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Jednym z popularnych terminów współczesnego żargonu medialnego jest określenie 
“Generacja.” Mówi się dużo o Milennials, Baby Boomers, Generacji “X”, “Y”, “Z”, itp. Jest to 
nomenklatura demograficzna kategoryzująca populacje krajów rozwiniętych. Poszczególne 
grupy pokoleniowe charakteryzują się specyficznym poziomem stopy życiowej oraz zakresem 
potrzeb konsumpcyjnych. 

Baby Boomers, urodzeni w latach 1946 -1964, stanowią 20 - 30% ludności krajów zachodnich. 
Od końca lat sześćdziesiątych do początku XXI wieku była to najbardziej wpływowa grupa 
społeczna, dominująca rynek pracy, jak rownież rynek konsumenta.  

Największym wyzwaniem dla Baby Boomers okazał się dynamiczny rozwój technologiczny, 
zwłaszcza w dziedzinie komunikacji oraz przetwarzania informacji. Pokolenie wychowane i 
wykształcone w klasycznym systemie edukacji musiało szybko nauczyć się korzystania z 
ciągle zmieniających się urządzeń telekomunikacyjnych oraz dostosować się do nowych 
metod zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji. W początkowej fazie tej explozji 
technologicznej tempo zmian było stosunkowo wolne, dając trochę czasu na zaadoptowanie 
tych nowości. Na przestrzeni ostatnich 25 lat tempo to wzrosło niemal ekspotencjalnie 
przysparzając Baby Boomers coraz więcej kłopotów.  

Inwazja  technologi we wszystkie sfery naszego życia powoduje potrzebę posiadania i 
obsługiwania wysoce skomplikowanych urządzeń peryferyjnych takich jak komputery, 
tablety czy telefony komórkowe. Musimy mieć dostęp do rozleglej sieci internetowej i 
telekomunikacyjnej. To czego nauczyliśmy się wczoraj może okazać się zupełnie nieaktualne 
w przyszlym tygodniu. 

Starzejący się Baby Boomers mogą i muszą polegać na ekspertyzie młodszych generacji. 
Pokolenie przechodzące na emeryturę traci stopniowo kontakt z nowościami techniki, nie 
mówiąc już o zwolnionym współczynniku przyswajania wiadomości.  

Dzięki Bogu, Milennials, urodzeni w latach 1980 - 1994, dzielnie przejęli pałeczkę sztafety 
pokoleń. Generacja “X”, urodzona w latach 1965 - 1979, demonstruje swoisty rodzaj arogancji 
w stosunku do coraz starszej społeczności Baby Boomers. Lata zawodowej rywalizacji 
pomiędzy tymi pokoleniami mogą być przyczyną stanowiska “X”- ów. Całe szczęście, że 
Milennials, czyli dzieci Baby Boomers, sympatyzując z rodzicielskimi nieudolnościami są dla 
nich nieocenioną pomocą w kwestiach technologicznych i nie tylko. 


