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Streszczenie

Cel artykułu: ukazanie uczestnictwa osób starszych w turystyce i rekreacji ru-
chowej oraz motywacje mające wpływ na ich zachowania w wolnym czasie. W tym 
celu przebadano seniorów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Klubie Senio-
ra.

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: metodologia badawcza opie-
rała się na zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu na-
rzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety. 

Główne wyniki badań/analiz: wyniki badań dotyczą uczestnictwa osób star-
szych w turystyce i rekreacji, na przykładzie seniorów, mieszkańców Rzeszowa. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że emerytów do uprawiania rekreacji rucho-
wej najczęściej motywuje chęć odpoczynku w kontakcie z przyrodą oraz poprawa 
zdrowia. Przez ruch odczuwają oni radość, odprężenie i spokój, a także, co bardzo 
istotne, zależy im na efektywnym spędzaniu wolnego czasu i regeneracji sił psy-
chofizycznych. 

Implikacje praktyczne: analizując wyniki badań można wywnioskować, jakie 
formy aktywności ruchowej i wyjazdów turystycznych preferują seniorzy z Rze-
szowa. Dzięki temu władze miasta mają możliwość dopasowania infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb i możliwości osób starszych, aktywnie spę-
dzających swój czas wolny, którego mają dostatecznie dużo. 

Implikacje społeczne: dzięki uczestnictwu w turystyce i rekreacji ruchowej 
seniorzy mogą aktywnie spędzać czas wolny. Uprawianie turystyki i rekreacji przy-
czynia się również do uczestnictwa seniorów w życiu społeczeństwa, a przez to 
pozytywnie wpływa na ich samopoczucie psychofizyczne, a co się z tym wiąże – 
przyczynia się do wzrostu jakości ich życia. 

Kategoria artykułu: badawczy

Słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, osoby starsze.

Kod JEL: I12

Wstęp

W obecnych czasach osoby starsze mają coraz wyższe aspiracje w zakresie jakości ich 
życia. Nie tylko ważne jest zaspokojenie potrzeby godziwych warunków materialnych 
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i mieszkaniowych, ale także duże znaczenie ma wzrost potrzeb kulturalnych, poznawczych 
i ruchowych. Po wykonaniu koniecznych, ale znacznie ograniczonych już obowiązków 
i zadań związanych z rodziną i codzienną egzystencją, należy wypełnić osobom starszym 
ich czas wolny treścią związaną z kulturą, turystyką i aktywnością fizyczną. Aktywność 
turystyczna i rekreacyjna przyczynia się do propagowania zdrowego stylu życia, zmiany 
sposobu myślenia, kontaktu ze środowiskiem społecznym i naturalnym oraz przynosi wiele 
innych korzyści przyczyniających się do podnoszenia jakości życia osób starszych (Żegleń 
i in. 2016). 

Czas wolny przede wszystkim przeciwstawiany jest pojęciu pracy zawodowej, a także 
codziennym obowiązkom związanym z pracami domowymi i wychowywaniem potomstwa. 
Czas ten charakteryzuje się swobodą i nieskrępowaną działalnością ludzką, nastawioną na 
odpoczynek, rozrywkę i rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności. Powstało wiele 
definicji różnych autorów, którzy w sposób mniej lub bardziej trafny określili istotę czasu 
wolnego.

Już pod koniec XIX wieku amerykański ekonomista T. Veblen próbował sformułować 
definicję tego pojęcia. W świetle poglądów autora: „czas wolny obejmuje całokształt życia 
człowieka poza pracą, a ilość tego czasu decyduje o przynależności do klasy pracującej lub 
uprzywilejowanej” (za: Kwilecka, Brożek 2007).

Polska literatura przedmiotu przedstawia wiele definicji określających „czas wolny”. 
Według A. Kamińskiego (za: Nowicka, Błażewicz 2006), czas ten jest to część budżetu 
czasu, której nie wypełniamy pracą zarobkową normalną i dodatkową, nie jest to też syste-
matyczne kształcenie uczelniane, ani zaspokajanie elementarnych potrzeb fizjologicznych 
(sen, posiłek, higiena). Uważa on również, że sfera ta nie zawiera treści takich, jak stałe 
obowiązki domowe, a także opieka nad członkami rodziny, którzy wymagają troski i pomo-
cy. Ta część dnia, która wolna jest od powyżej wymienionych ludzkich działań powinna być 
spożytkowana na swobodne wczasowanie, życie rodzinne, obowiązki społeczne i wszelkie 
aktywności przynoszące jednostce doraźne korzyści (Rzepko 2016).

Na przestrzeni lat powstało wiele definicji czasu wolnego. Zmieniały się one wraz 
z ustrojem państwa i na tle przemian społeczno-kulturowych ulegały kolejnym modyfika-
cjom. Ich autorzy starali się jak najlepiej i w pełni dobitnie oddać sens znaczenia czasu 
wolnego. Nie da się nie zauważyć, że sprowadzają się one do kilku wspólnych i niezaprze-
czalnych stwierdzeń, iż czas wolny i wszystkie treści, które go wypełniają mają „wpływ 
na model i profil osobowości, kształtują jej istotne cechy, zdolność do pracy i możliwości 
twórcze człowieka” (Pięta 2008). 

Większość osób doświadczających stan przejścia na emeryturę, bądź zbliżających się do 
tej przełomowej chwili traktuje ten stan rzeczy jako umowny początek starości. Trafiałek 
(1988), Świderska (2015), chcąc przybliżyć położenie, w jakim mogą znajdować się ta-
kie osoby, proponują rozpatrywać starość jako „zespół powiązanych ze sobą, zachodzących 
w organizmie zmian fizjologicznych, psychicznych i społecznych, które warunkując się 
wzajemnie, wskazują na ogólny stan regresu. Zmiany fizjologiczne przejawiają się zmniej-
szoną odpornością organizmu i zniedołężnieniem, psychiczne – znacznym egocentryzmem, 
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ucieczką od rzeczywistości, rozpamiętywaniem minionych wydarzeń, poczuciem samot-
ności i bezsensu, społeczne – utratą pełnionych ról społecznych, aktywności zawodowej, 
izolacją”. 

Kozdroń (2004), Gębka i Kędziora-Kornatowska (2012) uważają, że wpływ na jakość 
życia, sprawność, samodzielność i niezależność wpływa regularna aktywność fizyczna. 
W dużym stopniu pomaga w zachowaniu dobrej kondycji psychofizycznej i właśnie w przy-
padku osób starszych odgrywa ona ważną rolę.

Toczek-Werner (2007) opisuje uczestnictwo człowieka starszego w rekreacji i turysty-
ce jako szansę podtrzymania zdrowia fizycznego. Uważa, iż zadania stawiane starszym 
ludziom aktywizują ich psychikę dzięki szczególnemu psychospołecznemu kontekstowi 
i bodźcom pobudzającym układ nerwowy. Dużo pozytywnych emocji będących wynikiem 
uczestnictwa w aktywności ruchowej sprzyja komunikacji i integracji. W tym kontekście 
rozważań na podkreślenie zasługuje jeszcze inna wartość rekreacji i turystyki, a mianowi-
cie ich najczęściej grupowy charakter. Sprzyja on ponownemu zainteresowaniu się ludźmi, 
skłania osoby starsze do porównań, czyni bardziej otwartymi na kłopoty i radości innych. 
Możliwość realizacji swych zainteresowań, utrzymania więzi z innymi ludźmi, racjonalnego 
wypoczynku oraz aktywności w środowisku przyrodniczym daje zadowolenie z życia i po-
godę ducha, co często jest gwarancją „pogodnej starości” (Trzebiatowski 2011).

Podsumowując, na podkreślenie zasługuje stwierdzenie Kamińskiego, iż od wczesnej 
młodości oraz w okresie dorosłości zaleca się utrwalanie nawyków korzystnych dla lat eme-
rytalnych. Wychowanie to musi trwać ciągle. Wychowanie ciągłe to dyrektywa, która głosi, 
że niezależnie od wcześniejszego wprowadzania ludzi w potrzeby czasu wolnego w każdej 
fazie życia ludzkiego, także w okresie emerytalnym, można i należy wzbogacać wiedzę, 
umiejętności i nawyki osób starszych, odnosząc się do zdrowej, aktywnej i pożytecznej sta-
rości. Psychologowie dowodzą, iż uczenie osób starszych może być skuteczne, praktycy 
natomiast dostarczają dowodów, iż jest to możliwe (Muchnicka-Djakow 1984).

Oferta zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów w wybranych 
placówkach na terenie Rzeszowa

Jedną z placówek, która zrzesza i stwarza osobom starszym możliwości ciągłego ucze-
nia się, rozwijania, a także uczestniczenia w życiu społecznym jest Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, który działa przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Zorganizowany został w 1983 roku 
w byłej Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP). Do grupy studentów może zapisać się każ-
dy, kto ukończył 50 lat i nie pracuje już zawodowo (emeryt, rencista, niepracujący) – gdy 
wypełni deklarację, opłaci składkę i zgłosi się na zajęcia. Obecnie zapisanych jest ponad 
1070 studentów. Słuchacze według swych zainteresowań mogą uczestniczyć w ciekawych 
wykładach z różnych dziedzin wiedzy, np. historii, biologii, medycyny, filozofii, kultury czy 
polityki.

Oprócz najpopularniejszej i prężnie działającej placówki, jaką jest Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, swoją działalność skierowaną do seniorów prowadzą również liczne Kluby Seniora. 

handel_wew_4-2-2017.indd   208 2017-10-23   14:53:06



209M. RZEPKO, M. DROZD, S. DROZD, W. BAJOREK, P. KUNYSZ

Jednym z nich jest Klub Seniora działający przy Osiedlowym Domu Kultury w Rzeszowie, 
którego działalność i repertuar zajęć opisano poniżej na podstawie wywiadu z kierownic-
twem klubu, jak i obserwacji własnych. Klub funkcjonuje od 1980 roku i zrzesza grupę 
liczącą mniej więcej 50 uczestników. Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki każde-
go tygodnia. Treści, które wypełniają wspólnie spędzany czas klubowiczów zależny jest 
od ich własnej inwencji i organizacji. Na każde święto przygotowywana jest uroczystość, 
podczas której członkowie recytują wiersze, odgrywają małe inscenizacje artystyczne oraz 
własnoręcznie przygotowują poczęstunek. Bardzo popularne są w klubie wyjazdy turystycz-
ne. Każdego miesiąca organizowana jest jednodniowa wycieczka autokarowa połączona ze 
zwiedzaniem m.in. do Łańcuta, Rudnika nad Sanem czy Wieliczki, wiele innych wycieczek 
ma też charakter religijno–pielgrzymkowy. W okresie wakacyjnym klubowicze organizują 
sobie wyjazd z ogniskiem i śpiewaniem kończący się noclegiem w miejscowościach wypo-
czynkowych, takich jak Ożanna lub Polańczyk. Atmosfera panująca podczas spotkań jest 
bardzo ciepła, seniorzy są mocno ze sobą zintegrowani, dobrze się znają i są dla siebie 
życzliwi. 

Poza zajęciami organizowanymi przez wyżej wymienione placówki osoby starsze mogą 
skorzystać z innych zajęć zorganizowanych właśnie z myślą o nich. Basen „Muszelka” znaj-
dujący się w Rzeszowie proponuje dla osób starszych aquaaerobik. 

Metodologia badawcza

Badania zostały przeprowadzone wiosną 2015 roku wśród 100-osobowej grupy respon-
dentów w wieku emerytalnym. Spośród badanych, 50% stanowili uczestnicy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Rzeszowie, zaś 50% to uczestnicy Klubu Seniora funkcjonującego 
w Osiedlowym Domu Kultury w Rzeszowie. Średni wiek badanych seniorów wynosił  
65,7 lat, natomiast rozkład płci badanych wynosił 68% kobiet i 32% mężczyzn. Ze względu 
na małą liczbę respondentów, autorzy pragną zaznaczyć, że badania mają charakter pilota-
żowy i stanowią przyczynek do dalszych, pogłębionych badań, które mogłyby zostać prze-
prowadzone w innych miastach na terenie kraju. 

W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując ankietę 
zawierającą 11 pytań jako narzędzie badawcze. W niektórych pytaniach można było udzie-
lić kilku odpowiedzi. Pytania zawarte w ankiecie pozwoliły uzyskać odpowiedź na temat 
uczestnictwa osób starszych w rekreacji ruchowej i turystyce oraz preferowanych form tych 
dyscyplin, a także motywacji i barier mających wpływ na sposób wykorzystania ich czasu 
wolnego. Uzyskane odpowiedzi podczas przeprowadzonego badania ankietowego przedsta-
wiono w tabelach.

Omówienie wyników badań

Z uzyskanych danych wynika, jaką ilością czasu wolnego dysponują seniorzy w dniach 
powszednich, a także w czasie weekendu (por. tabela 1). Najwięcej ankietowanych udzieliło 
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odpowiedzi, iż posiada od 3 do 5 godzin czasu wolnego w dni powszednie (58%), natomiast 
w weekend wymiar wolnego czasu wynosi wśród badanych od 6 do 9 godzin (42 %).

Warto zauważyć, że mimo iż ilość czasu wolnego inna jest w dni powszednie i w week-
endy, to ten sam wymiar czasu, od 2 do 3 godzin, przeznaczany jest na rekreację ruchową 
(48% − dni powszednie, 27% − weekend).

Tabela 1
Wymiar czasu wolnego w tygodniu (w %)   

Dysponowanie czasem wolnym

Wymiar godzin Dni powszednie Weekend

nie dysponuję 4 9 
1-2 godz. 14 0 
3-5 godz. 58 28 
6-9 godz. 16 42 
10 godz. i więcej 8 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 2
Ilość czasu wolnego poświęcanego przez respondentów na rekreację ruchową 
w tygodniu (w %) 

Uczestnictwo w rekreacji ruchowej

Wymiar godzin Dni powszednie Weekend

wcale 7 17 
1 godz. 31 22 
2-3 godz. 48 27 
4-5 godz. 8 21 
6 godz. i więcej 6 13 

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród rodzajów czynności, które najczęściej wypełniają czas wolny osób starszych 
można uznać, iż są to prace domowe (55%), słuchanie muzyki i radia (43%) oraz czytelnic-
two (36%). Spośród czynności, które uprawiane są czasami duża część osób ankietowanych 
preferuje rozrywki kulturalne o charakterze masowym (46%), a także życie towarzyskie 
(40%) i rozwijanie zainteresowań (34%).

Do najczęstszych form aktywności ruchowych podejmowanych w czasie wolnym przez 
respondentów należy zdecydowanie biwak w plenerze, piknik, grzybobranie, zbiór jagód 
(53%), a także spacery (52%). Następnie stosunkowo dużą popularnością cieszy się praca 
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w ogrodzie lub na działce (28%), jak i również turystyka piesza (25%). Nie dużo mniejsze 
zainteresowanie wykazują ankietowani wobec ćwiczeń w domu lub klubie (21%) czy też 
jazdy na rowerze (20%). Stosunkowo młoda forma rekreacji ruchowej taka jak nordic wal-
king często polecana seniorom nie zdążyła jeszcze na dobre zagościć w ich czasie wolnym, 
uprawia ją tylko 5% ankietowanych. 

Tabela 3
Rodzaje czynności w czasie wolnym (w %)

Które czynności wypełniają najczęściej Pani/Pana codzienny czas wolny?

Kategoria odpowiedzi Często Czasami Nigdy

Prace domowe 55 18  27
Słuchanie muzyki, radia 43 22 35
Czytelnictwo (książki, czasopisma) 36 24 40
Życie towarzyskie 21 40 39
Komputer, Internet 19 17 64
Turystyka 19 23 58
Bierny odpoczynek 17 30 53
Rozwijanie zainteresowań 15 34 51
Sport 14 22 64
Inne: Krzyżówki 6 0 94
Rozrywki kulturalne o charakterze masowym 3 46 51

Źródło: jak w tabeli 1.

Jak wynika z tabeli 5, najczęstszym powodem do uprawiania rekreacji ruchowej wśród 
badanych jest chęć odpoczynku w kontakcie z przyrodą (40%), 39% ankietowanych se-
niorów kieruje się motywami zdrowotnymi, a także ważną rzeczą, którą uzyskują dzięki 
uczestnictwu w rekreacji ruchowej jest przeżycie radości, odprężenia i spokoju (36%). Nie 
trudno też zauważyć, że dużą rolę odgrywa chęć efektywnego spędzenia czasu (34%), a tak-
że regeneracja sił psychofizycznych (25%). Warto też nadmienić, że ankietowani seniorzy 
najrzadziej kierują się potrzebą uczestniczenia w imprezach sportowych (3%).

Podczas badania respondentów zapytano, jak oceniają stan swojego zdrowia. Blisko po-
łowa tj. 51% odpowiedziała, że stan ich zdrowia jest dobry. Dostatecznie swoje zdrowie oce-
nia 32% ankietowanych, a 9% uważa, że trudno powiedzieć. Najmniej z badanych określa 
swoją formę jako bardzo dobrą, a tylko 1% seniorów twierdzi, że jest ona niedostateczna.

Wyniki badań wykazały, iż wśród ankietowanych bardzo duża część, bo aż 79% świado-
ma jest faktu, że rekreacja ruchowa ma pozytywny wpływ na stan zdrowia. Nikt nie udzielił 
odpowiedzi jakoby aktywność ta nie miała dobrego wpływu na zdrowie, a tylko 8% stwier-
dziło, że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie.
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Tabela 4
Formy aktywności ruchowych uprawianych przez seniorów (w %) 

Rodzaje aktywności ruchowych w czasie wolnym

Rodzaje aktywności ruchowych Często Czasami Nigdy

Biwak w plenerze, piknik, grzybobranie, zbiór jagód 53 36 11
Spacer 52 23 25
Praca w ogrodzie lub na działce 28 24 48
Turystyka piesza 25 22 53
Ćwiczenia w domu lub klubie 21 25 54
Jazda na rowerze 20 15 65
Taniec 14 34 52
Narciarstwo biegowe 8 6 86
Pływanie 7 18 75
Udział w turystyce religijnej, pielgrzymki 7 21 72
Narciarstwo zjazdowe 6 9 85
Nordic walking 5 10 85
Gry i zabawy rekreacyjne 4 19 77
Jogging 4 9 87
Kajakarstwo 3 2 95
Jazda konna 2 5 93
Jazda na łyżwach 2 4 94
Tenis stołowy 2 3 95
Wędkarstwo 1 2 97
Tenis ziemny 1 2 97
Gry sportowe 1 8 91
Trekking 0 5 95
Żeglarstwo 0 1 99
Golf 0 0 100
Myślistwo 0 0 100
Inne 0 0 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród zaproponowanych w badaniu różnych form turystyki (por. tabela 6) największą 
popularnością cieszyła się turystyka piesza (38%), następnie rowerowa (20%). Mały odsetek 
badanych uprawia turystykę narciarską (6%), a już znikoma liczba badanych preferuje tury-
stykę kajakową (2%) i konną (3%). Wśród innych form turystyki 5% seniorów wymieniło 
turystykę autokarową jako formę uprawianą czasami, natomiast tylko 1% również czasami 
żegluje.
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Tabela 5
Rodzaje motywacji do uczestnictwa w rekreacji ruchowej (w %) 

Motywy uczestnictwa w rekreacji ruchowej

Rodzaje motywów Często Czasami Nigdy

Odpoczynek w kontakcie z przyrodą 40 30 30
Motywy zdrowotne 39 26 35
Przeżycie radości, odprężenia, spokoju 36 21 43
Efektywne spędzanie czasu wolnego 34 15 51
Regeneracja sił psychofizycznych 25 13 62
Nawiązywanie kontaktów towarzyskich 22 26 52
Ucieczka od codzienności 21 25 54
Zainteresowania, hobby 18 16 66
Uprawianie sportu, poprawa kondycji 17 20 63
Przeżycie przygody 16 15 69
Pokonywanie własnych słabości 14 23 63
Kształtowanie zgrabnej sylwetki 13 15 72
Rozwijanie zdyscyplinowania i siły woli 12 16 72
Wzmacnianie poczucia własnej wartości 12 23 65
Wykazanie się własną inwencją i odwagą 10 22 68
Uczestnictwo w imprezach sportowych 3 17 80

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 6
Formy turystyki uprawianej najczęściej przez seniorów (w %)  

 Kategoria odpowiedzi Często Czasami Nigdy

Turystyka piesza 38 22 40
Turystyka rowerowa 20 11 69
Turystyka narciarska 6 2 92
Turystyka konna 3 4 93
Turystyka kajakowa 2 3 97
Turystyka żeglarska 0 1 99
Inne: autokarowa 0 5 95

Źródło: jak w tabeli 1.

Podczas badania, respondenci udzielali również odpowiedzi na pytanie dotyczące ce-
lów wyjazdów turystycznych. 66% osób starszych zaznaczyło, iż miały one charakter tu-
rystyczno–wypoczynkowy. Następnie ankietowani odpowiadali, że celem ich podróży były 
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odwiedziny u krewnych lub znajomych (29%). Wydawać by się mogło, że seniorzy często 
odbywają wyjazdy o charakterze religijnym, lecz była to tylko mała grupa repspondentów 
(9%), a jeszcze mniej wyjeżdża poza miejsce swego zamieszkania w celach sportowych 
(7%). Tylko 2% ankietowanych jako inne cele podróży wymieniło cele zarobkowe.

Osoby starsze podczas wyjazdów turystycznych najchętniej spędzają czas na zwiedza-
niu muzeów, skansenów i zabytków (55%), również odwiedzanie parków narodowych 
lub krajobrazowych jest częstym zajęciem w trakcie podróży (46%). Podobna liczba ba-
danych seniorów preferuje spokojny wypoczynek i krótkie spacery (45%), lecz nie stroni 
również od życia towarzyskiego i rozrywek (35%). Ma to związek zapewne z udziałem 
w przedstawieniach teatralnych, koncertach itp. (29%) jako jedną z form obcowania z kul-
turą danego miejsca wypoczynku. Warto też zauważyć, że respondenci podczas wyjaz-
dów turystycznych korzystają z zabiegów leczniczych i uczestniczą w sanatoryjnej kuracji 
klimatycznej (28%). Na tym samym poziomie (27%) usytuowały się takie zajęcia jak 
zwiedzanie miejsc kultu religijnego, a także bierny wypoczynek w postaci słuchania radia 
i oglądania telewizji. 

Tabela 7
Rodzaje czynności wypełniających czas w trakcie podróży (w %)

Wyszczególnienie % wskazań

Zwiedzanie muzeów, skansenów, zabytków 55
Odwiedzanie parków narodowych lub krajobrazowych 46
Spokojny wypoczynek, krótkie spacery 45
Życie towarzyskie i rozrywki 35
Udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach itp. 29
Zabiegi lecznicze, sanatoryjna kuracja klimatyczne 28
Słuchanie radia, oglądanie telewizji 27
Zwiedzanie miejsc kultu religijnego 27
Czytanie 21
Chodzenie do kawiarni, restauracji, klubów 16
Przebywanie w ciszy i spokoju, z dala od ludzi 10
Poprawa kondycji: gimnastyka, jogging, fitness, pływanie itp. 9
Specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne 8
Turystyka kwalifikowana (żeglarstwo, wspinaczki itp.) 8
 Zajęcia hobbystyczne np. wędkowanie, fotografowanie 8
Narciarstwo 7
Udział w oferowanych imprezach fakultatywnych 6
Zdobywanie umiejętności np. nauka języków obcych 5
Inne 0

Źródło: jak w tabeli 1.
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Respondentów zapytano również o miejsca docelowe wyjazdów turystycznych. Taka sama 
liczba ankietowanych (45%) podała, że najczęściej wyjeżdżają w góry i do miast. Odwiedzają 
również morze (21%), a następnie 17% badanych podało za miejsce wyjazdów inne tereny, 
nie wymienione w ankiecie. Najrzadziej seniorzy wyjeżdżają nad jeziora (15% respondentów).

Podsumowanie

Prawidłowa organizacja czasu wolnego osób starszych w dzisiejszych czasach powinna 
być ważnym zagadnieniem dla wielu dziedzin nauki. Wszelkie zmiany w organizmie zacho-
dzące podczas okresu starzenia się są nie lada wyzwaniem dla grona specjalistów, nie tylko 
ze świata medycyny. Oczywistą rzeczą powinno być, że umiarkowany ruch na świeżym 
powietrzu jest eliksirem na przedłużanie młodości. Wiedza ta powinna towarzyszyć każde-
mu, od najmłodszych lat po wiek sędziwy. Rekreacja ruchowa i turystyka są po pierwsze nie 
tylko sposobem na aktywne spędzanie czasu wolnego, lecz także posiadają funkcje wpływa-
jące pozytywnie na samopoczucie psychofizyczne.

Osobom starszym po przejściu na emeryturę grozi monotonia, szarość i poczucie bez-
sensu reszty życia. Czują się niepotrzebni i odrzuceni po straceniu roli pracownika, która 
niegdyś wypełniała większość ich czasu i była treścią życia. Brak ciągłości tego zajęcia, 
usamodzielnienie się dzieci, a nawet strata małżonka, która w tym okresie zdarza się coraz 
częściej, powodują, iż osoby starsze odczuwają ogrom pustki, zamykają się w sobie i odma-
wiają sobie szansy na ciekawe spędzenie tego okresu ich życia. Takim osobom należy jak 
najszybciej wyjść naprzeciw.

Turystyka stwarza osobom starszym nie tylko okazję do ruchu na świeżym powietrzu, 
dostarcza również przeżyć estetycznych podczas kontaktu z naturą, wzbogaca naszą wiedzę 
kulturalno-krajoznawczą, ale jest także wspaniałym sposobem na oderwanie się z szaro-
ści codziennego dnia. Rekreacja ruchowa pomaga seniorom poprawić kondycję, wpływa 
pozytywnie na układ kostno-mięśniowy, oddechowy, układ krążenia, zwiększa wydolność 
i wytrzymałość organizmu. Obie te dyscypliny posiadają jeszcze jedną ważną cechę szcze-
gólnie istotną w życiu seniorów, mianowicie stwarzają one możliwości integracji, kontaktu 
z rówieśnikami, uczestniczenia w życiu społecznym i poczucia się znów potrzebnym i ak-
tywnym człowiekiem.

Na podstawie przeprowadzonych badań można również wywnioskować, jakie formy ak-
tywności ruchowej i wyjazdów turystycznych preferują seniorzy z Rzeszowa. Ze szczegó-
łowej analizy badań wynika, iż seniorzy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy na 
rekreację ruchową przeznaczają od 2 do 3 godzin. Większość czasu emerytów wypełniają 
szeroko pojęte prace domowe, do których w dużej mierze można zapewne zaliczyć opiekę 
nad wnukami, jest to bowiem czynność często przypisywana babciom i dziadkom. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że wciąż jeszcze turystyka i sport rekreacyjny nie są częstym 
zajęciem w wolnym czasie seniorów. W rzeczywistości preferują oni bierne czynności, takie 
jak słuchanie muzyki i radia, a także oddają się czytelnictwu prasy i książek oraz życiu to-
warzyskiemu. Mówiąc o aktywnościach ruchowych osób w podeszłym wieku, zaobserwo-
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wano, iż najpopularniejszą z aktywnych form jest biwak w plenerze, piknik, grzybobranie, 
zbiór jagód, a także spacery, pielęgnowanie działki oraz turystyka piesza. Do stosunkowo 
często uprawianych zajęć ruchowych przez przebadane osoby starsze można zaliczyć ćwi-
czenia w domu lub klubie, jazdę na rowerze oraz tańce. Prawdopodobnie dyscypliny takie, 
jak jazda konna, kajakarstwo, jazda na łyżwach czy też tenis ziemny nie są popularne wśród 
ankietowanych ze względu na obniżone zdolności motoryczne seniorów, mniejszą wytrzy-
małość na wysiłek, strach przed urazami czy też wysoką cenę tych usług.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, emerytów do uprawiania rekreacji ruchowej naj-
częściej motywuje chęć odpoczynku w kontakcie z przyrodą oraz poprawa zdrowia. Dzięki 
ruchowi odczuwają radość, odprężenie i spokój, a także, co bardzo istotne, zależy im na 
efektywnym spędzaniu wolnego czasu i regeneracji sił psychofizycznych. 

Przeprowadzone badanie ankietowe obrazuje również stanowisko seniorów wobec tu-
rystyki. Najczęstszą jej formą są wyjazdy krajowe na kilka dni, których cel jest przeważnie 
turystyczno-wypoczynkowy lub też mają one charakter odwiedzin u krewnych bądź znajo-
mych. Ankietowani preferują turystykę pieszą i rowerową, a są to właśnie formy turystyki 
polecane osobom starszym. Podczas podróży respondenci chętnie wzbogacają swoją wiedzę 
historyczną, krajoznawczą i kulturalną, oddają się życiu towarzyskiemu, a także korzystają 
z zabiegów leczniczych. 

Jak wynika z powyższej pracy rekreacja ruchowa i turystyka mają w życiu seniorów 
postać zalążka. który trzeba pielęgnować i wciąż upowszechniać. Należy we wszelaki spo-
sób zmotywować osoby starsze do aktywności, uzmysłowić im, jak duży wpływ ma na ich 
samopoczucie psychiczne i fizyczne, a także stworzyć dla nich jak najlepsze możliwości do 
podejmowania tych zajęć, aby mogły one w zupełności pełnić swoją rolę, dostarczać radości 
i spełnienia. 
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Participation in Tourism and Physical Recreation of Elderly People 
Rzeszów Inhabitants

Summary

Aim of the article: to show participation of elderly people in tourism and phys-
ical recreation as well as the motivations affecting their behaviour at one’s leisure. 
For this purpose, elderly people at the Third Age University and in the Senior’s 
Club were surveyed.

Type of the research methodology used: the research methodology was based 
on the application of the method of diagnostic survey with the use of a question-
naire as the research tool. 

Main findings of research/analyses: the research findings concern the partici-
pation of the elderly in tourism and recreation, on the example of senior residents 
of the city of Rzeszów. The carried out surveys show that pensioners are most often 
motivated to exercise physical recreation by the desire to rest in the contact with na-
ture and to improve one’s health. Through movement they feel joy, relax and peace 
of mind as well as, what is very important, they matter an effective spending their 
free time and regeneration of their psychophysical strengths. 

Practical implications: analysing the research findings one may conclude 
which forms of physical activity and tourist trips are preferred by seniors from 
Rzeszów. Owing to that, the urban authorities have an opportunity to match the 
tourism and recreational infrastructure to the needs and abilities of elderly people 
spending their free time which they have sufficiently much. 

Social implications: owing to their participation in tourism and physical rec-
reation, seniors may spend their free time actively. Exercising tourism and recrea-
tion also contributes to the seniors’ participation in the society’s life what positively 
affects their psychophysical frame of mind and, what is related thereto, contributes 
to an increase in the quality of their life. 
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Участие в туризме и двигательной рекреации пожилых  
людей-жителей Жешува

Резюме

Цель статьи: указать участие пожилых людей в туризме и двигательной 
рекреации, а также мотивировки, влияющие на их поведение на досуге. Для 
этого обследовали пожилых людей в Университете третьего возраста и в Клу-
бе для пожилых людей.

Вид использованной исследовательской методологии: исследователь-
ская методология основывалась на применении метода диагностического 
зондажа с использованием исследовательского инструмента, каким является 
вопросник анкеты. 

Основные результаты изучения/анализов: результаты изучения касают-
ся участия пожилых людей в туризме и рекреации на примере лиц пожилого 
возраста, жителей Жешува. Из проведенного изучения вытекает, что пенсио-
неров к занятиям двигательной рекреацией чаще всего мотивирует желание 
отдохнуть наедине с природой и улучшить состояние здоровья. Благодаря 
движению они чувствуют радость, облегчение и покой, а также, что весьма 
важно, заботятся об эффективном проведении досуга и восстановлении пси-
хофизических сил. 

Практические импликации: анализируя результаты изучения, можно 
прийти к выводу, какие формы двигательной активности и турпоездок пред-
почитают пожилые люди из Жешува. Благодаря этому городские власти могут 
приспособить туристскую и рекреационную инфраструктуру к потребностям 
и возможностям пожилых лиц, активно проводящих свой досуг, которого  
у них достаточно большой объем. 

Социальные импликации: благодаря участию в туризме и двигательной 
рекреации пожилые лица могут активно заниматься на досуге. Занятие ту-
ризмом и рекреацией способствует тоже участию пожилых людей в жизни 
общества и, благодаря этому, оно положительно влияет на их психофизиче-
ское самочувствие и, что связано с этим, способствует повышению качества 
их жизни. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, пожилые люди.

Коды JEL: I12
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