
 

 

 

 

CC BY-NC-ND: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska 
Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz 
pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

Dział Edukacji         www.nhef.pl  
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty     facebook.com/NoweHoryzontyEdukacjiFilmowej 

 
 

 

 
 

 
CYKL | ŚWIAT WPÓŁCZESNY 
GRUPA WIEKOWA | GIMNAZJUM 
 
 
 

ANALIZA PSYCHOLOGICZNA 
opracowanie: Kamila Raczyńska 
 
 

 

FILM | „OPERACJA HIP-HOP”, reż. Bryn Evans 
 
„Operacja hip-hop” to ciepły i inspirujący film dokumentalny, którego motto brzmi: „Nigdy nie jest się za 
starym na podróż swojego życia”. Opowiada o grupie seniorów z Nowej Zelandii, którzy pod okiem 
ambitnej opiekunki Billie Jordan postanawiają wystąpić podczas World Hip Hop Dance Championships  
w Las Vegas. Wbrew wszelkim ograniczeniom – zarówno wiekowym, jak i materialnym – angażują się  
w stworzenie układu tanecznego, który zaprezentują przed dużo młodszą widownią i resztą świata. 
Historia pokazuje, że naprawdę nie ma czegoś takiego, jak bycie „za starym” na spełnianie marzeń oraz 
przełamywanie barier – a poza tym bariery istnieją tylko w naszych głowach!  

 
 

TEMATY DO OMÓWIENIA 

 
Film stwarza okazję do omówienia z uczniami dwóch tematów: 

 
→ jak rozumieć powiedzenie: „Starość nie radość, młodość nie wieczność”; 
→ jak rozumieć motto filmu: „Nigdy nie jest się za starym na podróż swojego życia”.  

 
 

Jak rozumieć powiedzenie: „Starość nie radość, młodość nie wieczność” 
Omawianie tego tematu, należy rozpocząć od pytania, czy po obejrzeniu filmu uczniowie zgadzają się  
z popularnym powiedzeniem. A może starość może być radosnym etapem naszego życia?  
 
Warto zastanowić się, w jaki sposób odbiera się starość w naszej kulturze. Czy uczniom podoba się takie 
podejście? Można zachęcić podopiecznych, by przeanalizowali rolę mediów w tworzeniu tzw. terroru 
młodości – przyjrzeli się popularnym reklamom pod kontem tego, jak prezentują osoby starze. Czy samo 
określenie kogoś „starym” nie jest dziś odbierane jako obraza?  
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Kolejne interesujące zagadnienie dotyczy tego, jak w innych kulturach (np. w Azji) podchodzi się do 
starości i traktuje się ludzi starych. Skąd wynikają te różnice? W tym segmencie zajęć warto przeczytać 
na głos fragment bloga Aleksandry Świstow (http://pojechana.pl/2013/09/starosc-w-chinach) i poprosić 
uczniów o interpretację (w cytowanym tekście zachowano oryginalną interpunkcję i ortografię). 
 

„Gdy wyjeżdżałam z Polski, o starości nie wiedziałam zbyt wiele, rzadko ją widywałam, musiała się 
gdzieś chować. Pamiętałam ją z przychodni – zmęczoną i chorą. Czasem czułam jej wilgotny 
zapach w kolejce w aptece. Kątem oka widziałam jak samotna i smutna siadała na ławce w parku 
by opowiedzieć płaczącej wierzbie o minionych czasach, jak drżącymi rękami odbierała rentę.  
W jej bladych, zmęczonych oczach dostrzegłam tęsknotę za gośćmi, którzy nie nadchodzą. Gdy ją 
mijałam w milczeniu, czułam strach. 
 
W Chinach starość jest wszędzie. Nie mniej strudzona i chora, jednak niezwykle towarzyska  
i aktywna. Wszędzie słychać jej śmiech! Obdarzona ogromnym szacunkiem śmiało wychodzi na 
ulice, nie wstydzi się naznaczonej czasem twarzy. Tańczy, śpiewa, gra w karty, spędza czas  
z przyjaciółmi i rodziną, cieszy się jesienią życia. Widuję ją codziennie, mówimy sobie dzień dobry, 
a ona uśmiecha się ciepło do mnie. Czuję wtedy spokój.” 

 

Jak rozumieć motto filmu: „Nigdy nie jest się za starym na podróż swojego życia” 
Omawiając ten temat, warto zapytać, co najczęściej nas ogranicza gdy przychodzi do realizacji marzeń – 
faktyczne zewnętrzne ograniczenia czy te, które nosimy w sobie. Może są to przekonania, które 
usłyszeliśmy od rodziców lub w szkole („i tak ci się nie uda”), a może boimy się ryzykować, bo nie 
umiemy radzić sobie z porażką i łatwo się zniechęcamy? Jakie powody najczęściej wskazują ludzie, którzy 
nie podążają za swoimi marzeniami, planami sprzed lat?  
 
Warto zapytać uczniów, co ich powstrzymuje przed realizacją najśmielszych przedsięwzięć. Poprosić, by 
zastanowili się szczerze, czy sami sobie nie podcinają czasem skrzydeł. Czym dla nich jest „podróż życia”? 
Czy jest dosłowną podróżą, czy może metaforą? Jakie jest ich najbardziej szalone marzenie? 


