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Mędrcy Margines społeczny

Nie możemy jednak zapomnieć, że doświadczenie przychodzi

wraz z wiekiem. To my jesteśmy panami naszego losu, sami

jesteśmy odpowiedzialni za to w jaki sposób przeżyjemy własne

życie i jak zapiszemy się na kartach historii.



„Podobnie jak jesień może być 
najpiękniejszą porą roku, tak i starość 
może być najlepszym okresem życia, w 

którym osiąga się życiową mądrość i czuje 
prawdziwy smak życia, a to co, się w życiu 
przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła”



» „Starość, jak stwierdzają gerontolodzy, jest fazą życia
najbardziej zróżnicowaną, nie podlegającą regułom, zależy
bowiem od poprzednich faz, dzieciństwa, młodości i dorosłości,
a te były odmienne” (Czerniawska, 2000).

» „Starzenie się jako stopniowe zmniejszenie rezerwy
czynnościowej narządów, które zmniejszają możliwość
zachowania równowagi ustrojowej. Jest to proces ciągły i
nieodwracalny, przebiegający etapami. Najpierw następuje etap
starzenia się społecznego, rozumiany jako faza życia, w której
ustaje aktywność zawodowa jednostki i przestaje ona pełnić
role zawodowe” (Pierzchalska, Klag, 2008, s. 2).

» „Starzenie się to procesy oddziałujące na osobę w konsekwencji
jej rozwoju” (Stuart-Hemilton, 2000, s.18).





(za: Thomae, 1983)



Duńczyk Christian Mortensen

- 115 lat i 252 dni 

Francuzka 

Jeanne Louise Clament

- 122 lata i 164 dni

Duńczyk Christian Mortensen, urodzony w 1898
roku, pracował jako czeladnik krawiecki, parobek i
po wyemigrowaniu do USA, jako robotnik w
fabryce i mleczarz. Ożenił się, ale tylko na 10 lat i w
jednym z wywiadów przyznał, że kobiety go nie
interesowały, a dzieci się nie dorobił. Preferował
dietę wegetariańską i był umiarkowanym
miłośnikiem cygar.

Jeanne Louise Calment, urodzona we Francji w 
1875 r. Przeżyła córkę i wnuka, paliła papierosy 
przez prawie 100 lat, popijała winko, zjadała 
podobno kilogram czekolady tygodniowo. W 
wieku 85 lat, zaczęła ćwiczyć szermierkę i do 
setnego roku życia jeździła na rowerze. A żyła 
tak długo dzięki swemu optymizmowi i 
uśmiechowi, oraz jak mawiała, bo „Bo dobry 
Bóg o mnie zapomniał”.



• Oczekuje się, że odsetek osób starszych w Japonii wzrośnie z około 23

procent (dane z 2010 r.) do 40 procent w 2060 r. (za: National Institute of

Population and Social Security Research, 2014)

• Według danych Głównego Urzędu Statystycznego „w końcu 2017 r.

liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9 mln

stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 24%).” (za: GUS,

„Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu

Statystycznego”, 2018, s. 4).



• W porównaniu do roku 2014 r. odsetek osób 60 + wzrósł o 2% - w 2014

roku „osób w wieku 60 lat i więcej było 8,5 mln (ponad 22%)” (GUS,

„Ludność w wieku 60 lat i więcej”, 2016 r., s.3.).

• Ponadto dane GUS pokazują, że „w latach 1989-2016 liczba osób w

starszym wieku wzrosła o prawie 3,7 mln, w tym największy liczebny

wzrost - o ponad 0,9 mln - odnotowano dla grupy 60-64 latków.

• Udział osób w wieku co najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o

prawie 10 punktów procentowych, tj. z 14,7% w 1989 r. do 24,2% w

2017 r. (w tym czasie odsetek dzieci i młodzieży zmniejszył się o ok. 12

p. proc.).” (za: GUS, „Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego

Urzędu Statystycznego”, 2018, s. 4).



• od 60 roku życia obniżają się funkcje (za: Baird i wsp., 2010),

• pojawiają się różnorodne choroby przewlekłe, które są ściśle związane ze spadkiem

funkcji poznawczych i pogarszającym się zdrowiem psychicznym (za: Shtompel i

wsp., 2014, Steptoe i wsp., 2014).

• pozytywne cechy psychologiczne (tj. pozytywne emocje, optymizm, zadowolenie z

życia, pozytywne relacje społeczne, cel życiowy i potrzeba przynależności i

przydatności) są istotnie statystycznie skorelowane z lepszymi wynikami

zdrowotnymi u ludzi starszych (za: Park i wsp., 2004).



• Dane statystyczne z GUS pokazują, że 2011 roku odnotowano 13,6 mln 

gospodarstw domowych, w tym ponad 5,6 mln (42%), których członkami były 

osoby w wieku 60 lat i więcej. (GUS, „Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań 

Głównego Urzędu Statystycznego”, 2018, str. 13). 



• Liczba gospodarstw domowych tworzonych wyłącznie przez osoby w wieku 60 

lat i więcej wynosiła w 2011 roku ponad 2,6 mln i stanowiły one blisko połowę 

gospodarstw domowych z osobami starszymi. (GUS, „Informacja o sytuacji osób starszych 

na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego”, 2018, str. 13). 



• Polskie badania na temat samotności u ludzi starszych J. Piotrowskiego

[1973], świadczą, iż w Polsce do końca roku 1960 samotnie zamieszkiwało

17% osób starszych, przy czym czynnik demograficzny sprawiał, iż

dotyczyło to trzykrotnie częściej kobiet niż seniorów płci męskiej.” (Szukalski,

2005).



• Ponadto badania Piotrowskiego wykazały, że 20% ankietowanych

deklarowało, że często odczuwa osamotnienie, a 32% osób twierdziło, że

czasem odczuwa osamotnienie.



• Przeprowadzone w 1970 roku badania GUS wykazały, że „27% osób w wieku

emerytalnym (tj. 60 i więcej w przypadku kobiet oraz 65 i więcej w przypadku

mężczyzn) zamieszkiwało samotnie, zaś na pytanie, czy czują się samotne, znaczna

część respondentów wybrała odpowiedzi twierdzące – tj. 38,7% uznało, że często (z

tego 6,7% uważało, iż „zawsze”), dalsze 38,7% odpowiedziało „rzadko”.” (Szukalski,

2005).



• Badania Piotra Szukalskiego z 2004 roku przeprowadzone wśród

łódzkich seniorów pookazują, że aż 41% ankietowanych twierdzi, że

zawsze jest samotna, dalsze 43% twierdzi, iż samotność jest zjawiskiem

częstym w ich życiu (Szukalski, 2005).



• Badania z 2015 roku przeprowadzone przez Joannę Zalewska-Puchała,

Magdalenę Kostrz, Annę Majda, Alicję Kamińska wśród mieszkańców

Krakowa wykazały, że 44 % ankietowanych doświadcza osamotnienia (za:

Zalewska-Puchała, Kostarz, Majda, Kamińska, 2015).



• „subiektywne doświadczenie jednostki dotyczące braku

satysfakcjonujących relacji międzyludzkich” (za: Savikko i wsp., 2005)

• bycie samotnym może być również odczuwane jako pozytywna przestrzeń 

twórcza (za: Andersson, 1998)



• Życie w pojedynkę jest najprostszą 

koncepcją, którą można zmierzyć 

na podstawie wielkości 

gospodarstwa domowego (za: Victor i 

wsp., 2002).

• Izolacja społeczna odnosi się do 

liczby kontaktów i integracji 

jednostki z otaczającym 

środowiskiem społecznym (za: 

Cattan i White, 2003).

• Samotność jest subiektywnym 

odczuciem, a jej stopień może być 

opisany tylko przez osobę 

przeżywającą ją (za: Wenger i wsp., 

1996, Andersson, 1998, Tilvis i wsp., 2000). 

Osoba może cierpieć z powodu 

samotności, mimo że jest otoczona 

przez wiele osób (za: Victor i in., 2002).







» Samotność pogarsza jakość życia i wpływa na stan
zdrowia psychicznego w starszym wieku (za: Victor i
wsp., 2000).

» Istnieje silny związek między objawami
depresyjnymi, a samotnością (za: Mullins i Dugan, 1990,
Prince et al., 1997, Holme'n et al., 1999),

» Samotność koreluje z zwiększonym korzystaniem z
usług zdrowotnych (za: Ellaway i wsp., 1999 Geller i wsp.,
1999)

» Samotność koreluje z wczesną instytucjonalizacją
(za: Tijhuis i wsp., 1999, Tilvis i wsp., 2000).

» Samotność jest predykatorem spadku zdolności
poznawczych (za: Fratiglioni i wsp., 2000, Tilvis i wsp., 2000)

» Samotność zwiększa ryzyko śmiertelności (za: Penninx
i wsp., 1997, Herlitz i wsp., 1998, Tilvis i in. , 2000).



Badanie populacyjne Savikko i wspł. z 2005 roku
wśród Finlandczyków pokazało, że:
» 39% badanych cierpi na samotność, z czego 5%

wskazywało, że odczuwa samotność zawsze lub
bardzo często;

» samotność była bardziej powszechna wśród osób
starszych mieszkających na obszarach wiejskich niż
u osób mieszkających w dużych i małych miastach;

» najsilniejszymi predykatorami samotności były zły
stan funkcjonalny, wdowieństwo i niski dochód;

» najczęstszymi subiektywnymi przyczynami
cierpienia z powodu samotności były własne
choroby, śmierć współmałżonka i brak przyjaciół (za:
Savikko i wsp., 2005).



Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
przeprowadzone w 2017 r. wykazały, że osób aktywnych
zawodowo w wieku 60 lat i jest 1234 tys. Osoby te 7,3%
ogółu osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej
(za: GUS, „Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań
Głównego Urzędu Statystycznego”, 2018).



Dla ludności w Polsce powyżej 50. roku życia

współczynnik aktywności zawodowej wyniósł

34,0%, co oznacza, że co trzecia osoba była

aktywna zawodowo (za: GUS, „Osoby powyżej 50. roku życia

na rynku pracy w latach 2016-2017”, 2018)



Populacja osób biernych zawodowo wynosiła 7684 tys., co
stanowiło 85,9% ogółu ludności w wieku 60 lat i więcej. Wśród
tych osób główną przyczyną bierności była emerytura, którą
wskazało aż 6 559 tys. osób. Drugą istotną przyczyną bierności
była choroba lub niepełnosprawność, wskazana przez 707 tys.
osób (za: GUS, „Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego
Urzędu Statystycznego”, 2018).



Polskie badania Norberta Pikuły z 2017 roku wykazały, że
aktywność zawodowa jest traktowana przez seniorów jako:

» źródło satysfakcji, spełnienia, co sprzyjało ich
zaangażowaniu w pracę i możliwość postrzegania jej jako
pasji;

» wyzwanie, które pozwala osiągnąć sukces i spełnienie;

» poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, które przekłada
się na własną osobę, ale także również rodzinę;

» źródło szczególnych kontaktów towarzyskich, a tym
samym budowania nowych, satysfakcjonujących relacji
społecznych;

» powiększanie własnej sieci wsparcia;

» zaspokojenie potrzeby akceptacji i użyteczności.



Obok pozytywnych aspektów pracy seniorzy z badania

Pikuły wskazywali również jej negatywne aspekty.

Grupą osób, która wskazywała, że praca dla nich stanowi

konieczność niezbędną do utrzymania siebie i rodziny,

stanowiły kobiety (za: Pikuła, 2017).



Według Frankla (1959, 1978) "poczucie sensu" jest
uniwersalnym motywem ludzkiego zachowania. Frankl pisze, że
poczucie sensu życia sprzyja długowieczności i dobrobytowi,
natomiast utrata sensu życia może prowadzić do poczucia
bezwartościowości, frustracji i braku woli życia, "próżni
egzystencjalnej", która może powodują objawy
psychopatologiczne.



Sens życia jest ważny przez całe życie, a już
zwłaszcza w starszym wieku (za: Battista i Almond, 1973).
Straty w funkcjach poznawczych, fizycznych oraz
zbliżające się wyobrażenie śmieci mogą być zagrożeniem
dla samopoczucia, jak również motywatorem do
poszukiwania sensu życia. Seniorzy w tym okresie
stawiają sobie pytania dotyczące znaczenia życia, które
przeżyli i czego można się spodziewać w nadchodzącej
przyszłości, co przyśpiesza proces przeglądu własnego
życia i budowania na nim nowych perspektyw (za: Frankl,
1959, Wong, 1989). Taki bilans życia ma na celu głębsze
zrozumienie życia (mądrości) i akceptację własnego życia
jako całości oraz śmierci jako naturalnego końca życia
(Erikson, 1994).



Badania empiryczne wykazały związek między bilansem życia, a różnymi aspektami
fizycznego i psychologicznego samopoczucia wśród osób starszych.
» Poczucie bezmyślności często wiąże się z depresją (za: Prager, Bar-Tur i

Ambramowici, 1997, Reker, 1997).
» Poczucie sensu wiąże się z ogólnym dobrostanem psychologicznym, w tym z

zadowoleniem z życia, poczuciem własnej wartości i brakiem negatywnych emocji
(za: Reker, Peacock i Wong, 1987, Zika i Chamberlain, 1992), oraz także wyższą
samooceną zdrowia fizycznego i witalności (za: Reker i wsp., 1987).

» Poczucie sensu jest, według Antonovsky'ego (1979, 1987), centralnym elementem
w poczuciu koherencji.

» Pojęcie poczucia koherencji obejmuje globalną orientację na życie, taką, która
obejmuje raczej stabilne poczucie pewności, że życie jest znaczące, możliwe do
opanowania i zrozumiałe.

» Antonovsky zakłada, że silne poczucie koherencji odgrywa kluczową rolę w
promowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Ta wzmacniająca zdrowie rola
poczucia koherencji została odkryta w licznych badaniach empirycznych (przegląd
w: Antonovsky, 1993, Feldt, 2000). Pozytywny związek pomiędzy poczuciem
koherencji a problemami zdrowotnymi odnotowano również u osób starszych (za:
Langius i Björvell, 1993, Midanik, Soghikian, Ransom, Polen, 1992, Sagy i
Antonovsky, 1990, Steiner i wsp., 1996 ).



Polskie badania Izdebskiego i Polak o bilansie życia osób starszych, 
przeprowadzone na przełomie 2002/2003 roku wykazało, że:
» pozytywnemu bilansowi życia sprzyja mieszkanie z rodziną, gdyż 

osoby mieszkające w domach opieki społecznej znacznie częściej 
negatywnie określają swój bilans życia,

» osoby z wyksztalceniem średnim i wyższym oceniają wyżej swój 
bilans życia w stosunku do osób z wykształceniem zwodowym i 
podstawowym

» Istnieje istostny statytycznie związek pomiędzy bilansem życia, a 
rodzajem wykonywanej pracy zawodowej. „Bardziej pozytywny 
bilans życia występuje u osób wykonujących w przeszłości pracę 
umysłową” (Izdebski, Polak, 2005)

» osoby cieszące się wyższą pensją mają wyższy bilans życiowy
» pozytywny bilans życia koreluje z poczuciem koherencji 

Antonovskego, a tym samy z poczuciem pewności siebie i sensu 
własnego życia. 



» Powyższe rozważania pokazują, że zarówno samotność, aktywność
zawodowo, jak i bilans życia stanowią kluczowe elementy w życiu
seniorów.

» Badania przytoczone w niniejszej pracy obrazują wzrastające poczucie
samotności ludzi starszych oraz zwiększające się możliwości rynku
pracy dla osób starszych, które stanowią swoistą perspektywę do
rozwiązywania problemu samotności, a tym samym zwiększania
bilansu życia.

» Nie możemy jednak zapomnieć, że ważnym elementem procesu
straszenia się jest również pomoc psychologiczna, rozumiana jako
umiejętność wspierania osoby w procesie starzenia, zrozumienia
własnych zmian fizycznych i poznawczych, wytyczenia dalszych celów
życiowych, podjęcia aktywności zawodowej, edukacyjnej, społecznej i
kulturowej, a także pomoc psychologiczna w dojściu do pozytywnego
bilansu życia. Takie podejście stanowi zatem perspektywę pracy z
osobą starszą dla specjalistów różnych dziedzin naukowych, a także
dla rodziny, przyjaciół i znajomych.



„ Mamy młode serce, tak długo jak długo umiemy kochać życie,
takim jakie ono jest.

Życie ze swoimi dobrymi ale także złymi stronami.
Mamy młode serce, tak długo jak długo potrafimy kochać ludzi

i życzyć im szczerze tego wszystkiego czego im brakuje,
a tak bardzo jest potrzebne.

Kto się starzeje zachowując młode serce, ten wie jak należy 
przyjmować

ze spokojem te liczne małe i większe uciążliwości podeszłego wieku.
Taki człowiek zna sens życia i umierania.

Wie jak „krótkie” i jak „małe” jest wszystko na tej ziemi,
bo żyje nadzieją na życie wieczne .”

Phil Bosmans


