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K r z y s z t o f  K l i m e k  

BEZPIECZEŃSTWO  CZŁOWIEKA  
W  PERSPEKTYWIE  GERONTOLOGICZNEJ 

Słowa kluczowe: starość, bezpieczeństwo w okresie starości, zagrożenia życia 
człowieka. 
 
Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa 
człowieka w okresie starości, kiedy osoby starsze mają do czynienia z wieloma 
problemami, stanowiącymi bardzo często źródła zagrożeń dla ich właściwego 
i spokojnego funkcjonowania w życiu. Rozważania autora skupiają się wokół ana-
lizy pojęcia i istoty bezpieczeństwa, jego znaczenia w życiu współczesnego czło-
wieka, a także ukazania pewnych wyzwań cywilizacyjnych, będących zwiastunami 
zagrożeń zdrowia i życia człowieka. Wskazano również obszary najczęściej wystę-
pujących zagrożeń, w kontekście których należy rozpatrywać potrzebę i poczucie 
bezpieczeństwa najstarszej generacji ludzi. 
Starość, jako późny okres życia człowieka, najczęściej charakteryzowana jest po-
przez pryzmat wielu negatywnych i krytycznych wydarzeń prawie we wszystkich 
dziedzinach życia, które w sposób istotny wpływają na poziom jego jakości, na 
kondycję i samopoczucie człowieka starszego. Stąd  też, mając na uwadze bezpie-
czeństwo seniorów, omówiono problemy stanu ich zdrowia i samopoczucia emo-
cjonalnego, zmianę (a często nawet utratę) dotychczas pełnionych ról społecznych, 
przejście na emeryturę, a także trudności finansowe i obniżenie statusu ekono-
micznego. Bardzo poważny i nurtujący osoby starsze jest proces marginalizacji 
i osamotnienia (samotności) tej najstarszej grupy wiekowej. Wskazano także, na 
zakończenie, na potrzebę wsparcia seniorów ze strony rodziny i instytucji pomocy 
socjalnej. 

 
 
Słowo „bezpieczeństwo” należy do tych, które współcześnie używane jest 

coraz częściej, służąc do określenia wielu sfer związanych z życiem ludzi (Świ-
niarski 1999, s. 12). Jak zauważa J. Kaczmarek, w zasadzie nie ma dzisiaj ob-
szaru działalności, zarówno niematerialnej, jak i materialnej, w którym bezpie-
czeństwo nie odgrywałoby istotnej roli (Kaczmarek 1998, s. 5). Stąd też pojęcie 
to jest wieloznaczne. Wśród mnogości odniesień, typologii i klasyfikacji najczę-
ściej postrzega się bezpieczeństwo w ujęciu negatywnym lub pozytywnym, 
zawsze jednak w relacji do niebezpieczeństwa – zagrożenia (Zalewski 2001, 
s. 13). Jednak bezpieczeństwo z reguły odnosimy do spraw międzynarodowych, 
państwowych, wewnętrznych, pożarowych i wielu innych kontekstów życia 
społecznego. Rzadko, rozważając problemy bezpieczeństwa, zajmujemy się 
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explicite jego podmiotem – człowiekiem. Oczywiście jest on obecny w tych 
rozważaniach, ale gdzieś w tle, często w formie nieuświadomionej. Wszelkie 
zajmowanie się problematyką bezpieczeństwa ma tylko i wyłącznie sens, gdy 
w konsekwencji dotyczy człowieka (Kołodziejczyk 2009, s. 134). Dlatego też 
niniejsze rozważania odnosiły się będą do bezpieczeństwa człowieka w okresie 
późnej dorosłości, kiedy mamy do czynienia z wieloma problemami, stanowią-
cymi bardzo często źródła zagrożeń dla jego właściwego funkcjonowania 
w życiu. Niezbędne zatem w tej sytuacji będzie wyjaśnienie pojęcia i istoty 
bezpieczeństwa, a także wskazanie obszarów najczęściej występujących zagro-
żeń – co temu bezpieczeństwu zagraża? 

Bezpieczeństwo (łac. sine – bez, cura – troska, uwaga, niepokój; securitas 
– wolność od troski i pewność, beztroska i stan bez niepokojów lub zagrożeń) – 
jest określeniem takiego stanu, który daje poczucie pewności i gwarancje jego 
zachowania oraz szanse na jego doskonalenie – zwiększenie swobód rozwojo-
wych (Słownik terminów …, s. 17). Większość współczesnych definicji leksy-
kalnych często określa bezpieczeństwo jako stan pewności, spokoju, jego za-
bezpieczenia oraz odczuwania i wskazuje, że oznacza ono brak zagrożenia oraz 
ochronę przed niebezpieczeństwem (Barnaszewski 2005, s. 87). Jest ono substy-
tutem szczęścia dla człowieka naszej cywilizacji (według Freuda). Bezpieczeń-
stwo oznacza bowiem sytuację odznaczającą się brakiem ryzyka utraty czegoś, 
co człowiek szczególnie ceni, np. zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr mate-
rialnych (Słownik terminów …, s. 17). To także podstawowa potrzeba każdego 
człowieka i grup społecznych. W tym kontekście bezpieczeństwo może być 
charakteryzowane jako wartość konieczna do życia i rozwoju człowieka (Barna-
szewski 2005, s. 89), wyzwalająca jego aktywność i umożliwiająca samoreali-
zację. Wobec tego, mając na względzie powyższe sformułowania, można po-
wiedzieć, że bezpieczeństwo jest: 
a) kategorią odzwierciedlającą brak zagrożeń i jego poczucie, 
b) wartością obiektywną konieczną do życia i rozwoju człowieka oraz prawi-

dłowego funkcjonowania społeczeństwa, 
c) dobrem pozwalającym na rozwinięcie aktywności indywidualnej i społecznej, 
d) główną potrzebą człowieka i grup społecznych (Leksykon pojęć …, s. 30). 

Przywołane na wstępie pozytywne i negatywne ujęcie bezpieczeństwa roz-
patrywane jest zawsze w kontekście konkretnych zagrożeń. Negatywne ujęcie 
można sprowadzić do lapidarnego stwierdzenia: gdy nie ma zagrożeń – jest bez-
piecznie (Zięba 1997, s. 3). Niebezpieczeństwo traktowane jest jako zło i to, 
czego należy unikać, zwalczać i eliminować. Brak bezpieczeństwa lub proces 
spadku jakiegoś poziomu bezpieczeństwa traktowane są jako zagrożenia, zjawi-
sko i proces groźny dla istnienia, życia i perspektyw (Świniarski 1999, s. 12). 
Stąd niebezpieczeństwo jest taką formą istnienia, która znajduje się w procesie 
degradacji, rozpadu i „gnicia” czy też zanikania (umierania). Jest to taka forma 
istnienia, która nie zapewnia trwania, przetrwania i rozwoju oraz doskonalenia 
(Świniarski 1999, s. 14).  Jednak bezpieczeństwo ogólnie jest wartościowane 



 Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej   55 

pozytywnie – jest obiektem starań, troski i dążeń, pragnień i zabiegów, bowiem 
istota bezpieczeństwa tkwi w takich formach istnienia, które zapewniają trwa-
nie, przetrwanie i rozwój oraz doskonalenie, tudzież trwanie, stabilizację i roz-
wój (Świniarski 1999, s. 12–13). Bezpieczeństwo to jednocześnie stan i proces, 
który zapewnia człowiekowi jego pełną samorealizację (Kołodziejczyk 2009, 
s. 140). Można przyjąć, że człowiek aktywnie działający w świecie przyrody 
chce być bezpieczny, choć podlega jej prawom, które mu tego nie gwarantują. 
Przeciwnie, wymuszają takie działania, które zapewniłyby możliwości uzyska-
nia wpływu na otoczenie, dając poczucie w miarę niezakłóconego bytowania 
i rozwoju (Barnaszewski 2005, s. 89). Wśród filarów bezpieczeństwa, ujmowa-
nych najczęściej w postaci triady, w większości koncepcji występują: pokój, 
dobro, dostatek, ochrona, prawo, własność, dobrobyt, praca, szczęście, sprawie-
dliwość, wolność itp. (Świniarski 1999, s. 34–42). Nietrudno przy tym zauwa-
żyć, że przywołane powyżej filary bezpieczeństwa stanowią wartości same 
w sobie, jako zjawiska, stany i przedmioty cenne i niezwykle istotne dla czło-
wieka i jego egzystencji. Decyzje zaś o podjęciu działań ludzie podejmują ze 
względu na wartości, które uważają za warunki konieczne i niezbędne swego 
trwania (życia), rozwoju i doskonalenia. 

Współczesna cywilizacja pełna jest zagrożeń. Życie, nawet we współcze-
snych dobrze zorganizowanych i zasobnych społeczeństwa, nie jest wolne od 
zagrożeń bezpieczeństwa. Wbrew pierwotnym założeniom i usilnym dążeniom 
człowieka do zapewnienia sobie bezpieczeństwa jako jednej z kategorii potrzeb, 
wydaje się ono być coraz mniejsze. Zagrożenie to kategoria odzwierciedlająca 
sytuację, w której pojawia się niebezpieczeństwo (rzeczywiste lub tylko pozor-
ne) powstania stanu groźnego dla otoczenia (Skuza 2000, s. 12), a tym samym 
i dla człowieka, który funkcjonuje w tym otoczeniu – zaś elementy  tego otocze-
nia oddziałują na człowieka (rys. 1).  
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Rys. 1. Relacje człowieka z otoczeniem (Klimek 2000) 
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Z subiektywnego punktu widzenia natomiast zagrożenie można traktować 
jako stan psychiki (świadomości) jednostki, wywołany postrzeganiem globalnej 
rzeczywistości bądź tylko niektórych jej elementów ocenionych przez nią jako 
niekorzystne tj. zwiększające prawdopodobieństwo naruszenia lub utraty jakiejś 
istotnej dla niego wartości (Rokicki 1994, s. 148). Obiektywny aspekt zagroże-
nia stanowią różnorodne, najczęściej powiązane wzajemnie czynniki określające 
realny stan bezpieczeństwa (militarnego, ekonomicznego, ekologicznego itp.), 
wywołujące bądź mogące w perspektywie wywołać stan stresu, lęku, niepewno-
ści, zobojętnienia, odczuwalny spadek motywacji do działania oraz inne, nieko-
rzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa jednostki i grupy zjawiska i procesy 
(Rokicki 1994). Z jednej strony zagrożenie to pewien stan psychiczny lub świa-
domościowy wywołany postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się 
jako niekorzystne lub niebezpieczne, a z drugiej czynniki obiektywne powodu-
jące stan niepewności i obaw (Korzycki 1994, s. 54).  

W grupie zagrożeń wyróżnia się zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Do 
zagrożeń zewnętrznych zalicza się zagrożenia, których źródłem są: przyroda, 
wytwory ludzkiej cywilizacji, inny człowiek lub ludzie (rys. 1). Do tej kategorii 
zagrożeń należą również zagrożenia ekonomiczne i społeczne, m.in. bezrobocie, 
niedostatek i ubóstwo, degradacja ekonomiczna i socjalna jednostek, rodzin, 
grup zawodowych i społeczności lokalnych, kryzys edukacji, nauki, zdrowia, 
mieszkalnictwa, środowiska naturalnego (Kuć 2004, s. 35). Natomiast wśród 
zagrożeń zewnętrznych, których źródłem jest inny człowiek lub inni ludzie jest 
zagrożenie przestępczością (Kuć 2004, s. 36). O jakości życia jednostki decydu-
je stan potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń, sposób ich odczuwania, ale 
także bardzo różny poziom odporności osobniczej wobec nich (Barnaszewski 
2005, s. 79). 

Bezpieczeństwo, jak wcześniej zaznaczono, ma wymiar personalny. Wi-
dziane przez pryzmat pojedynczej jednostki, bezpieczeństwo jest potrzebą. 
W publikacjach A.H. Maslowa zostało ono zaliczone do grupy potrzeb podsta-
wowych, gwarantujących osiąganie potrzeb wyższego rzędu, na szczycie któ-
rych znajduje się potrzeba samorealizacji. W hierarchii potrzeb samorealizacja, 
rozumiana jako rozwinięcie wszelkich posiadanych przez człowieka predyspo-
zycji, wykorzystując wszystkie sprzyjające temu okoliczności zewnętrzne, jest 
naczelnym wyzwaniem człowieka. Osiąganie kolejnych wyższych potrzeb jest 
możliwe, po zaspokojeniu niższych, wśród których bezpieczeństwo jest właśnie 
potrzebą podstawową (Kołodziejczyk 2009, s. 137). Stąd też jej zaspokojenie 
jest warunkiem działania podejmowanego przez człowieka, choć nie można 
powiedzieć, że jest ona bezpośrednio czynnikiem sprawczym działania. Nieza-
spokojenie zaś potrzeby bezpieczeństwa wywołuje zaburzenia równowagi. Jest 
zatem, w tym rozumieniu, warunkiem zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu 
(Zalewski 2001, s. 14). 

Potrzeba bezpieczeństwa pojawia się wtedy, gdy zostanie ono zagrożone 
przez różnego rodzaju zdarzenia, sytuacje, które są człowiekowi znane bądź 
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nieznane, a ich niewiadomy charakter stwarza przesłanki do wnioskowania 
o możliwości zagrożenia bezpieczeństwa. W takiej sytuacji następuje proces 
poszukiwania bezpieczeństwa, w którym uczestniczy cały organizm, a narzę-
dziami ku temu są receptory, efektory, intelekt i inne zdolności, jakimi człowiek 
dysponuje (Kołodziejczyk 2009, s. 137). Potrzebę bezpieczeństwa sprowadza 
się najczęściej do: bezpieczeństwa ekonomicznego (pewność zaspokojenia po-
trzeby jedzenia, ubrania, mieszkania itp.), bezpieczeństwa fizycznego (ograni-
czenie do minimum zagrożeń zewnętrznych, zachorowalności i pewności 
otrzymania szybkiej i skutecznej pomocy leczniczej), bezpieczeństwa socjalne-
go (przede wszystkim pewność pozostania w swoim dotychczasowym środowi-
ska), bezpieczeństwa psychicznego (zlikwidowanie lub ograniczenie przyczyn 
powodujących niepokój o własny los i los swoich bliskich, brak urazów na tle 
złego stosunku środowiska do siebie itp.) (Leszczyńska-Rejchert 2005, s. 69). 
Można zatem powiedzieć, że problematyka bezpieczeństwa odnosi się do spraw 
stabilizacji, zależności, opieki, uwolnienia od strachu, lęku i chaosu, potrzeby 
struktury, porządku, prawa, ograniczeń, oparcia w opiekunie itp. 

W ostatnich latach obserwujemy w świecie wzrost liczby osób starszych. 
Na skutek rozwoju medycyny i poprawy warunków bytowych wydłuża się życie 
ludzkie. Tendencja ta, jak wskazują demografowie, będzie się utrzymywała 
także w dalszych latach. Zjawisko to stanowi poważne wyzwanie i to zarówno 
dla osób przeżywających starość, a także dla ich najbliższych, członków rodzin, 
społeczności lokalnych, całego społeczeństwa (Strzelec 2008, s. 175). W miarę 
postępowania procesu starzenia życie staje się coraz bardziej nieprzewidywalne 
(Kirkwood 2005, s. 266). Późna dorosłość, wiek senioralny czy po prostu sta-
rość jest najczęściej charakteryzowana przez pryzmat takich krytycznych wyda-
rzeń, jak: przejście na emeryturę i obniżenie statusu społeczno-ekonomicznego, 
śmierć małżonka i utrata bliskich przyjaciół, przygotowanie się na własną 
śmierć, pogorszenie stanu zdrowia i ogólnej kondycji psychofizycznej (Brzeziń-
ska, Ober-Łopatka, Stec 2007, s. 112). Zatem zły stan zdrowia, słabość, ubó-
stwo, brak serdeczności ze strony otoczenia, depresja i samotność to powszednie 
dla osób w podeszłym wieku zagrożenia. Każde z nich może znacznie obniżyć 
(i najczęściej to powoduje) jakość ich życia. Starość to okres życia, który cha-
rakteryzuje również: zahamowanie rozwoju psychicznego, stopniowe osłabienie 
pamięci, uwagi, samodzielnego i twórczego myślenia, regres życia emocjonal-
nego, obniżenie aspiracji oraz redukcja kontaktów społecznych (Brzezińska, 
Ober-Łopatka, Stec 2007, s. 169). 

Jedną z częściej wymienianych w literaturze potrzeb osób starszych, a za-
razem mającą szczególne znaczenie dla tej grupy wiekowej, jest potrzeba bez-
pieczeństwa. Zdaniem wielu autorów (np. J. Starga-Piasek, B. Szatr-Jaworska, 
H. Balicka-Kozłowska, L. Frąckiewicz i inni) stanowi ona podstawowy element 
jakości życia, a jej niedostateczne zaspokojenie odbija się na wszystkich dzie-
dzinach życia (Leszczyńska-Rejchert 2005, s. 68–69). Potrzeba bezpieczeństwa 
pojawia się wtedy, gdy zostanie ono zagrożone przez różnego rodzaju zdarzenia, 
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sytuacje, które są człowiekowi znane bądź nieznane, a ich niewiadomy charak-
ter stwarza przesłanki do wnioskowania o możliwości zagrożenia bezpieczeń-
stwa. Okres starości, któremu towarzyszy obniżenie poziomu różnych sprawno-
ści i zdrowia oraz wizja nieuchronnej śmierci, skłania do przeżywania lęków 
zarówno biologicznych, jak i egzystencjalnych. Stąd też następujące pytania: 
jaki jest poziom niepokoju u ludzi w starszym wieku oraz z jakimi sytuacjami, 
zdarzeniami życiowymi i cechami osobowościowymi łączy się jego nasilenie? 
(Brzezińska, Ober-Łopatka, Stec 2007, s. 170). 

O kondycji życiowej i samopoczuciu człowieka starszego, jego autonomii, 
aktywności, stylu życia na emeryturze, a w efekcie o jakości życia w okresie 
starości, w znacznym stopniu decyduje jego stan zdrowia (Leszczyńska-Rejchert 
2005, s. 72). Do najczęściej występujących problemów zdrowotnych wieku 
podeszłego zalicza się: zmęczenie, bóle głowy i bezsenność; bóle stawów i krę-
gosłupa; dolegliwości sercowo-naczyniowe; zawroty głowy, zaburzenia równo-
wagi, upadki; zaburzenia neurologiczne; zaburzenia w oddawaniu moczu; osła-
bienie widzenia; osłabienie słuchu; upośledzenie lokomocji; niesprawność inte-
lektualna (Grodzicki, Kociemba, Skalski 2007, s. 44). Pogarszający się stan 
zdrowia wywiera negatywny wpływ na możliwości fizyczne i stan psychiki. 
W chorobach somatycznych wiąże się z chronicznymi bólami, a w przypadku 
chorób psychicznych z degradacją psychiczną. Zły stan zdrowia ogranicza mo-
bilność (można poruszać się tylko na terenie domu – czasem za pomocą wózka 
bądź trzeba pozostać w łóżku), zmusza do przerwania pracy, utrudnia prowa-
dzenie domu i wykonywanie podstawowych czynności życiowych. Może także 
przyczynić się do zmniejszenia się liczby kontaktów z innymi ludźmi, utrudnić 
lub uniemożliwić aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym itp. Nieko-
rzystny stan zdrowia zmniejsza możliwość rozrywki, sprzyja złemu samopoczu-
ciu. Wszystko to może prowadzić do procesów wycofywania się z życia, do 
bierności, frustracji, do potrzeby korzystania z pomocy innych, z opieki lekar-
skiej, rehabilitacji, a nawet do hospitalizacji czy też do instytucji opiekuńczej. 
Przy słabym stanie zdrowia zwiększa się zależność od innych, a u osób wymaga-
jących długotrwałej terapii i opieki nasila się stan apatii i bierności (Leszczyń-
ska-Rejchert 2005, s. 72–73). Trzeba przy tym dodać, że opieką lekarską, zgod-
nie z doniesieniami ekspertów, objętych jest 86% osób starszych, stomatolo-
giczną – 27%, a pielęgniarską – 32% i rehabilitacyjną – 13%. Dane te świadczą 
o poważnym deficycie w powszechnej dostępności do usług zdrowotnych (Sza-
rota 2007, s. 87). Szacuje się również, że jedynie około 10–20% osób starszych 
prezentuje cechy pomyślnego starzenia, natomiast pozostała część podaje dole-
gliwości lub choroby przebyte, które u blisko połowy z nich powodują trwałe 
upośledzenie funkcjonowania w życiu codziennym (Grodzicki, Kociemba, Skal-
ski 2007, s. 42). 

Równie ważnym problemem jest złe samopoczucie emocjonalne najstarszej 
generacji Polaków i brak poczucia bezpieczeństwa (Szarota 2007, s. 87). Poczu-
cie bezpieczeństwa wiąże się nierozerwalnie z poczuciem zagrożenia, a raczej 
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poczuciem braku tego zagrożenia. Poczucie bezpieczeństwa ma charakter su-
biektywny, co oznacza, że jest ono uzależnione od psychicznej struktury czło-
wieka i w zależności od niej może mieć różny charakter, trwałość i natężenie. 
Najczęściej utożsamiane jest ono z brakiem zagrożeń, strachu, lęku, niepewno-
ści oraz z oparciem emocjonalnym w rodzinie. Istotne znaczenie ma także po-
czucie harmonii i wewnętrznego spokoju i zaspokojenie podstawowych potrzeb, 
a także zdrowie własne i najbliższych (Cudowska 2004, s. 16). Obniżenie po-
czucia bezpieczeństwa i utraty równowagi emocjonalnej przejawiają się w po-
staci: a) zawężania horyzontu myślenia oraz koncentracji na sobie i swoim ciele 
(egotyzm i egoizm, wycofywanie się z aktywności, skłonności do hipochondrii); 
b) sztywnych, jednowymiarowych strategii wyboru postaw (obrażanie się, dys-
foria, rezygnacja, „starcza mądrość”); c) niespecyficznych strategii regresyw-
nych (nadmierna wrażliwość, labilność emocjonalna, depresja). Wspomniane 
mechanizmy wywołują zaburzenia równowagi psychicznej w postaci narastają-
cej nieufności wobec otoczenia, poczucia zagrożenia ze strony świata i wystę-
powania niespecyficznych interpretacji urojeniowych (Grodzicki, Kociemba, 
Skalski 2007, s. 35). Sytuacjom utraty poczucia bezpieczeństwa towarzyszą 
najczęściej takie odczucia, jak: złość, strach, zdenerwowanie, obawa, niepew-
ność, lęk, przykrość, bezsilność, przygnębienie, zrezygnowanie (Cudowska 
2004, s. 17). Wywołują je, uznawane za czynniki ryzyka wystąpienia depresji 
w podeszłym wieku, zmiany fizjologiczne (niedowidzenie, niedosłuch, ograni-
czenie funkcjonowania), choroby ośrodkowego układu nerwowego (choroba 
Alzheimera, choroba Parkinsona, padaczka, choroba naczyń mózgowych, udar 
mózgu), choroby somatyczne (choroba nowotworowa, choroba wieńcowa, prze-
byty zawał, niedoczynność tarczycy, cukrzyca, przewlekłe zespoły bólowe) oraz 
czynniki psychospołeczne (utrata osoby bliskiej, samotność, ubóstwo, zmiana 
miejsca pobytu itp.) (Grodzicki, Kociemba, Skalski 2007, s. 35). Zmiany w sta-
tusie zdrowotnym – w następstwie naturalnego procesu starzenia się, a także 
stanów chorobowych – w konsekwencji doprowadzają, o czym wspomniano 
wcześniej, do utraty samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
życiowych i zależności od osób zapewniających codzienną opiekę (usługi pielę-
gnacyjne i medyczne), przyjęcia statusu osoby zależnej, a także długotermino-
wej zależności od leków i innych świadczeń medycznych, od instytucji medycz-
nych lub pielęgnacyjnych (Grodzicki, Kociemba, Skalski 2007, s. 38). 

W życiu człowieka starszego ulegają zmianie dotychczasowe role społecz-
ne. Jest to wynikiem postępujących wraz z wiekiem procesów starzenia się, 
czego oznaką są wzrastające ograniczenia biologiczno-psychiczne. W konse-
kwencji pojawiają się utrudnienia w kontaktach z otoczeniem wewnętrznym 
i zewnętrznym, mogące skutkować jednak ewidentnym ograniczaniem pełnienia 
wspomnianych ról (Dobrzański 2008, s. 49). Z reguły dominują tzw. role pery-
feryjne, łączące się z socjalizacją progresywną, a zatem z wycofywaniem się 
jednostki z aktywnego uczestnictwa  w życiu społecznym. Człowiek starzejący 
się stopniowo traci swoje role społeczne: rodzinną (gdy dzieci opuszczają dom), 
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zawodową (gdy przestaje pracować), organizacyjną (gdy umiera współmałżo-
nek) (Leszczyńska-Rejchert 2005, s. 58). Najbardziej dotkliwie osoby starsze 
odczuwają tzw. odwrócenie ról: gdy do niedawna żywiciele, wychowawcy 
i opiekunowie swych dzieci stają się zależni od dorosłych dzieci, zaczynają 
potrzebować pomocy i opieki z ich strony (Leszczyńska-Rejchert 2005, s. 61). 
Istotne znaczenie w tej kwestii ma także zmiana modelu współczesnej rodziny – 
odejście od modelu rodziny wielopokoleniowej. Ludzie starsi coraz rzadziej 
mieszkają ze swoimi dziećmi i wnukami (np. z powodu dzielącej ich odległości) 
i przez to mają utrudnione realizowanie naturalnej roli dziadka i babci (Brzeziń-
ska, Ober-Łopatka, Stec 2007, s. 117). Nierzadkie są też sytuacje, o czym często 
donoszą media, gdy osoby starsze zostają pozostawione same sobie – szybkie 
tempo życia i trudna sytuacja ekonomiczna młodej i średniej generacji Polaków 
ogranicza drastycznie kontakty ze starzejącymi się rodzicami. Dochodzą do tego 
również problemy komunikacji międzypokoleniowej, w szczególności odnoszą-
ce się do zupełnie innego (odmiennego, przeciwstawnego) „patrzenia na świat” 
i preferowany system wartości w różnych grupach wiekowych. Możliwości 
uczestnictwa w życiu rodziny, jak zauważa K. Dobrzański, daje poczucie bez-
pieczeństwa i uświadamia, że z tytułu przynależności do niej są nadal użyteczni 
społecznie (Dobrzański 2008, s. 51). Kontakty rodzinne ściśle wiążą się ze wza-
jemną pomocą i świadczeniem usług, które mają dla ludzi starszych zarówno 
materialne znaczenie (uzyskanie usługi, pomocy), jak i wartość emocjonalną 
(jako wyraz pamięci, bliskości, szacunku i serdeczności) (Leszczyńska-Rejchert 
2005, s. 61). Człowiek w starszym wieku szczególnie mocno odczuwa potrzebę 
bezpieczeństwa  psychicznego, przynależności do grupy i zajmowania w niej 
określonego miejsca, bycia we wspólnocie, życzliwości i przyjaźni, afirmacji 
siebie i świata, a także potrzebę bycia użytecznym i potrzebę uznania (Lesz-
czyńska-Rejchert 2005, s. 68). Rodzina jest tą grupą, która w istotny sposób 
może przyczynić się do poprawy samopoczucia seniorów i zwiększyć ich po-
czucie bezpieczeństwa. Prawidłowo funkcjonująca rodzina dostarcza człowie-
kowi starszemu wsparcia w różnych wymiarach jego życia. 

Innym, równie ważnym czynnikiem, mogącym zagrażać spokojnej egzy-
stencji ludzi starszych, jest pojawienie się nowej sytuacji związanej z przej-
ściem na emeryturę, które staje się często źródłem wielu ich problemów. Per-
spektywa życia bez pracy może wzbudzać niepokój, poczucie zagubienia, bezu-
żyteczności oraz wzmagać poczucie braku sensu dalszego życia (Brzezińska, 
Ober-Łopatka, Stec 2007, s. 116). Rola pracownika określa status, prestiż spo-
łeczny danego człowieka, pozwala uczestniczyć w ważnej społecznie grupie, 
zapewnia uczestnictwo w różnych sytuacjach społecznych, integruje z całym 
społeczeństwem, jest źródłem wielu kontaktów towarzyskich i przyjaźni, do-
starcza środki finansowe (Leszczyńska-Rejchert 2005, s. 59). Wycofanie się 
z pracy zawodowej, powodowane odgórnym „nakazem urzędowym”, oznacza 
dla seniora nie tylko utratę ważnej roli społecznej, ale również silne ogranicze-
nie (a często zerwanie) kontaktów ze współtowarzyszami długiej (często 
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w przypadku obecnych seniorów jedynej) drogi zawodowej (stąd możliwość 
występowania silnych koleżeńskich więzi) (Tokaj 2008, s. 222). Wiąże się to 
zatem z utratą dotychczasowego prestiżu (Grodzicki, Kociemba, Skalski 2007, 
s. 38), co powoduje często doznawanie (odczuwanie) przez emerytów wrażenia 
bezużyteczności, wyizolowania (czy wręcz odrzucenia) oraz osamotnienia (To-
kaj 2008, s. 222).  

W okresie emerytalnym pojawiają się też trudności finansowe (brak pie-
niędzy na opłacanie mieszkania, na wyżywienie, lekarstwa i odzież), które stają 
się źródłem niepokoju, wzbudzają niepewność, lęk o przyszłość. Stają więc 
przed koniecznością wyboru: zaoszczędzić czy kupić, ograniczają niektóre po-
trzeby, np. zakup nowej odzieży, przyjęcie bliskich, wyjazd na wczasy, a nawet 
zakup lekarstw. Zła sytuacja materialna może doprowadzić do niedostatecznego 
odżywiania lub utrudniać utrzymanie domu w zadowalającym, czystym i bez-
piecznym stanie. Niekiedy osoby starsze, aby ograniczyć wydatki na utrzymanie 
i lekarstwa, przenoszą się do szpitala (Leszczyńska-Rejchert 2005, s. 76). Obni-
żenie statusu ekonomicznego wynika ze stosunku wysokości emerytury (lub 
renty) do wydatków zaspokajających potrzeby nie tylko podstawowe, ale także 
wyższe. W zaawansowanym wieku obniżenie statusu ekonomicznego może się 
wiązać z wyczerpaniem zasobów materialno-finansowych nagromadzonych we 
wcześniejszych okresach życia i brakiem możliwości ich uzupełnienia, a także 
wzrostem kosztów związanych z zależnością od stosowania leków i różnych 
świadczeń zabezpieczających stan zdrowia i egzystencję (Grodzicki, Kociemba, 
Skalski 2007, s. 38). Największy niepokój budzi zagrożenie niedołęstwem, bó-
lem, długotrwałą chorobą. Dla ludzi starszych przerażająca jest myśl o poniże-
niu, wynikającym z korzystania z pomocy otoczenia przy zaspokajaniu potrzeb 
fizjologicznych i czynności ablacyjnych (Karney 2000, s. 94). 

Przedstawione powyżej problemy, które nurtują osoby starsze, i z którymi się 
one borykają, powodują stopniowy proces marginalizacji tej najstarszej grupy 
wiekowej. Obejmuje on rezygnację z pełnienia wielu ról społecznych (głównie 
roli pracownika), zerwanie kontaktów z ludźmi, ograniczony dostęp do dóbr 
i usług oraz instytucji (edukacyjnych, socjalnych, kulturalnych, politycznych). 
Narastająca izolacja, bezradność, bierność, obojętność, marazm, oczekiwanie na 
pomoc ze strony osób lub instytucji wraz z istniejącymi przejawami dyskryminacji 
społecznej ludzi starszych często prowadzą do niemal całkowitej nieobecności 
starszego człowieka w życiu społecznym (Leszczyńska-Rejchert 2005, s. 8). W tej 
sytuacji bez wątpienia nieobce powszedniej starości jest zjawisko samotności 
i osamotnienia. Wiele obserwacji pokazuje, że śmierć współmałżonka, z którym 
przeżyło się wiele lat, powoduje u drugiego, pozostałego przy życiu, silne poczu-
cie osamotnienia, a także przyspieszenie procesu starzenia, a nawet śmierci. Lu-
dzie starzy czują się samotni zarówno wśród osób wyłącznie młodych, jak  
i w grupach samych tylko starszych osób. Najlepszą sytuacją społeczną jest dla 
nich kontakt z ludźmi w różnym wieku. „Getta” starości, jakimi są domy opieki, 
sprzyjają poczuciu osamotnienia, depresji i potęgują zniedołężnienie i stany de-
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wiacyjno-otępienne. Kontakt wyłącznie z osobami młodymi i sprawnymi pogłębia 
uczucie smutku i przekonanie o własnej bezużyteczności. Obie powyższe sytuacje 
przyspieszają proces starzenia się, pogłębiają stany depresyjne i wywołują dys-
komfort fizyczny, aż do pogorszenia stanu zdrowia (Karney 2000, s. 91). Ludzie 
starzy, jak zauważa Z. Szarota, są spychani w obszar osamotnienia rzeczywistego, 
marginalizowani w aktywności zawodowej, izolowani w instytucjach nastawio-
nych na opiekę, nieobecni w propozycjach kultury popularnej, pomijani w kon-
struowaniu programów oferty edukacyjnej (Szarota 2007, s. 87). 

W zachowaniach ludzi starszych coraz większą wagę przypisuje się spra-
wom bieżącym, codziennym, z którymi nie zawsze są oni w stanie łatwo się 
uporać wskutek postępującej słabości organizmu i zmian w psychice. Funkcjo-
nując w warunkach społeczeństwa cywilizacyjnego, osoba starsza ma prawo 
oczekiwać pomocy przede wszystkim od najbliższej rodziny, a gdy jest to nie-
możliwe – ze strony wyspecjalizowanych organizacji (Dobrzański 2008, s. 50). 
Konieczne staje się zatem zorganizowanie opieki, pomocy medycznej, pomocy 
we właściwej organizacji życia codziennego, a także troska o zabezpieczenie 
finansowe osób starszych. W tym kontekście ważne jest zaangażowanie ze stro-
ny rodziny, jak i instytucji państwowych i samorządowych we właściwą organi-
zację czasu wolnego oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i samotności 
osób w podeszłym wieku (Strzelec 2008, s. 175). Nie mniej istotne jest jednak 
zaangażowanie i aktywność osób starszych, co można postrzegać jako przejaw 
dążenia do poprawy poczucia bezpieczeństwa. Bytowanie człowieka starszego 
wymaga jego aktywności, chociażby ze względu na jej ukierunkowanie na za-
spokojenie wielu potrzeb o różnej złożoności i charakterze – stąd też bezpie-
czeństwo traktowane może być jako wartość konieczna do życia człowieka. 
Wielu ludzi, zdaniem T. Kirkwooda, jest w stanie zabezpieczyć się na starość, 
np. gromadząc w ciągu życia kapitał zapewniający niezależność finansową na 
emeryturze. Jednak coraz liczniejsza grupa osób nie może sobie na to pozwolić 
i musi zdać się na to, co przeznaczy dla nich państwo (Kirkwood 2005, s. 268). 
Traktowani wtedy bywają jako pasożytniczy użytkownicy programów socjal-
nych i opiekuńczych, ze skrupulatnie wyliczonymi „wskaźnikami zależności” 
(Szarota 2007, s. 87). 

Życie ludzi starszych, nawet we współczesnych dobrze zorganizowanych 
i zasobnych społeczeństwach, nie jest wolne od zagrożeń bezpieczeństwa. Oprócz 
zagrożeń strukturalnych wynikających z organizacji społeczeństwa, ze społeczne-
go podziału ról, człowieka dotykają zagrożenia o podłożu biologicznym i przyrod-
niczym: niedogodności związane ze starzeniem się organizmu, choroby, niekiedy 
inwalidztwo, utrata osób bliskich (najczęściej współmałżonka) itp. Opisane powy-
żej przejawy zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych mogą wyzwalać różne 
stany emocjonalne, wpływają (mogą wpływać) na zachowania osób – powodować 
destrukcję, wyrażającą się wrogością, agresją, lękliwością, strachem, przerażeniem 
i niepokojem, nerwowością, a także apatią, zniechęceniem i brakiem wiary w po-
prawę własnego położenia i jakości życia na emeryturze.  



 Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej   63 

Bibliografia 

1. Barnaszewski A. (2005), Istota pojęcia i znaczenie bezpieczeństwa w funk-

cjonowaniu jednostek i społeczności, Zeszyty Naukowe WSOWL. 
2. Brzezińska A., Ober-Łopatka K., Stec R. (2007), Szanse rozwoju w okresie 

późnej dorosłości, Poznań. 
3. Cudowska A. (2004), Poczucie bezpieczeństwa personalnego narracjach 

kreatywności, [w:] Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. (red.) Edu-

kacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, Lublin – Poznań. 
4. Dobrzański K. (2008), Funkcjonowanie ludzi starszych w warunkach lokal-

nych. Przyczynek do problemu, [w:] Konieczna-Woźniak R. (red.) Doro-

słość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy, Poznań. 
5. Grodzicki T., Kociemba J., Skalski A. (2007), Geriatria z elementami ge-

rontologii ogólnej, Gdańsk. 
6. Karney E.J. (2000), Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka, „Rocznik 

Andragogiczny”. 
7. Kirkwood T. (2005), Czas naszego życia. Co wiemy o starzeniu się człowie-

ka, Kielce. 
8. Klimek K. (2002), Edukacyjne aspekty współczesnych zagrożeń bezpie-

czeństwa człowieka, [w:] Vademecum przysposobienia wojskowego, War-
szawa. 

9. Kaczmarek J. (1998), Bezpieczeństwo, „Myśl Wojskowa”. 
10. Kołodziejczyk K. (2009), Bezpieczeństwo. Kontekst personalno-aksjolo-

giczny, „Zeszyty Naukowe WSOWL”. 
11. Korzycki S. (1994), System bezpieczeństwa Polski, Warszawa. 
12. Kuć M. (2004), Zagrożenia nazwać po imieniu – świadomość zagrożeń 

sposobem przeciwdziałania wiktymizacji, [w:] Kowalski D., Kwiatkowski M., 
Zduniak A. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, Lu-
blin – Poznań. 

13. Leksykon pojęć dydaktyczno-wychowawczych dowódcy (1999), Warszawa. 
14. Leszczyńska-Rejchert A. (2005) Człowiek starszy i jego wspomaganie – 

w strone pedagogiki starości, WUM, Olsztyn. 
15. Rokicki B. (1994), Poznawcze reprezentacje zagrożeń bezpieczeństwa pań-

stwa – niektóre implikacje edukacyjne, [w:] Stępień R. (red.) Edukacja dla 

bezpieczeństwa, Warszawa. 
16. Skuza C. (2000), Determinanty współczesnych zagrożeń o charakterze nie-

militarnym, [w:] Zeszyty Naukowe WSO im. gen. J. Bema. 
17. Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania (2000), 

Warszawa. 
18. Strzelec M. (2008), Potrzeby osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana 

Pawła II, [w:] Konieczna-Woźniak R. (red.) Dorosłość wobec starości. 

Oczekiwania – radości – dylematy, Poznań. 



 Krzysztof Klimek   64 

19. Szarota Z. (2007), Społeczne wykluczanie starości – edukacyjna riposta, 
[w:] Fabiś A. (red.), Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji, 
Mysłowice. 

20. Świniarski J. (1999), Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, 
Warszawa. 

21. Tokaj A. (2008), Krótka refleksja nad samotną i osamotnioną starością, 
[w:] Konieczna-Woźniak R. (red.) Dorosłość wobec starości. Oczekiwania 

– radości – dylematy, Poznań. 
22. Zalewski S. (2001), Polityka bezpieczeństwa państwa a edukacja obronna, 

Warszawa. 
23. Zięba R. (1997), Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach, [w:] 

Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R., (red.) Bezpieczeństwo narodowe i mię-
dzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa. 
 
 

The reconstruction of the concept of human forces in the contemporary 
vision of social capital 

 
Key words: Old age, human safety during the period of old age, life threats  
 
Summary: The objective of this article is to present the issue of personal safety at 
an older age when people face numerous problems, which frequently pose a threat 
to their proper and peaceful functioning in life. At the beginning of this paper, the 
author focuses on the analysis of the term and the essence of safety and its signifi-
cance in the lives  of contemporary people. He also shows some civilizational chal-
lenges, which constitute harbingers of health and life hazards. Apart from this, the 
author indicates the areas of the most frequent occurrence of threats and how, in 
the context of these, the needs and feelings of safety of the oldest generation 
should be considered.    
Old age is usually characterized by a lot of negative and critical events in almost 
all spheres of life. They have a significant influence on the quality of life, the 
physical condition and the frame of mind of the older person. That is why, while 
keeping safety of the elderly in mind, the author describes problems connected 
with the state of their health and emotional well-being, a change (or even a loss) in 
social roles, retirement, financial difficulties and lower economic status.  The proc-
ess of marginalization and loneliness of the elderly is very serious and it rankles 
the oldest age group. Finally, the need for family support and institutional social 
assistance has been shown. 
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