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Wstęp

Wraz z nieuchronnym zjawiskiem starzenia się (po 60–70 roku życia) zacho-
dzą wielokierunkowe zmiany w motoryczności. Obraz ogólnej motoryki w etapie, 
zwanym też „trzecim wiekiem człowieka” nosi na sobie szczególnie piętno dotych-
czasowego trybu życia i stanu zdrowia. W żadnym z wcześniejszych okresów nie 
występują w motoryczności człowieka tak duże różnice indywidualne, jak właśnie 
w tym [1].

Według oficjalnego raportu GUS zawartego w dokumencie „Prognozy de-
mograficzne na lata 2003-2030” jesteśmy świadkami katastrofy demograficznej, 
której skutki odczujemy za kilkadziesiąt lat. Prowadzone przez demografów ba-
dania i analizy wskazują, ze trwający od kilkunastu lat spadek dzietności jeszcze 
nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych 
roczników młodzieży. W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności  
i systematyczny wzrost przeciętnej długości trwania życia do poziomu około 77,6 
roku dla mężczyzn oraz do 80 lat dla kobiet w 2030 roku. Z prognoz demograficz-
nych GUS wynika, że liczba osób w wieku emerytalnym zwiększy się do 9,6 mln 
w roku 2030 [2].

Społeczne skutki procesu starzenia się to nie tylko problem rosnących kosz-
tów zabezpieczenia społecznego, lecz również opieki zdrowotnej, rehabilitacji  
oraz tzw. opieki długoterminowej.
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Należy zgodzić się z M. Demelem, że kultura fizyczna to wyraz określonej po-
stawy człowieka wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska o własny roz-
wój, sprawność i zdrowie, a także umiejętność organizowania i spędzania czasu  
z jak największym pożytkiem dla zdrowia psychicznego i fizycznego [3]. 

Kulturę fizyczną seniorów należy rozumieć jako czynnik, który umożliwia za-
chowanie zdrowia, sprzyja utrzymaniu sprawności funkcjonalnej na odpowiednim 
poziomie, zachowaniu wydolności fizycznej, sprawności psychomotorycznej oraz 
społecznej. Stanowi źródło zdrowia i przyjemności [4].

Według wytycznych ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, które do-
tyczą propagowania aktywności fizycznej w środowisku osób starszych pod tym 
pojęciem należy rozumieć wszystkie czynności w życiu codziennym, związane  
z ruchem włączając w to pracę, odpoczynek, ćwiczenia i uprawianie sportu [5]. Pod-
kreślają oni, że efekty zapobiegawcze i rehabilitacyjne są tym większe, im wcześniej 
rozpocznie się systematyczną aktywność. Jednakże odpowiednio dobrana, umiar-
kowana aktywność zainicjowana nawet w późnym wieku przynosi dobre efekty. 
Korzyści płynące z podejmowanie regularnej aktywności fizycznej przez osoby 
starsze w każdym wieku, to:
– poprawa ogólnego samopoczucia;
– poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego;
– element wspomagania prewencji pierwotnej i wtórnej określonych stanów 

chorobowych jak cukrzyca, otyłość, miażdżyca, choroby zwyrodnieniowe sta-
wów itp.

– minimalizowanie skutków nieprawności i stanów bólowych
– zmiana stereotypów związanych z postrzeganiem wieku podeszłego przez sa-

mych seniorów i zachowanie jak najdłużej samodzielności i niezależności [6].
Udowodniono, że systematyczne ćwiczenia fizyczne wykonywane przez oso-

by w wieku starszym, wywierają znaczący wpływ na wydolność fizyczną, utrzymują 
prawidłowy zakres ruchu przydatny w życiu codziennym oraz poprawiają koordy-
nacje nerwowo-mięśniową. Działania w zakresie profilaktyki geriatrycznej zalecają 
jak najwcześniejsze inicjowanie regularnej aktywności fizycznej ze szczególnym 
naciskiem na systematyczność i ustawiczność. Im wyższy poziom sprawności funk-
cjonalnej, tym później następować będzie regres i niepełnosprawność.

Inicjowanie i realizacja kultury fizycznej w środowisku seniorów nie wymaga 
kosztownego i specjalnego sprzętu ani urządzeń, a nacisk należy położyć na me-
todycznie prawidłowo opracowany trening zdrowotny. Jest to dziś ważne zadanie 
stojące przed specjalistami kultury fizycznej, prowadzącymi działania prewencyjne 
i rehabilitacyjne wśród seniorów.

Współcześnie, w obliczu prognoz demograficznych mówiących wyraźnie  
o wzroście w społeczeństwach odsetka osób po 60 roku życia oraz wydłużania się 
czasu trwania ludzkiego życia, zagadnienie dotyczące kultury fizycznej winno nale-
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żeć do spraw priorytetowych, zwłaszcza, że jest w Polsce istotny naukowo dorobek 
naukowy w tej właśnie dziedzinie (np. badania Łobożewicza, Skład, Demela, Wo-
lańskiej, Szwarca, Osińskiego, Szeklickiego, Maciaszka i innych) [4,7,8,9].

Zapotrzebowanie na kulturę fizyczną przynoszące pożądane efekty jest  
i będzie coraz większe. Należy pamiętać, że zwiększona aktywność ruchowa osób 
starszych, oprócz efektów biologicznych i psychologicznych, to: zmniejszenie 
kosztów opieki zdrowotnej, zwiększenie zdolności do podejmowania różnego ro-
dzaju wysiłków, promocja pozytywnego i aktywnego wizerunku osób starszych w 
naszym społeczeństwie oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu osób star-
szych. To zadanie dla oświaty zdrowotnej (sanatoria i turnusy rehabilitacyjne), le-
karzy, specjalistów rehabilitacji i kultury fizycznej, a także dla mediów, organizacji 
i struktur działających na rzecz seniorów i zrzeszających ich w swych szeregach jak 
kluby emerytów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, ogniska TKKF oraz kluby fitness, 
które coraz częściej proponują ofertę adresowaną do tej grupy wieku. Szczególne 
znaczenie mają te formy, które obejmują swym oddziaływaniem jak najliczniejszą  
i wciąż rosnącą grupę seniorów.

cel pracy

W maju 2012 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Gościmiu 
rozpoczęto badania dotyczące oceny poziomu sprawności fizycznej osób star-
szych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Badania 
obejmują także opinie o jakości życia oraz miejscu aktywności fizycznej i rekreacyj-
nej w życiu codziennym.

Celem niniejszego opracowania jest próba określenia aktywności sportowej i re-
kreacyjnej seniorów, uczestników turnusów. Analizie poddano odpowiedzi tylko na 
te pytania, które dotyczyły rekreacji, sportu i aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Materiał  i metoda badań

Podczas czterech turnusów (I - od 7 maja do 21 maja, II - od 23 maja do  
6 czerwca , III - od 9 czerwca do 23 czerwca oraz 26 czerwca do 4 maja) przepro-
wadzono badania za pomocą pełnej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza 
Aktywności Fizycznej IPAQ [10]. Składa się on z pięciu części, a w nich 27 pytań  
z czterech dziedzin życia:
– praca zawodowa,
– transport,
– praca w domu i w ogrodzie,
– czas wolny i rekreacja oraz
– dotyczących czasu spędzonego w pozycji siedzącej.
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Wszystkie pytania odnosiły się do czynności wykonywanych w ciągu 7 ostat-
nich dni, tuż przed turnusem. Pytania dotyczyły liczby dni w ciągu ostatniego ty-
godnia, w których badany spacerował w czasie wolnym jednorazowo, co najmniej 
10 minut oraz ile czasu łącznie w jednym z tych dni przeznaczał na tę czynność. 
Kolejne – określały liczbę dni w ciągu ostatniego tygodnia, w których badany upra-
wiał w swoim czasie wolnym, intensywną aktywność fizyczną (np. aerobik, szybką 
jazdę rowerem, ćwiczenia siłowe itp.), a także ile czasu łącznie w jednym z tych 
dni poświęcił na tę czynność. Analogicznie do poprzednich, badany odpowiadał na 
pytanie dotyczące umiarkowanej aktywności fizycznej w czasie wolnym (np. jazdy 
rowerem w regularnym tempie, ćwiczeń fizycznych w tempie umiarkowanym itp.)

Badania wykonano na początku turnusu. Grupę badawczą stanowiło 106 
osób w tym 51 mężczyzn i 55 kobiet, zakwalifikowanych do udziału w tur-
nusach. Wiek badanych wahał się od 56 do 81 lat. Przeciętna wieku w zespole 
mężczyzn wynosiła 70,2 lata, a w zespole kobiet 67,2 lata.

Do opracowania wyników badań zastosowano podstawowe metody staty-
styczne pozwalające na charakterystykę ilościową i jakościową [11]. Z uwagi na 
bardzo duże zróżnicowanie rezultatów przy zastosowaniu podziału na kategorie 
dotyczące częstotliwości uprawiania aktywności fizycznej w czasie wolnym (od  
1 do 7 dni w tygodniu) oraz czasu przeznaczonego na realizację tej czynności  
w trakcie dnia dokonano podziału badanych cech na dwie kategorie, odpowiednio 
od 1 do 3 oraz od 4 do 7 dni w tygodniu i do 1 godziny dziennie i powyżej 1 godziny 
dziennie dla oceny różnic między frakcjami zespołu kobiet i mężczyzn reprezen-
tujących poszczególne kategorie. Zastosowano test u w celu określenia istotności 
różnic pomiędzy zmiennymi.

Wyniki

Analizując zgromadzony materiał odnotowano, że na pytanie liczbę dni w ty-
godniu, w których  badany spaceruje odpowiedziało 80% kobiet i 88% mężczyzn. 
Wśród kobiet 59% spaceruje od 1 do 3 dni w tygodniu, natomiast 41% uprawia ten 
rodzaj aktywności 4 dni w tygodniu  i więcej (tab.1). W zespole mężczyzn 18% spa-
ceruje od 1 do 3 dni w tygodniu, natomiast aż 82% przeznacza na ten rodzaj aktyw-
ności 4 i więcej dni w tygodniu. Zaobserwowana różnica między frakcjami kobiet  
i mężczyzn jest statystycznie istotna (u = 4,1 > 2,07). 90% kobiet, a także 98% męż-
czyzn ten rodzaj aktywności zajmuje do 1 godziny dziennie. Na spacery trwające 
ponad 1 godzinę dziennie przeznacza 10% badanych kobiet i 2% mężczyzn (tab. 2).

Intensywną aktywność fizyczną deklaruje jedynie 9% kobiet i 18% mężczyzn. 
Badani odpowiedzieli, że podejmują intensywną aktywność fizyczną maksymalnie 
do 3 dni w tygodniu (tab. 1). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, na ten rodzaj aktyw-
ności przeznaczają do 1 godziny dziennie (tab. 2).
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Liczbę dni w tygodniu przeznaczoną przez badanych na umiarkowaną 
aktywność fizyczną wymieniło 20% kobiet i 37% mężczyzn. Większość respon-
dentek (64%) umiarkowaną aktywność uprawia od 4 do 7 dni w tygodniu, nato-
miast do 3 dni w tygodniu - 36%. Z kolei wszystkim respondentom umiarkowa-
na aktywność fizyczny zajmuje do 3 dni w tygodniu. Różnica między frakcjami 
kobiet i mężczyzn w kategorii do 3 dni w tygodniu jest istotna statystycznie  
(u = 3,97 > 2,07) (Tab.1). Na aktywność umiarkowaną (Tab.2) większość kobiet 
(64%) przeznacza ponad 1 godzinę dziennie, natomiast 36% - do 1 godziny 
dziennie. Niemal wszyscy mężczyźni na ten rodzaj aktywności przeznacza-
ją do 1 godziny dziennie (95%), a tylko 5% przeznacza na nią ponad 1 go-
dzinę dziennie. Różnica ze względu na czynnik płci jest istotna statystycznie  
(u = 3,5 > 2,07).

Tabela 1

Zestawienie częstotliwości uczestnictwa w poszczególnych rodzajach  
aktywności fizycznej w tygodniu

płeć mężczyźni kobiety

liczba dni 
w tygodniu

rodzaj aktywności fizycznej

spacery intensywna umiarkowana spacery intensywna umiarkowana

n % n % n % n % n % n %

1 do 3 8 18 9 100 19 100 26 59 5 100 4 36

4 do 7 37 82 - - - - 18 41 - - 7 64

razem 45 100 9 100 19 100 44 100 5 100 11 100

Źródło: badania własne 

Tabela 2

Zestawienie czasu uczestnictwa w poszczególnych rodzajach  
aktywności fizycznej dziennie

płeć mężczyźni kobiety

czas 
dziennej 

aktywności

rodzaj aktywności fizycznej

spacery intensywna umiarkowana spacery intensywna umiarkowana

n % n % n % n % n % n %

do 1 godz. 44 98 9 100 18 95 40 59 5 100 4 36

pow. 1 godz. 4 2 - - 1 5 4 41 - - 7 64

razem 45 100 9 100 19 100 44 100 5 100 11 100

Źródło: badania własne 



26

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, nr (23) 3/2014

Dyskusja
Można przypuszczać, że uzyskane wyniki spowodowane są przede wszystkim 

stanem zdrowia respondentów. Badani poruszają się  wprawdzie samodzielnie, 
lecz charakteryzuje ich ubytek zdrowia w sferze motoryki, nieuchronnie związany 
z procesami starzenia się, a intensywny wysiłek fizyczny w wielu przypadkach jest 
niewskazany i zagrażający ich zdrowiu.

Niewielki udział form aktywności rekreacyjnej o charakterze umiarkowanym 
może być spowodowany niskim poziomem świadomości osób starszych na te-
mat korzyści płynących z uprawiania rekreacji w życiu codziennym i znaczenia jej  
w procesie ciągłej i tak koniecznej rehabilitacji. 

Nie bez znaczenie jest także niski poziom motywacji i zaangażowania  
w proces samousprawniania przez udział w rekreacji. W środowisku osób star-
szych nie jest rozpowszechniona  w sposób wystarczający wiedza na temat do-
stępności i różnorodności form rekreacyjnych, które nie wymagają specjalnego 
sprzętu i ponoszenia kosztów. Obserwuje się, że seniorzy, zwłaszcza z małych 
miejscowości i wsi raczej przyjmują postawę biernego oczekiwania na zorgani-
zowane formy rekreacji niż podejmują wysiłki samodzielnie i na co dzień. Świad-
czy też o tym fakt dużego zaangażowania podczas zajęć rekreacyjnych w trakcie 
turnusów. 

Wydaje się, że istnieje konieczność szerzenia i propagowania idei rekreacji, 
zwłaszcza jej prostych i ogólnodostępnych form, a także prozdrowotnych zacho-
wań w środowisku osób starszych, jako elementu rehabilitacji kompleksowej.

refleksje końcowe

Podsumowując uzyskane wyniki badań można sformułować następujące 
spostrzeżenia:
1. Wśród osób starszych dominującą formą aktywności fizycznej w czasie wol-

nym, w życiu codziennym są spacery. 
2. Mężczyźni spacerują częściej w czasie wolnym niż kobiety i ten rodzaj aktywno-

ści zajmuje im podobną ilość czasu w ciągu dnia.
3. Intensywna aktność fizyczna w czasie wolnym podejmowana jest  sporadycz-

nie, zarówno przez kobiety jak i mężczyzn, a zajmuje im podobną, niewielką 
ilość czasu w ciągu dnia.

4. Umiarkowaną aktywność podejmuje niewielu seniorów.
5. Występują znaczne różnice w częstotliwości uprawiania umiarkowanej aktyw-

ności fizycznej w zespole kobiet i mężczyzn. Kobiety podejmują ją częściej  
w tygodniu, aniżeli mężczyźni. Aktywności tej kobiety poświęcają więcej czasu 
w ciągu dnia.
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