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Samotność, czynniki ryzyka i zapobieganie 

 

Starzenie się organizmu i następująca po nim starość to ciągle najsłabiej poznany etap 

osobniczego rozwoju człowieka. „Postępujące zmiany społeczno-ekonomiczne, wzrost stopy 

życiowej, rozwój i osiągnięcia medycyny przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego, a w 

konsekwencji — do wzrostu liczby osób starszych” (Grzanka-Tykwińska A., Kędziora-

Kornatowska K, 2010). Starość jest procesem indywidualnym i nie przebiega u każdego w 

sposób jednakowy. Trajektoria starzenia się uzależniona jest od różnorodnych faktorów 

związanych z zachodzącymi procesami biologicznymi i psychicznymi oraz ze zmianami w 

relacjach społecznych. 

Starość i samotność nie są tematami, o których z chęcią się rozmawia. W społecznym 

odbiorze zagadnienia te stanowią zdecydowanie temat tabu, zwłaszcza jeśli koncentrują się 

wokół niepełnosprawności, niedołężności czy trudności ekonomicznych. Obecnie kreuje się 

obrazu osób starszych świetnie radzących sobie z codziennymi zadaniami, wypełniających 

dni aktywnością lub realizowaniem własnych pasji i zainteresowań.  

Starość wydaje się okresem niejako predysponującym wystąpienie samotności, stanowiąc 

trudną sytuację, zwłaszcza jeśli nie jest to samotność z wyboru. Problemem samotności 

osób starszych zajęła się między innymi Małgorzata Fopka-Kowalczyk (2018), która podjęła 

próbę analizy zagadnienia samotności osób starszych w oparciu o literaturę przedmiotu. 

Autorka zwraca uwagę, że poczucie samotności osób starszych pogłębiają: 
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 choroby i ich uciążliwość w codziennym funkcjonowaniu, które wpływają na poziom 

sprawności i samodzielność oraz stopień konieczności korzystania z opieki/pomocy 

innych, 

 fizyczna nieobecność bliskich przez ich wyjazdy z miasta/kraju,  

 rzadkie odwiedziny bliskich 

  przewlekłe przeżywanie straty z powodu śmierci bliskich, znajomych, sąsiadów czy 

przyjaciół (Fopka-Kowalczyk M.,2018). 

Każdy z w/w czynników może potęgować trudności związane z przystosowaniem się do 

starzenia się i starości.  

Innym ważnym elementem wpływającym na jakość przeżywanej starości jest osobowość osoby 

starszej, dotychczasowy sposób funkcjonowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz 

postawa do starości. 

Postawa pozytywna, ukierunkowana na aktywność, zmniejsza dolegliwości związane ze 

starzeniem się, natomiast negatywna staje się często podstawą do wystąpienia różnorodnych 

emocji, w tym także negatywnych, odizolowywaniu się i niechęci do otoczenia i samego siebie. 

 „Na horyzoncie senioralnego bytu, obok chwil radosnych potęgujących pragnienie życia, 

ujawniają się obiektywne i subiektywne trudności. Doświadczanie ich niesie ze sobą biegunowo 

przeciwstawny radości stan. Pojawia się smutek schyłku życia – dostrzec go można w 

niepokoju, w rozczarowaniu seniora, w wyrażanym poczuciu krzywdy czy też, zapewne 

najsilniej, w odczuwanym przez niego postaci wielopostaciowym cierpieniu” (Tokaj, 2009, s. 

403). 

Zdrowie jest jedną z największych wartości każdego człowieka. W trakcie dojrzewania i 

całego życia znaczna większość gatunku ludzkiego stara się dbać o swoją sprawność i zdrowie. 

W większości przypadków nie zmienia się to na starość, kiedy znaczenia nabiera umiejętność 

zadbania o siebie, bycie samodzielnym w podstawowych czynnościach dnia codziennego. 

Każde upośledzenie dotychczasowej sprawności skutkować może nie tylko zrozumiałym 

niezadowoleniem i frustracją, ale też niechęcią do aktywności, złością na siebie, a także 

wycofywaniem się z relacji interpersonalnych. 

Wielochorobowość (Wieczorkowska-Tobis, 2011) jest jedną z najbardziej 

charakterystycznych cech w przebiegu starości. Oprócz mniej dotkliwych dolegliwości jak 

„strzykanie w kościach” czy „gorszy wzrok i słuch” pojawiają się objawy poważnych i 

przewlekłych chorób, trudnych często do opanowania i leczenia, które często współtowarzyszą 
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podstawowej chorobie. Należy wspomnieć, że w procesie starzenia się organizmu najczęściej 

występują m.in.: demencje (zespoły otępienne), choroby zwyrodnieniowe stawów z 

osteoporozą, upośledzenia zmysłu wzroku i słuchu, depresje. Bardzo często ma miejsce 

sytuacja, kiedy opisane symptomy – i wiele innych – występują jednocześnie lub też jedna 

choroba podstawowa wywołuje niejako pojawienie się objawów innych chorób. Taki stan 

rzeczy z kolei wzmaga niepełnosprawność, konieczność opieki i troski, a ostatecznie – 

różnorodne reakcje emocjonalne osób starszych na zastaną sytuację. Problem samotności osób 

starszych pogłębia to, że  z różnych przyczyn osoba starsza nie ma często szans na 

funkcjonowanie w relacjach rodzinnych czy też otrzymywania oczekiwanego wsparcia i opieki. 

Wzrasta wtedy poczucie osamotnienia i jak najbardziej częste jest poczucie odrzucenia i 

poczucie bycia bezwartościowym. Dodatkowy kłopot pojawia się, gdy człowiek w wieku 

senioralnym z różnych względów zmuszony jest do opuszczenia swojego dotychczasowego 

miejsca pobytu. „Psychiczne koszty przeprowadzki dotyczą jednego z ważniejszych 

aspektów poczucia tożsamości – przywiązania do miejsca” (Hauziński, 2007, s. 115) 

Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym samotność seniorów jest nieustanny dynamiczny 

wzrost rozwoju technologii i gospodarki (obsługa komputera czy telefonu), za którym nie 

każda starsza osoba nadąża. 

Istnieją różne definicje samotności - , np. : samotność to: „odczuwany stan braku 

towarzystwa bliskiej osoby, opuszczenia przez innych; bycie samotnym, przebywanie w 

odosobnieniu bez rodziny, przyjaciół” (Dunaj, 1999, s. 528).  

W psychologii samotność definiowana jest jako: „subiektywne, nieprzyjemne, bolesne 

przeżycie, wynikające z braku pozytywnych relacji w stosunkach międzyludzkich” (Kusztelak, 

2009, s. 280).  

Za Stochmiałkiem można powiedzieć natomiast, że samotność to: „przeżycie przykre, ujemnie 

wpływające na zdrowie i kondycję fizyczną i psychiczną […] Jest mieszaniną uczuć 

odrzucenia, braku akceptacji i nieprzyjemnych przeżyć. Z reguły towarzyszą jej: 

gniew, rozczarowanie, poczucie nieszczęścia i pesymizm” (2005, s. 30). Jundziłł i Pawłowska 

(2000, s. 24) analizują samotność w kontekście deficytu 

uczuć odczuwanego przez osobę samotną.  

Autorki wyróżniają trzy poziomy samotności: 

1) samotność w kontekście kontaktów z innymi ludźmi – im bardziej powierzchowne i 

„nijakie” relacje, tym częściej odczuwana samotność i poczucie izolacji;  

2) samotność w kontekście bycia w myślach i pamięci innych – im mniej jesteśmy pamiętani 

i zauważani przez otoczenie, tym częściej dochodzi do odczuwanej samotności;  
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3) samotność w kontekście bycia traktowanym instrumentalnie– brak poczucia relacji 

podmiotowych oraz przekonanie o instrumentalnym wykorzystaniu potęguje poczucie 

samotności człowieka (Jundziłł i Pawłowska, 2000, s. 24). 

Wśród innych czynników mających wpływ na występowanie poczucia samotności 

wyróżnić można następujące: 

1. Pierwszym z elementów jest sposób traktowania starości przez społeczeństwo, odbiór 

społeczny, stereotypy – łączenie starości z niedołężnością i niepełnosprawnością sprawia, że 

na samym już wstępie osoby starsze są odrzucane jako ewentualni partnerzy czy kandydaci do 

współpracy lub aktywności. 

2. Osoby starsze przez zwiększającą się niepełnosprawność same odsuwają się od aktywności 

i współuczestniczenia w relacjach społecznych, co wzmaga ich poczucie izolacji i samotności. 

3. Umieszczanie osób starszych w zamkniętych zakładach całodobowych wzbudza u osób 

starszych poczucie odrzucenia i marginalizacji (Gutka, 2013). 

4. Zgodnie z literaturą przedmiotu, nie można zapomnieć, że odczuwany stan zależny jest 

zarówno od czynnika kulturowego, jak i demograficznego (Szukalski, 2003). 

5. Posiadanie rodziny nie stanowi zabezpieczenia przed poczuciem bycia osamotnionym, 

chociaż może z pewnością stanowi czynnik pomocny, aby samotności nie odczuwać 

(Janiszewska, Barańska, 2013). 

6. Przyczyną samotności są przede wszystkim izolacja społeczna lub zakłócone relacje 

międzyludzkie (Olearczyk, 2007). 

7. Do innych faktorów zaliczyć można także samotność kulturową, samotny styl życia, utratę 

najbliższych, świadomość nieuchronnej śmierci (Rembowski, 1992).  

Innym powodem, wydaje się najczęściej występującym wśród ludzi starzejących się, jest proces 

degradacji funkcji organizmu, występujące choroby zarówno 

psychiczne, jak i fizyczne, jak również świadomość nieuchronnej śmierci (Dąbrowska, 1992). 

8. Jeszcze jednym, ważnym współcześnie czynnikiem związanym z rozwojem i postępem, jest 

zjawisko wykluczenia społecznego i związanymi z wykluczeniem stereotypami na temat osób 

starych jako osób niedołężnych, mniej przydatnych i poddanych marginalizacji zawodowej i 

towarzyskiej (Dąbrowska, 1992). 

 

Zasadniczym podziałem jest rozróżnienie na samotność i osamotnienie, przy czym samotność 

odnosi się do czysto fizycznego stanu, natomiast osamotnienie – zwane też samotnością 

psychiczną – ma miejsce w sytuacji, gdy osoba doświadcza jej subiektywnie (Kusztelak, 

2009).  
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Samotność można również podzielić na krótkotrwałą i chroniczną (Charchut, 2013), w 

zależności od długości jej trwania. Jeśli nie trwa ona długo i mamy do czynienia z konkretną 

sytuacją wpływającą na człowieka, to dochodzi do samotności krótkotrwałej. Czasem jednak 

nie ma czynnika zmniejszającego poczucie samotności i nie mija ono po krótkim czasie, lecz 

utrzymuje się na stałym poziomie – w takiej sytuacji możemy mówić o samotności chronicznej. 

Innym interesującym podziałem samotności jest rozróżnienie na samotność fizyczną, 

psychiczną i moralną.  

 Z samotnością fizyczną mamy do czynienia w sytuacji izolacji społecznej np. przez 

osłabienie więzi z innymi ludźmi, zwłaszcza z osobami znaczącymi.  

 Z samotnością psychiczną mamy do czynienia w sytuacji odczuwanego braku więzi z 

innymi,  

 Z samotnością moralną mamy do czynienia, gdy człowiek traci sens życia, brakuje mu 

wzorów do naśladowania i ideałów i nie może normalnie funkcjonować (Charchut, 

2013, s. 18 – 19; Kusztelak, 2009, s. 283–284). Taka sytuacja doprowadza do szeregu 

negatywnych przeżyć i odczuć u osoby jej doświadczającej. 

Rozważając zagadnienie samotności, należy przypomnieć, że czasem jest to stan świadomie 

wybierany przez niektóre osoby, jakby doświadczany przez niektórych z własnej woli. 

Pomyślne starzenie się – wg Gryglewskiej – to: „osiągnięcie wieku starości obarczonego 

niewielkim ryzykiem chorób i niedołężności w połączeniu z wysoką sprawnością fizyczną 

i umysłową oraz zachowanie aktywności życiowej w sferze kontaktów społecznych i 

towarzyskich” (Szyszkowski, 2013, s. 491).  

W literaturze przedmiotu funkcjonuje termin active ageing skupiający swoją uwagę na 

czynnikach pozytywnego starzenia się. Termin ten został wprowadzany przez Światową 

Organizacje Zdrowia i Unię Europejską i prezentuje dwa wzory funkcjonowania.  

Pierwszy z nich wskazuje na niezbędność aktywności życiowej, prowadzącej ostatecznie do 

lepszego obrazu siebie i satysfakcji odczuwanej z własnego życia.  

Drugi model to skłonność do wycofywania się ludzi starych przez na przykład robienie 

miejsca ludziom młodym na rynku pracy.  

Oczywiście, WHO i UE pochwala i zachęca do pierwszego modelu funkcjonowania. 

Według formuły active ageing (Szyszkowski, 2013, s. 492) „osoby starsze mogą pozostać 

aktywne z powodzeniem zastępując utracone role nowymi, przynoszącymi korzyści zarówno 

im, jak i społeczeństwu”.  

Zgodnie z wytycznymi odbywa się to na trzech wymiarach: 

1) wymiar aktywnego starzenia się na rynku pracy, 



6 
 

2) wymiar niezależnego życia, 

3) wymiar udziału w życiu społecznym. 

Takie funkcjonowanie osób starszych, realizujących zasady aktywnego starzenia się, prowadzi 

do: „tworzenia optymalnych możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i 

bezpieczeństwa w celu zwiększenia jakości życia ludzi w okresie starości” (Szyszkowski, 

2013, s. 492). 

 

Znaczenia różnych form aktywności życia osób w podeszłym wieku 

1. Aktywny styl życia to jeden z czynników istotnie wpływających na zdrowie osób starszych. 

Wiadomo, że niedobór ruchu może prowadzić do przyspieszenia procesów starzenia się oraz 

niedołęstwa, a nawet w niektórych przypadkach do inwalidztwa fizycznego. Regularne 

ćwiczenia fizyczne są nie tylko potencjalnym czynnikiem zapobiegającym starzeniu się, ale 

także pozytywnie wpływają na sprawność umysłową osób w podeszłym wieku. Kaczmarczyk 

i Trafiałek (2007) zwracają uwagę, że zwiększenie aktywności starszych osób zapobiega 

samotności i izolacji, a także umożliwia utrzymanie niezależności do późnych lat życia. 

2. Aktywność edukacyjna w życiu osób starszych -zachowanie sprawności intelektualnej w 

podeszłym wieku stanowi nie mniej ważny problem decydujący o jakości życia niż stan 

zdrowia, sprawność fizyczna, warunki życia czy wsparcie społeczne. Sprawność intelektualna 

w okresie starości może być bardzo zróżnicowana. Zróżnicowanie to może dotyczyć zarówno 

struktury intelektu ludzi w podeszłym wieku, jak i różnicy w poziomie zdolności między tymi 

osobami. Doskonalenie umysłu w podeszłym wieku poprzez uczenie się może sprawić, że 

starsze osoby poczują się młodsze i jednocześnie znacznie sprawniejsze. Doskonalić 

sprawność intelektualną można na wiele sposobów. Zalecane są takie rozrywki, jak: 

rozwiązywanie krzyżówek, szarad matematycznych, rebusów, czytanie książek czy 

uprawianie gier trenujących umysł. Wskazana jest każda działalność, która zmusza do 

wzmożonego wysiłku umysłowego. Obecnie bardzo popularną, zinstytucjonalizowaną formą 

edukacji osób starszych, mającą na celu zachowanie i rozwijanie ich sprawności 

intelektualnej, są placówki nazywane Uniwersytetami Trzeciego Wieku (UTW), kluby seniora, 

gdzie prowadzone są warsztaty edukacyjne, treningi pamięci inne zajęcia rozwojowo-

integrujące (Pierwszy UTW powstał z inicjatywy Francuza Pierra Vellasa w Tuluzie w 1972 

roku). UTW, Kluby seniora, inne placówki senioralne, oprócz szerzenia wiedzy i sprawności 

fizycznej umożliwiają podtrzymywanie więzi społecznych oraz kontaktów 

międzyludzkich, choćby poprzez nawiązanie współpracy z młodymi ludźmi. Działalność 
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tych placówek przyczynia się również do zmiany postrzegania starości jako okresu bezradności 

i bierności społecznej. 

 

Relacje międzyludzkie a samopoczucie osób w starszym wieku 

Osoby w wieku senioralnym dostrzega u siebie nie tylko przemiany zdrowotne, ale także 

zmianę swojej sytuacji społecznej. Wycofanie się z życia zawodowego, a także z pełnionych 

ról społecznych ma znaczny wpływ na życie emocjonalne i osobowość starszego człowieka. 

Zaprzestanie pracy zawodowej to nie tylko zmniejszenie przychodów, ale także utrata przyjaźni 

nawiązanych w pracy, co dla ludzi w podeszłym wieku, często osamotnionych, staje się 

czynnikiem kryzysogennym. W licznych badaniach z zakresu gerontologii sugeruje się, że silne 

więzi emocjonalne z przyjaciółmi i rodziną mają bardzo pozytywny wpływ na zdrowie i 

samopoczucie psychiczne ludzi w podeszłym wieku. Istnieje wiele badań, w których sugeruje 

się, że samotność ludzi w podeszłym wieku może być czynnikiem pobudzającym depresję. 

 

Adams i wsp. (2004) przeprowadzili badania w grupie samotnych osób w wieku 60–98 lat i 

wykazali, że nie wszyscy z nich cierpią na depresję. Samotność jednak pozostaje potencjalnym 

czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji u osób w podeszłym wieku. Paivarinta i wsp. (1999) 

uważają, że depresja wśród starszych ludzi jest powszechna. Natomiast Morley (2004) twierdzi, 

że depresja u tych osób często jest nierozpoznana i z tego powodu nieleczona. Z innych 

prac wynika także, że największe znaczenie ma sama postawa człowieka, jaką przyjmuje on w 

stosunku do momentu życia, w którym się znajduje (Reichstadt J., Depp C.A., Palinkas L.A., 

Folsom D.P., Jeste D.V. Building, 2007; Ron P 2007). Obecne nastawienie osoby starszej do 

etapu życia, który osiągnęła, jak również nastawienie prezentowane przez nią w młodości do 

ludzi w podeszłym wieku mają duży wpływ na psychikę i przystosowanie do starości. 

Jednocześnie Ron (Ron P 2007) w swoich badaniach sugeruje, że podejście do starszych osób 

formułowane jest na podstawie różnych życiowych doświadczeń oraz stosunków panujących 

w rodzinie. Według Frya (2000) niewątpliwe znaczenie dla samopoczucia zarówno 

psychicznego, jak i fizycznego starszych osób ma także stosunek do religii i ich życie duchowe. 

Wielu z nich pozostaje ciągle aktywnych i w pełni sprawnych do końca życia. Dlatego 

odpowiednie nastawienie do starości może sprawić, że ten okres stanie się 

satysfakcjonującym i bezpiecznym etapem życia człowieka (Trafiałek E, 1997). 
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Uczenie się w ciągu całego życia. 

Celem tego kształcenia ma być poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych 

do samodzielnego funkcjonowania, uczestnictwa w kulturze, a także zaspokajanie 

różnorodnych innych potrzeb związanych z udziałem w życiu społecznym, politycznym i 

gospodarczym. Termin „edukacja ustawiczna” w Polsce ma kilka podstawowych znaczeń, z 

których na uwagę zasługują podejścia traktujące ten dział edukacji jako proces całożyciowy. 

Analizując zagadnienie edukacji ustawicznej, należy również mieć na uwadze, że jest ona nie 

tylko ideą pedagogiczną, lecz również zasadą kształcenia, która „organizuje nowy proces 

aktywnego poznania oraz stałego rozwoju intelektualnego i kulturalnego” ( Półturzycki J., 

2004). Takie podejście do edukacji ustawicznej podkreśla, iż jest to proces trwający całe 

życie, a jego głównym celem jest rozwój człowieka. 

 

Podstawowymi elementami kształcenia ustawicznego i jego charakterystycznymi 

procesami są:  

a)samokształcenie – osiąganie wykształcenia przez działalność, której treść, cele, warunki i 

środki ustala sam podmiot  (Wiatrowski Z.,1994). Samokształcenie często bywa utożsamiane 

ze stylem życia, nie zaś jedynie z formą edukacji pozaszkolnej ; 

b)dokształcanie - to proces podwyższania kwalifikacji formalnych, szczególnie 

zawodowych, kończący się uzyskaniem odpowiedniego świadectwa lub dyplomu. 

Dokształcanie prowadzone jest zazwyczaj przez odpowiednie szkoły. 

c)doskonalenie- jest „procesem systematycznego aktualizowania i pogłębiania wiadomości i 

umiejętności ogólnych i zawodowych” (Z. Wiatrowski, 1994). Potrzeba doskonalenia 

zawodowego wynika z rozwoju nauki i techniki, z technologicznych zmian wytwarzania, a 

także z dążenia każdego człowieka do stawania się doskonalszym.  

d)kształcenie bezinteresowne- rozumiane jako „proces dochodzenia przez jednostkę do 

dobrowolnie założonego stanu wiedzy i umiejętności, proces doskonalenia własnej 

osobowości podejmowany z własnej inicjatywy i dla własnej przyjemności” (Z. 

Wiatrowski, 1994).  

Kształcenie ustawiczne jest to forma kształcenia pozwalająca na:  

 wykorzystanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności,  

 zwiększenie pewności siebie,  

 dostęp do wiedzy i technologii,  

 poczucie spełnienia i samorealizacji,  
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 poznanie ludzi o podobnych zainteresowanych,  

 integrację i wdrażanie do współpracy czy przełamywanie barier (A. Lato, 2013, s. 31) 
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