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Wst p
Podejmujemy tu prób omówienia sposobów wolnego czasu ludzi po 60 roku ycia. Jako
spo ecze stwo jeste my przyzwyczajeni, e na pytanie: „co s ycha ” u ludzi starszych zawsze
pojawia si odpowied : „stara bieda”. Co w ciwie oznacza stara bieda, i jak sp dzaj czas nasi
dziadkowie?
Aby dowiedzie si o sposobach sp dzania wolnego czasu, musimy si najpierw
zastanowi nad zdefiniowaniem tego zjawiska.
Czas wolny jest to czas bez obowi zków, przeznaczony na zaj cia dowolne. Chodzi
tutaj o dzia alno , w któr si cz owiek anga uje z w asnej woli, po wykonaniu swoich
obowi zków zawodowych, rodzinnych i spo ecznych. W czasie tym mo na odpoczywa , bawi si ,
wzbogaca swoj wiedz i kwalifikacje dla w asnej satysfakcji i uprawia zaj cia ruchowe. Poj cie
czasu wolnego jest wieloznaczne, mo e mie inne znaczenie dla ró nych ludzi i w ró nych
sytuacjach. Niektórzy autorzy proponuj , by cech wyró niaj
czas wolny by a nie sama
czynno , ale nastawienie z jakim si t czynno podejmuje. Tak wi c, czas wolny mo na
pojmowa jako okre lony czas lub pewn czynno , b
jako nastawienie lub kombinacj tych
wymienionych.
Kazimierz Czajkowski stwierdza, e „(…) czas wolny jest dobrem spo ecznym,
wypracowanym przez jednostk i spo ecze stwo dla regeneracji si fizycznych i psychicznych po
pracy zawodowej, nauce - dla rozwijania indywidualnych zami owa i zainteresowa , zapewnienia
kulturalnego wypoczynku i kszta towania bogatszej osobowo ci jednostki”1
Jako kategoria czasu, c z a s w o l n y to ten, który pozostaje cz owiekowi po
wype nieniu obowi zków zawodowych, domowych, szkolnych i który jest przeznaczony na
odpoczynek, rozrywk i rozwój osobowo ci. W tym kontek cie wyró niamy 3 typy czasu wolnego:
krótki czas wolny- w trakcie dnia codziennego, redni czas wolny- w ramach weekendu, oraz d ugi
czas wolny- wakacyjno- urlopowy..2
Jako kategori zachowa ludzkich, czas wolny definiuje si , jako ca
zaj , którym
cz owiek oddaje si dobrowolnie, poza obowi zkowymi czynno ciami wolny wype niaj zaj cia
ukierunkowane ró nymi potrzebami, zainteresowaniami oraz cechami jednostek i grup.3 Zale nie
od celu mog one mie charakter edukacyjny, integracyjny, rekreacyjny, kulturalny,
kompensacyjny, wychowawczy itd. Mo na wysun wniosek, e czas wolny jest wielofunkcyjny, a
sposoby jego wykorzystania i motywy temu towarzysz ce s bogate i zró nicowane.
Wed ug kryterium indywidualnego zaanga owania si , zaj cia czasu wolnego mo na
podzieli na czynne i bierne, odtwórcze lub kreatywne; wed ug miejsca, w którym si odbywaj na
mieszkanie, bliskie otoczenie lub odleg y rejon. Innym kryterium podzia u mo e by cz sto
wykonywania danej czynno ci i d ugo czasu jaki si na ni po wi ca- godziny, dni, tygodnie.
Wszystkie zaj cia, wykonywane przez jednostk w czasie wolnym, mog pe ni , poza
innymi, funkcje rekreacyjne. Rekreacja charakteryzuje si kilkoma w ciwo ciami p yn cymi z jej
uprawiania: aktywno ci , dobrowolno ci , bezinteresowno ci i przyjemno ci . Jest ona kategori
dzia ania i nie oznacza bezczynno ci. Stanowi j zarówno bieganie, p ywanie, eglowanie jak i gry
stolikowe, rozwi zywanie krzy ówek, ogl danie dzie sztuki czy kontemplowanie. Cech rekreacji
jest dobrowolno , tzn. pozostawienie swobody wyboru tre ci i form, bez konieczno ci
przynale enia do stowarzysze czy grup, zgodnie z zainteresowaniami i zami owaniem, dla samej
przyjemno ci i satysfakcji wynikaj cej z dzia ania. Bezinteresowno rekreacji oznacza brak
motywów ekonomicznych przy jej podejmowaniu.
owo rekreacja pochodzi od aci skiego „ rekreo ”, co oznacza przywróci do ycia,
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wzmocni , pokrzepi , na nowo stworzy ..4 W dzisiejszych czasach ma ono trzy znaczenia. Po
pierwsze oznacza zespó zachowa , które realizuje cz owiek w swoim czasie wolnym. W znaczeniu
drugim wi zane jest z procesem wypoczynku, regeneracj si i usuwaniem skutków zm czenia. Po
trzecie jest to dynamicznie rozwijaj ce si zjawisko spo eczno-kulturowe, które jest spowodowane
wzrostem ilo ci czasu wolnego oraz zwi zane z nim formy zachowa ludzi. W praktyce rekreacj
dzieli si umownie na dwie kategorie: biern i czynn . Rekreacja bierna obejmuje takie zachowania
jak: opalanie si , s uchanie muzyki, ogl danie programu telewizyjnego. Rekreacja czynna, to formy
o przewadze wysi ku psychicznego ( np. Gra w szachy, rozwi zywanie krzy ówek ) oraz formy o
przewadze wysi ku fizycznego, zwi zane z ruchem mi ni, nazywane rekreacj fizyczn (
ywanie, bieganie, chodzenie po górach, gimnastykowanie si ). Rekreacja fizyczna, zwana tak e
ruchow , sportem masowym, aktywnym wypoczynkiem, masow kultur fizyczn , wyró nia si
specyficznym zespo em czynno ci zwi zanych z ruchem i wysi kiem fizycznym. Jej g ównym
celem jest zapewnienie organizmowi ludzkiemu biologicznej sprawno ci i jednoczesnym
usprawnieniu psychicznego i spo ecznego funkcjonowania jednostki, poszerzaj c sfer jej
zainteresowa i mo liwo ci.
Organizacj wolnego czasu dla ludzi po sze dziesi tym roku ycia zajmuj si
ró nego rodzaju instytucje, stowarzyszenia, organizacje spo eczne takie jak: kluby seniora,
wietlice, biblioteki, kluby osiedlowe, domy kultury czy nawet zak ady pracy. Oferuj one ró ne
formy zaj na przyk ad: ko a zainteresowa , zaj cia artystyczne, sportowe, odczyty, wycieczki i
inne.
Warto tak e zastanowi si , kim w naszym poj ciu jest osoba starsza. Wykorzystamy
tutaj podzia ycia na 4 ery wg. Levinsona:
dzieci stwo
wczesna doros
(od 17-22 roku ycia, do 40-45)
wiek redni ( od 40-45 do 60-65 roku ycia )
pó na doros
( od 60-65 roku ycia ).
Nasi ankietowani nale do grupy 4. S oni w wieku przedemerytalnym lub
emerytalnym.Wszystkie osoby mieszkaj na terytorium Polski i s jej obywatelami.
Celem badania jest sprawdzenie w jaki sposób sp dzaj czas wolny osoby po
sze dziesi tym roku ycia. Czy stan ich zdrowia, kondycja fizyczna i zainteresowania maj wp yw
na wybór miejsca, formy i towarzystwa. Na podstawie badania b dzie mo na okre li :
- por w której respondenci maj czas wolny
- miejsce sp dzania czasu wolnego przez respondentów
- towarzystwo w którym sp dzaj czas wolny respondenci
zwi zek pomi dzy zainteresowaniami respondentów a ich form sp dzania wolnego czasu.
Hipotezy
a) S aba kondycja fizyczna nie jest problemem pe nego wykorzystania czasu wolnego
przez osoby po sze dziesi tym roku ycia.
b) Rodzaje zainteresowa osób po sze dziesi tym roku ycia maj swoje
odzwierciadlenie w formie sp dzania przez nich czasu wolnego.
c) Osoby w wieku emerytalnym nie s wstanie w pe ni wykorzysta swojego czasu
wolnego z powodu jego nadmiaru.
Metoda bada
Wybra my reprezentacyjn metod bada , poniewa badana by a grupa celowa.
Pozwala ona na zebranie aktualnych danych w stosunkowo krótkim czasie. Zdecydowa my si na
celow technik doboru próby z racji tego, e g ówn kategori zbiorowo ci ma by grupa
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wiekowa. Ta metoda ma na celu przekaza informacje na temat zachowa , postaw i motywów
sp dzania wolnego czasu. Mamy zamiar dowiedzie si czy osoby w wieku emerytalnym ch tniej
po wi caj swój czas wolny na rozrywk czy odpoczynek.
W badaniach nad sposobem wype nienia czasu wolnego pos
my si metod
sonda u diagnostycznego, z wykorzystaniem narz dzia badawczego, jakim jest kwestionariusz
ankiety. Ankieta da a mo liwo zgromadzenia du ej liczby faktów, opinii na postawione w pracy
cele.

Ankieta

1) P :
a) Kobieta
b) M czyzna
2) Wiek:
a) 60-65
b) 66-70
c) 71-85
d) 86- i wi cej
3) Wykszta cenie:
a) Podstawowe
b) rednie
c) Zawodowe
d) Wy sze
4) Stan cywily:
a) Wolny(a)
b) onaty ( m atka )
c) Rozwiedziony(a)
d) Wdowiec( wdowa )
5) Czy Pa ski stan zdrowia przeszkadza w sp dzaniu czynnego czasu wolnego?
a) Tak
b) Nie
6) Czy ma Pan(i) wolny czas?
a) Nie mam
b) Mam w dni powszednie
c) Mam podczas weekendu
d) Mam podczas wi t
7) O jakiej porze ma Pan(i)wolny czas?
a) Rano
4

b) Popo udniu
c) Wieczorem
d) Nigdy
8) Jak woli Pan(i) sp dzac wolny czas?
a) Aktywnie
b) Biernie

9) Czy w wolnym czasie uprawia Pan(i) jakie sporty?(je li nie prosz przej
a) Tak uprawiam
b) Nie uprawiam

do pytania 11)

10) Je eli uprawia Pan(i) sporty to prosz poda jakie?
a) Pi ka no na
b) Koszykówka
c) Siatkówka
d) Tenis
e) Jogging
f) Inne:.............................................................

11) Czy Pan(i) zainteresowania maj wp yw na sp dzanie wolnego czasu?(je li nie prosz przej
do pytania numer14)
a) Tak
b) Nie
12) Jakie s Pan(i) zainteresowania?
a) Gotowanie
e) Muzyka
b) Dom i ogród
f) Majsterkowanie
c) Sport
g) Motoryzacja
d) Film
h) Zwierz ta

i) Zdrowie i uroda
j) Ekonomia i finanse
k) Komputery
l) Inne.................................

13) Jak cz sto sp dza Pan(i) czas wolny w ten sposób?
a) Zawsze
b) Czasami
c) Sporadycznie
d) Wcale
14) Z kim sp dza Pan(i) wolny czas?
a) Z rodzin
b) Ze znajomymi
c) Sam(a)
15) Gdzie poza domem sp dza Pan(i) czas wolny?
a) Dzia ka
b) O rodki sportowe
c) Wyjazdy krajoznawcze
d) Wyjazdy zagraniczne
e) O rodki kultury
f) Inne: ...........................................
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Analiza wyników bada
Ankieta zosta a przeprowadzona w ród losowo wybranych osób po sze dziesi tym
roku ycia. Przebadanych zosta o 50 osób, sklasyfikowanych wed ug p ci, wieku i wykszta cenia.
ród badanych by o 28 kobiet oraz 22 m czyzn. Spo ród ankietowanych 17 osób
by o w wieku 60-65 lat, 14 osób mie ci o si w przedziale od 66-70, 12 badanych mia o od 71 do
85 lat, a 7 osób mia o powy ej 85 lat. W ród badanych 6 osób mia o wykszta cenie podstawowe, 21
ankietowanych posiada o wykszta cenie rednie, 13 zawodowe, a tylko 10 wy sze. 5
ankietowanych posiada wolny stan cywilny, 26 znajduje si w zwi zku ma
skim, 4 jest
rowiedzionych, a 15 jest wdowami lub wdowcami. Dane te, ukazane procentowo, pokazuje
poni szy wykres:
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60-65/66-70/71-85/85-...

Podstaw ow e/ rednie/Zaw odow e/Wy sze

Wolny/ onaty/Rozw iedziony/Wdow iec
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Wykres nr 1: Zestawienie odpowiedzi ankietowanych na pytania o p
wykszta ecenie I stan cywilny ( procentowo )

, wiek,

ród ankietowanych 25 osób, czyli po owa, stwierdza, e k opoty za zdroweim
przeszkadzaj w sp dzaniu czynnego wolnego czasu, drugiej po owie problemy za zdrowiem nie
zawadzaj w sp dzaniu czynnego czasu wolnego. 49 badanych posiada czas wolny, tylko jedna
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osoba stwierdzi a jego brak. Spo ród osób, które posiadaj czas wolny wi kszo posiada go
popo udniu oraz wieczorem. 31 ankietowanych woli sp dza wolny czas biernie, natomiast 19
aktywnie. Te te 19 osób uprawia sport. Najcz ciej uprawiane dyscypliny to jogging ( 7 osób ),
tenis ( 4 osoby ), siatkówka ( 3 osoby ), koszykówka ( 2 osoby ), pi ka no na ( 2 osoby ), oraz po
jednej osobie golf, szachy, joga, gimnastyka oraz fitness. Dane te zosta y przedstawione na
wykresie numer 2:
40
35
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25
20
15
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5
0
Tenis
Koszyków ka
Golf
Jogging
Siatków ka Pi ka no na

Gimnastyka
Joga
Fitness

Wykres nr 2: Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Je eli uprawia Pan(i) sporty to
prosz poda jakie? ( procentowo )

41 ankietowanych stwierdzi o, e ich zainteresowania maj wp yw na sp dzanie przez
nich wolnego czasu, a tylko 9 uwa a, e zainteresowania nie maj wp ywu na ich wolny czas.
ród ankietowanych najwiecej osób interesuje si odpowiednio: filmem, gotowaniem,
domem i ogrodem, sportem, motoryzacj , zdrowiem i urod , komputerami, zwierz tami, muzyk
oraz majsterkowaniem. Dane te przedstawione zosta y procentowo w tabeli numer 3:
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Wykres nr 3: Zestawienie odpoweidzi na pytanie: Jakie s Pana(i) zainteresowania?
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Wi kszo ankietowanych stwoierdzi a, e zawsze sp dza w ten sposób wolny czas,
tylko kilkoro uwa a, e w ten sposób wolny czas sp dza czasami lub sporadycznie.
Na pytanie z kim Pan(i) sp dza swój wolny czas ankietowani odpowiedzieli, e
najcz ciej samemu, nast pnie z rodzin i na ko cu ze znajomymi.
Ankietowani poza domem sp dzaj najcz ciej czas odpowiednio: na spacerach, na
dzia kach, w o rodkach sportowych, na wyjazdach krajoznawczych, na wyjzadach zagranicznych,
nigdzie, wedkuj c, w o rodkach kultury, na grzybach. Pokazuje to wykres nr 5
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Wykres nr 4: Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Gdzie poza domem sp dza Pan(i)
czas wolny?( procentowo )

Wnioski
Starszego wieku nie nale y uto samia ze z ym zdrowiem i niesprawno ci , ale z
wiekiem problemów zdrowotnych przybywa. Utrata krewnych i przyjació , brak kontaktu z
mieszkaj cymi gdzie indziej dzie mi i utrata pracy mog odbija si na fizycznej kondyzcji
cz owieka. .5
Ludzie starsi, podobnie jak m odzie , czy osoby w tzw. wieku rednim, w pe ni swoich
mo liwo ci wykorzystuj swój czas wolny. To prawda, e maj go czasami w nadmiarze, ale wcale
im to nie przeszkadza. Przecie po tylu latach ci kiej pracy w ko cu nale y im si odpoczynek.
Je eli stan zdrowia nie przeszkadza, osoby po sze dziesi tym roku ycia wol sp dza
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wolny czas aktywnie, na wie ym powietrzu, preferuj c spacery, a nawet sport. Zdrowie jest tu
bardzo wa nym czynnikiem, gdy bez niego sp dzanie wolnego czasu nie jest w pe ni zadowalaj ce
dla osób starszych. Ogólnie jednak badania pokazuj , e kiepskie zdrowie i zaawansowany wiek w
adnym razie nie s synonimami. Wiele osób po sze dziesi tym roku ycia cieszy si prawie
doskona ym zdrowiem. 6
Mitem jest to, e osoby starsze jedynie siedz w domu i ogl daj telewizj , a jedyne
wyj cie z domu to podró do ko cio a. Osoby te tak e pragn normalnie
, czyli korzysta z
czasu, który jeszcze im pozosta . Prawd jest to, e ich aktywno jest mniejsza ni ludzi
odszych, ale to wynika ze zm czenia i ró nych chorób, które je n kaj .
Z powy szej analizy mo na wyci gn poszczególne wnioski:
1. Po owa ankietowanych uwa a, e z y stan zdrowia nie pozwala im aktywnie sp dza
czasu wolnego.
2. Druga po owa badanych woli aktywnie sp dza czas wolny, szczególnie poprzez sport.
3. Ankietowani, którzy uprawiaj sport najcz ciej wybieraj jogging.
4. Ró ne s zainteresowania badanych. Najcz ciej wymieniali oni film.
5. Panie cz ciej zajmuj si gotowaniem, ogrodem oraz zdrowiem i urod .
6. Panowie wol motoryzacj , komputery i majsterkowanie.
7. Poza domem badani najcz ciej sp dzaj wolny czas na spacerach i dzia kach.

Coraz wi cej osób uwa a jesie
ycia za czas wiekich mo liwo ci, zwie czenie
wcze niejszych zmaga . Jest to czas refleksji nad pe ni ycia, ale zarazem szansa na dalszy
rozwój, uczenie si i poznawanie wiata. Lata, w których jednostki s ju wolne od obowi zków
rodzicielskich i pracy zawodowej, nazywa si cz sto trzecim wiekiem. 7 W tym d szym ni
kiedykolwiek przedtem okresie jednostki mog prowadzi swobodny, niezale ny tryb ycia,
podró owa , dokszta ca si lub nabywa nowych umiej tno ci. A to wszystko wbrew tym
wszystkim nieprawdziwym stereotypom.
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