primarily intellectually
attractive in the eyes of a young man. Students appreciate the wisdom and life experience of seniors and think that it means much more than attractive look. Researchers note that the contemporary focus on the body and its attractiveness, can
cause seniors’ discomfort and a sense of “mismatch” to the today’s world. Nonetheless, students perceive the aging body
as a natural state of affairs and are of the opinion that seniors should have a right to age according to the laws of nature,
without requiring from them too much in the aspect of their appearance. (Gerontol Pol 2018; 26; 21-27)
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