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Abstract
Motives of the tourist activity of the seniors form the FAN association
Background. The article refers to the motives of the tourist activities undertaken by seniors
form the FAN association. The aim of this study is to investigate the situation based on the
opinion of two senior sections members of an association dedicated to sport promotion in
the Lower Silesia. Material and methods. A short presentation of the association activity is
followed by an analysis of the survey responses. The research was performed among 68
seniors. The questions concerned four main topics: the respondents’ personal status and physical
condition, the preferred forms of recreational activity, the main purposes of travelling and
tourist motivations, and, finally, the most important factors inhibiting the responders’ tourist
activity. The group was also asked to assess the tourist offer existing on the local market in
Lower Silesia, and especially to emphasise factors that should be changed. Results. The moti
vations of the senior tourists in the opinion of the interrogated group are different. The most
popular form of tourist activity is the sightseeing excursions although the active forms like
bicycling, Nordic walking or just walking are very welcomed as well. No matter the form the
most frequent motivation reflects the search for the new experience and practising hobby.
The other results are quite encouraging – no financial and health problems are pointed among
the obstacles since 78% of the group are pleased with its health conditions. The threat may
be the lack of the tourist offer dedicated exclusively for this target group and financial support.
Conclusions. The tourist motivations of the seniors are different but clearly expressed and
their recognition may serve as a good background for the well prepared tourist offer.
Key words: seniors in tourism, tourist motivations, tourist offer
Słowa kluczowe: turystyka seniorów, motywacje turystyczne, oferta turystyczna

WPROWADZENIE
Starzenie się społeczeństw w krajach rozwi
niętych jest faktem. To proces obserwowany
od lat, a jego swoistą kulminacją, przynaj
mniej w Europie, był rok 2004, w którym
liczba seniorów – osób powyżej 65. roku ży
cia – przekroczyła liczebność najmłodszej
populacji (do 14. roku życia) w stosunku
75,4 mln do 74 mln. W ostatniej dekadzie
co szósty mieszkaniec naszego kontynentu
miał powyżej 65 lat (Alén i wsp. 2012). Sy
tuacja ta cały czas dynamicznie się zmienia.
Jak wskazuje Śniadek (2006), w 2020 r. 25%
mieszkańców Unii Europejskiej będzie nale
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żeć do grupy 60+. Co sześć sekund przybywa
w Europie jeden senior.
Badając motywacje uczestników, należy
odwołać się do podstawowej definicji tury
styki zaproponowanej przez Światową Or
ganizację Turystyki. Określa ona turystykę
jako ogół czynności osób podróżujących
i przebywających w celach wypoczynkowych,
służbowych lub innych nie dłużej niż rok
bez przerwy poza swoim codziennym otocze
niem (Terminologia turystyczna… 1995, s. 5).
Definicja przytaczana w zasadzie w każdej
istotnej propozycji pojawiającej się w litera
turze przedmiotu (Middleton 1996, Kowal
czyk 2001, Lijewski i wsp. 2002, Gaworecki
2003, Gołembski 2009, Wyrzykowski i Ma
rak 2010) wskazuje główny element, który,
poddany badaniom, wyznacza drogę do po
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działu turystyki już to przez pryzmat moty
wacji (Przecławski 1994, Gołembski 2009,
Wyrzykowski i Marak 2010), już to ze względu
na inne składowe z nim związane, jak choćby
wiek. Tym elementem jest właśnie uczestnik
turystyki – turysta i on jest przedmiotem ni
niejszych badań.
Należy najpierw określić grupę, której to
zjawisko dotyczy. I od razu na tym etapie
można napotkać rozbieżności. Hossain i wsp.
(2003) używają terminu „senior” w odnie
sieniu do grupy wiekowej 55+ i „niesenior”
(non-senior) dla grupy w przedziale wieko
wym 15–55 lat. Dodatkowo dzielą wskazaną
grupę seniorów na starszych seniorów (w wie
ku 65+) i młodszych seniorów (w przedziale
wiekowym 55–64 lat). Dla Alcaide’a Casado
(2005) wiek senioralny zaczyna się od 55.
roku życia. Zdaniem autora jest to istotna ce
zura czasowa, bowiem od tego momentu poja
wiają się inne, specyficzne potrzeby związane
z wiekiem. Występują też, przewidywane
zresztą, zmiany w kondycji, przede wszystkim
fizycznej. Lee i Tideswell (2005) oraz Garcia
Sastre i Martorell Cunill (2007) jako ważną
granicę zmian wskazują 60. rok życia, kiedy
to u większości osób rytm życia i potrzeby
stają się odmienne. Walker (2004) wyróżnia
aż cztery kategorie wieku senioralnego. Są to:
– grupa osób w wieku przedemerytalnym
oraz korzystających z wcześniejszej emerytury
(55–64 lat);
– grupa osób na emeryturze (65–74 lat);
– grupa starszych emerytów (75–84 lat);
– grupa osób w wieku 85 lat i więcej.
Lisowska (2006) natomiast dzieli senio
rów na trzy podstawowe grupy:
– osoby w wieku podeszłym (60–75 lat);
– osoby w wieku starczym (76–90 lat);
– osoby długowieczne, czyli takie, które
przekroczyły 90. rok życia.
Podobny podział proponuje Światowa
Organizacja Zdrowia, a Organizacja Naro
dów Zjednoczonych wskazuje na 65. rok
życia jako próg starości (Kowalik 2009).
Kryterium wieku wyjściowego w definicji
seniora w większości przypadków opiera się
na rozpoczęciu wieku emerytalnego lub do
niego się odnosi. Przyjmowanie kryterium
emerytury w celu zdefiniowania omawianej
grupy wiąże się z pewnymi niedoskonałoś
ciami. Na przykład wiek emerytalny, który
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wydaje się oczywistym kryterium, zależy
od kraju, a i w poszczególnych państwach
nie jest stabilny. Od lat obserwuje się ten
dencję przesuwania wieku przejścia na eme
ryturę, co wynika m.in. ze wzrostu średniej
długości życia czy spadku liczby narodzin.
CEL BADAŃ
Celem badań, których efektem jest niniej
szy artykuł, było określenie motywów po
dejmowanych działań turystycznych przez
seniorów na Dolnym Śląsku zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Promocji Sportu FAN.
W tym celu postawiono następujące pytania
badawcze:
1. Jakie są preferowane formy wypo
czynku aktywnego w grupie badanej?
2. Jak często uczestnicy badań podejmują
wyjazdy o charakterze turystycznym?
3. Jaka jest preferowana forma wypo
czynku?
4. Jakie są główne motywy wyjazdów
turystycznych?
5. Jakie czynniki wpływają hamująco,
zdaniem respondentów, na podejmowanie
przez nich aktywności turystycznej?
6. Z jakich źródeł uczestnicy badań czer
pią wiedzę na temat form turystyki, jej wa
lorów i samej oferty turystycznej?
7. Jak oceniają ofertę turystyczną przy
gotowaną z myślą o seniorach aktywnych
turystycznie?
Badania aktywności turystycznej społecz
ności w wieku senioralnym nie są nowością
w polskiej literaturze przedmiotu. Analizę
funkcjonowania tego segmentu rynku turys
tycznego uwzględniającą proces starzenia się
społeczeństwa można znaleźć w publikacjach
Śniadka (2007) czy Górskiej (2010). Postulat
potrzeby aktywizacji środowiska osób w wieku
senioralnym był poruszany choćby w arty
kule Grzelak-Kostulskiej i wsp. (2010).
Sama problematyka aktywności turystycz
nej seniorów w Polsce została w interesujący
sposób przedstawiona w pracy prezentującej
badania pracowników Instytutu Geografii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu. W artykule Grzelak-Kostulskiej i wsp.
(2011) podjęto próbę rozwiązania dwóch
problemów badawczych, a mianowicie sta

P. Oleśniewicz, K. Widawski
Motywy podejmowania aktywności turystycznej seniorów

rano się ustalić faktyczne potrzeby seniorów
podejmujących aktywność turystyczną oraz
wskazać czynniki ograniczające realizację
podróży oraz odpowiedzialne za negatywne
nastawienie do praktykowania tej formy ak
tywności. Badania zostały przeprowadzone
na terenie województwa kujawsko-pomor
skiego na znaczącej próbie 2000 ankiet, przy
czym uwzględniono tło, jakim byli respon
denci w wieku produkcyjnym mobilnym oraz
niemobilnym, jak określono przedziały lat
odpowiednio 18–44 lat oraz 45–59 lat dla ko
biet i 45–64 lat dla mężczyzn. Podczas badań
określano status materialny respondentów,
wykształcenie i częstość podróży, a także po
grupowano deklarowane czynniki ograni
czające aktywność turystyczną seniorów.
Mając tak przetarty szlak, warto zmierzyć
się z pytaniami badawczymi sformułowanymi
w niniejszym artykule tak, aby znaleźć odpo
wiedź dla grupy seniorów z Dolnego Śląska,
będących, co ważne, osobami zaangażowa
nymi w różnego rodzaju formy aktywności
turystycznej i rekreacyjnej. Dobry przykład
stanowi wrocławskie Stowarzyszenie Promocji
Sportu FAN. Jest to stowarzyszenie, którego
członkowie są świadomi swoich potrzeb w
zakresie turyst yki, o czym będzie jeszcze
mowa przy okazji szczegółowej prezentacji,
definiują swoje preferencje oraz znają czyn
niki, które ograniczają możliwość uprawia
nia przez nich turystyki.
TURYSTYKA SENIORALNA
Zjawisko turystyki senioralnej, ze względu na
sytuację demograficzną, rozwija się dyna
micznie. Turystyka senioralna, czyli turys
tyka osób starszych, znajduje swoje miejsce
w literaturze przedmiotu. Zaliczana jest m.in.
do turystyki społecznej dotyczącej osób, któ
rych sytuacja życiowa całkowicie lub częś
ciowo nie pozwala na korzystanie z turystyki.
Może to wynikać z przyczyn gospodarczych,
niepełnosprawności fizycznej, izolacji, ogra
niczonej mobilności. Wśród takich grup, jak
wskazuje Górska (2010), oprócz dzieci i mło
dzieży oraz rodzin, w szczególnej sytuacji są
osoby starsze.
Często turystyka senioralna wymieniana
jest w kontekście turystyki osób z niepełno
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sprawnością. Buhalis i Darcy (2011) wskazują
na grupy osób z niepełnosprawnością; jako
jedną z nich wymieniają grupę ludzi star
szych – oprócz osób z ograniczoną mobil
nością czy osób z niepełnosprawnością czaso
wą, takich jak dzieci poniżej 6. roku życia.
Wiek, który w związku ze specyfiką funkcjo
nowania organizmu stanowi jedno z kryte
riów niepełnosprawności, pojawia się przy
okazji rozważań nad turystyką także w lite
raturze hiszpańskojęzycznej. W opracowaniu
Gonzaleza Velasco (2008) wskazuje się na
grupę osób starszych jako jedną z trzech,
które pozostają w kręgu zainteresowań ba
dawczych dotyczących turystyki osób z nie
pełnosprawnością. Potencjał tej grupy w
ramach turystyki dostępnej ze względu na
zmiany demograficzne opisują Darcy i Dick
son (2009), a także Widawski (2010, 2011).
Ograniczenie rozważań nad definicją tu
rystyki senioralnej jedynie do kwestii wieku
stanowi znaczące zawężenie pola badaw
czego – i to stanowisko jest w literaturze
coraz powszechniejsze. Aby dopełnić obrazu,
należy uwzględnić dodatkowe składowe,
takie jak charakterystyczne dla omawianej
grupy osób motywacje, sezonowość korzy
stania z oferty, ograniczenia natury fizycz
nej czy ekonomicznej itp.
Co istotne dla rynku turystycznego, po
jawia się grupa, której zależność od sezonu
jest zdecydowanie mniejsza lub żadna. Osoby
starsze pobierające świadczenia emerytalne
nie są związane z rynkiem pracy, a jedno
cześnie dysponują odpowiednimi środkami
finansowymi. Charakteryzują się inną struk
turą wydatków i posiadaniem praktycznie
nieograniczonych zasobów czasu wolnego.
Jak wskazuje Śniadek (2006), część turystów
z tego segmentu korzysta z oferty turystycz
nej poza szczytem sezonu. Pojawiają się jed
nak inne wymagania. Wzrasta zapotrzebo
wanie na ofertę turystyki jakości, a także
wrażliwość na działania mające charakter
zrównoważony i uwzględniający ochronę śro
dowiska. Postulowany jest produkt o „wy
sokiej jakości, komforcie i dający poczucie
bezpieczeństwa” (Śniadek 2006, s. 103). Duże
znaczenie ma także odpowiedni środek
transportu – wygodny, szybki i jednocześnie
niedrogi. Wśród destynacji preferowane są
spokojne okolice o łagodnym klimacie.
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Różne są motywacje turystów, także se
niorów. Trudno wskazać jedną wiodącą przy
czynę migracji turystycznych w tej grupie.
Zależą one, podobnie jak w przypadku innych
grup, od statusu materialnego, wykształce
nia, kondycji fizycznej czy choćby przyzwy
czajeń. Wśród istotnych powodów wymienia
się w literaturze przedmiotu potrzebę odpo
czynku i zrelaksowania (Horneman i wsp.
2002, Lee i Tideswell 2005). Na potrzebę kon
taktu z innymi ludźmi, chęć zawierania no
wych znajomości wskazują Acevedo (2003)
czy Huang i Tsai (2003). Do przyczyn wyjaz
dów turystycznych seniorów należy także
prosta potrzeba poznania nowych miejsc wraz
z ich kulturowymi i przyrodniczymi atrak
cjami, które od zawsze planowali oni odwie
dzić (Horneman i wsp. 2002), a także od
wiedzenie rodziny. Wzrasta ponadto liczba
pobytów o charakterze zdrowotnym, jak wy
jazdy uzdrowiskowe czy profilaktyczne do
centrów spa & wellness (Widawski 2011).
Specyficzne mogą być także zachowania
seniorów na rynku turystycznym (Alén i wsp.
2012). Wybór bazy noclegowej zależy od cha
rakteru wyjazdów i dochodów uczestników,
niemniej wymagane jest zachowanie mini
malnego standardu, poniżej którego senior
z oferty po prostu nie skorzysta. Czas trwa
nia podróży seniora jest oczywiście różny;
obserwuje się obecną też w innych grupach
zależność – im dalsza podróż, tym dłużej trwa.
Można jednak zauważyć, że seniorzy poświę
cają więcej czasu na turystykę niż reszta po
pulacji. Istotne jest też źródło informacji, z
którego korzysta senior podczas podejmowa
nia decyzji dotyczącej wyjazdu turystycznego.
Najczęściej bazuje on na własnych wielolet
nich doświadczeniach jako konsumenta oferty
turystycznej. Informacje pozyskuje zwykle
osobiście od rodziny, przyjaciół i sąsiadów.
Przeważa model przekazywania informacji
z ust do ust. Ważne źródło stanowi także prasa,
którą osoby z tej grupy wiekowej stosunkowo
chętnie czytają (Horneman i wsp. 2002).
STOWARZYSZENIE
PROMOCJI SPORTU FAN
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN zostało
powołane do życia w 2005 r. przez członków
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Klubu Kibica Gwardii Wrocław. Organizacja
zrzesza obecnie 193 osoby związane ze spor
tem i rekreacją, które chcą rozwijać swoje
umiejętności, a także dzielić się wiedzą oraz
doświadczeniem. W ramach Stowarzyszenia
utworzono dwie sekcje skierowane do osób
starszych. Są to:
– Klub Aktywnego Seniora,
– Piłkarze 50+.
Pierwsza z nich powstała w 2010 r. Obec
nie liczy 86 członków. Główne cele statu
towe to aktywizacja seniorów oraz rozwi
janie i propagowanie twórczej działalności
osób starszych. Cele te są osiągane poprzez
organizację cyklicznych spotkań, zajęć o cha
rakterze rekreacyjnym i turystycznym. Na
leżą do nich:
– Spotkania klubowe – spotkania towa
rzyskie oraz prelekcje z udziałem sportowców,
podróżników, prelekcje tematyczne związane
z kondycją fizyczną i dbaniem o zdrowie.
– Zajęcia rekreacyjne umożliwiające se
niorom uczestniczenie w różnego rodzaju
zajęciach ruchowych, takich jak gry inte
gracyjne, gimnastyka czy zajęcia taneczne.
Należą do nich także cykliczne wizyty we
wrocławskim parku wodnym, gdzie do dys
pozycji seniorów pozostaje strefa saun i well
ness, basen oraz klub fitness. Osobną propo
zycją jest nordic walking dla seniorów 60+.
Pierwsze zajęcia poprowadzono w 2008 r.
– Wycieczki rowerowe o charakterze krajo
znawczym, głównie we Wrocławiu i okolicy.
Mają one charakter międzypokoleniowy
– biorą w nich udział zarówno seniorzy, jak
i ich dzieci oraz wnuki. Plany dotyczące roku
2015 obejmowały takie miejsca, jak: Brzeg
Dolny, Oborniki Śląskie, Strzelin, Milicz,
Kotlina Kłodzka, Oleśnica, Jawor, Sobótka,
Jakuszyce, a na zakończenie sezonu – 10 paź
dziernika 2015 r. – Środa Śląska. W planach
są także wyjazdy zagraniczne: Spreewald czy
przejazd wzdłuż Dunaju od Wiednia przez
Bratysławę po Budapeszt.
– Wycieczki krajoznawcze – również w
założeniu wielopokoleniowe. Mają na celu
poznawanie atrakcji kulturowych i przyrod
niczych regionu, ale też sąsiednich państw.
Na rok 2015 zaplanowano 11 tras, m.in.:
Oborniki Śląskie i okolice, Nowa Ruda, Kar
pacz – Kowary, Biskupin i Gniezno, Drezno
oraz Praga.
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Działalność Klubu i jej pozytywna ocena
spowodowały, że niemal od samego początku
Klub jest wspierany finansowo przez gminę
Wrocław. W roku 2015 Stowarzyszenie uzy
skało grant w wysokości 113 000 zł od Mi
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej na
realizację projektu w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014–2020. Program
będzie polegać na integracji seniorów z trzech
różnych środowisk (Wrocławia, Strzelina
i Nowej Rudy). Każda z grup weźmie udział
w zajęciach warsztatowych na terenie miasta,
na przykład z zakresu technik zapamiętywa
nia, obsługi komputera, gimnastyki i nordic
walking. Poza tym zaplanowano zajęcia in
tegracyjne, uwzględniające wzajemną orga
nizację czasu wolnego przez osoby z wymie
nionych miast.
Sekcja Piłkarze 50+ powstała 20 marca
w 2014 r. z inicjatywy byłych piłkarzy wroc
ławskich klubów. Liczy ona 39 osób, wywo
dzących się z różnych środowisk oraz różnych
obszarów Wrocławia i okolic. Treningi odby
wają się dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek
i czwartek, na Polach Marsowych przy Sta
dionie Olimpijskim. Piłkarze uczestniczą
w różnego rodzaju rozgrywkach o zasięgu
lokalnym, regionalnym lub międzynarodo
wym. W czerwcu bieżącego roku we Wrocła
wiu zorganizowano turniej międzynarodowy,
na który przyjechali zawodnicy z Niemiec
(Berlina), Austrii (Wiednia) oraz Węgier
(Budapesztu).
MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Głównym celem badań było opisanie zja
wiska turystyki senioralnej w przestrzeni
turystycznej Dolnego Śląska – na wybranej
przykładowo grupie współtworzącej Sto
warzyszenie Promocji Sportu FAN. Podsta
wowe pytania zamieszczone w ankiecie
dotyczyły takich zasadniczych kwestii, jak
główne motywy migracji turystycznych w
omawianej grupie, formy turystyki prefero
wane przez seniorów oraz wpływ turystyki
na ich życie.
Badania ankietowe zostały przeprowa
dzone między kwietniem a majem 2015 r.
Ankieta miała charakter anonimowy, a res
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pondentami byli członkowie Stowarzyszenia
Promocji Sportu FAN. Kwestionariusz składał
się z 16 pytań. Część respondentów otrzy
mała kwestionariusz w wersji elektronicznej,
część została przebadana w trakcie spotkań
Klubu Aktywnego Seniora, pozostałym oso
bom przekazano pytania podczas treningu
sekcji Piłkarze 50+. W sumie w badaniu wzięło
udział 68 członków Stowarzyszenia.
WYNIKI
W badanej grupie 63% respondentów stano
wiły kobiety, a 37% mężczyźni. Uczestnicy
badania należeli do grupy seniorów powyżej
55. roku życia. Przy uwzględnieniu szczegóło
wego podziału ze względu na wiek najlicz
niej (31%) reprezentowana była grupa w prze
dziale wiekowym 65–69 lat. Kolejne dwie
– niemal równie liczne (odpowiednio 29%
i 28%) to grupa seniorów młodszych, w
wieku 55–59 lat, i grupa w wieku 60–64 lat.
Najmniej liczna, z oczywistych względów,
była grupa seniorów starszych – powyżej
70. roku życia (stanowiła ona jedynie 12%
ogółu badanych).
Rozkład ze względu na aktywność za
wodową okazał się w grupie prawie równy.
Nieznacznie więcej osób (51%) nie było już
aktywnych zawodowo; pozostałe deklaro
wały określoną formę aktywności.
Jeśli wziąć pod uwagę wykształcenie ba
danych członków Stowarzyszenia, to zde
cydowanie najczęstszym wskazaniem było
wykształcenie wyższe, które posiadała bli
sko połowa uczestników badań (49%). Na
kolejnych miejscach znalazło się wykształ
cenie średnie (41%), zawodowe (7%) i pod
stawowe (3%).
Praktykowanie turystyki wiąże się z okreś
lonym statusem materialnym – potencjalny
uczestnik turystyki powinien dysponować
pewnymi zasobami finansowymi, choć warto
podkreślić, że można też uprawiać rekreację
i turystykę, nie ponosząc w zasadzie większych
lub nawet żadnych kosztów. Istotniejsze więc
od pytania o dochody konkretnej osoby jest
pytanie, jak postrzega ona swoją sytuację
materialną – ponieważ ten subiektywny czyn
nik będzie ważny podczas podejmowania
decyzji finansowych związanych z różno
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rodną aktywnością, w tym także turystyczną
czy rekreacyjną. Uwzględniając tę kwestię,
zapytano respondentów o ocenę własnej sy
tuacji materialnej. Równo połowa z nich
określiła ją jako dobrą, a kolejne 16% – jako
bardzo dobrą. Trzecia część badanych (32%)
uznała swoją sytuację materialną za prze
ciętną, a zaledwie 2% oceniło status finan
sowy własnego gospodarstwa domowego
jako zły. Nikt z badanej grupy nie postrzegał
swojej sytuacji jako bardzo złej, choć istniała
taka możliwość. To bardzo symptomatyczne
wyniki, zwłaszcza w kontekście stosunkowo
trudnej sytuacji materialnej emerytów w Pol
sce, jeśli mierzyć ją średnim świadczeniem
emerytalnym.
Kolejną znaczącą informacją jest ocena
własnego stanu zdrowia. Zdecydowana więk
szość respondentów określiła swoją kondycję
zdrowotną na poziomie dobrym lub nawet
bardzo dobrym. Czwarta część ankietowanych
nie zgłaszała żadnych kłopotów i czuła się
bardzo dobrze, a 53% ogółu pytanych oceniło
stan swojego zdrowia jako dobry. Pozostałe
22% dzieliło się na tych, którzy uważali swoją
kondycję za przeciętną (było tak w przypadku
18%), tych, którzy oceniali stan swojego zdro
wia jako zły (tylko 1%), oraz tych, którzy
mieli kłopoty z określeniem stanu faktycz
nego swojego zdrowia i wybrali odpowiedź
„trudno powiedzieć” (3%). Wynik jedno
znacznie wskazuje zatem na odpowiednie
przygotowanie kondycyjne i takież samo na
stawienie do praktykowania turystyki i re
kreacji. Jest to tym istotniejsze, że do głównych
inhibitorów rozwoju turystyki senioralnej
zalicza się właśnie zły stan zdrowia.
Po zbadaniu ogólnych predyspozycji do
praktykowania turystyki i rekreacji zadano
respondentom pytanie o preferowane formy

wypoczynku w formie biernej oraz czynnej.
Wśród form wypoczynku biernego najwięk
szą popularnością cieszyło się czytanie ksią
żek – zadeklarowały je 44 osoby. Kolejną
czynnością, o podobnym charakterze, było
czytanie gazet, które wybrały 33 osoby. Do
pozostałych dwóch form aktywności nale
żało oglądanie telewizji i przeglądanie wi
tryn internetowych; każda z nich została
wskazana przez 22 osoby. Tylko 1 osoba pre
ferowała rozrywkę intelektualną, jaką jest
gra w szachy.
Ze względu na specyfikę turystyki waż
niejsze wydaje się pytanie związane z ak
tywnym wypoczynkiem (ryc. 1). Najwięcej
wskazań odnosiło się do wycieczek o cha
rakterze krajoznawczym (40 osób). Prawie
tyle samo zwolenników miała jazda na ro
werze. Kolejne dwie formy to piesze formy
rekreacji: 33 osoby zadeklarowały spacer,
a 28 – nordic walking. Niemal porównywalne
liczebnie grupy wskazały na pływanie (25
osób) i narciarstwo (24 osoby), w tym dru
gim przypadku nie precyzując, czy chodzi
o formę biegową, czy zjazdową. Na wycieczki
górskie – specyficzne ze względu na ukształ
towanie terenu i formę krajobrazową – wska
zało 19 osób, a na piłkę nożną – 8, choć
można zakładać, że taka odpowiedź stano
wiła pochodną okoliczności zbierania da
nych, które gromadzono także w trakcie
treningu piłki nożnej seniorów 50+.
Jako podsumowanie tej części można
potraktować pytanie o subiektywną ocenę
własnego poziomu aktywności fizycznej.
W tym przypadku nieco ponad połowa re
spondentów (53%) uważała, że poziom ich
aktywności fizycznej zmniejszył się w sto
sunku do poziomu w latach poprzednich;
zadeklarowali oni jednocześnie potrzebę
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Ryc. 1. Preferowane przez respondentów formy aktywnego wypoczynku
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powrotu do stanu wcześniejszego. Pozo
stali stwierdzili natomiast, że ich obecny
poziom aktywności nie zmienił się w po
równaniu z poziomem w latach ubiegłych.
Uwzględniając powyższe dane, warto
przyjrzeć się specyfice aktywności turystycz
nej deklarowanej przez badaną grupę senio
rów. Zdecydowana większość badanych wy
jeżdżała częściej niż raz w roku. Najliczniejsza
grupa (53%) udawała się poza miejsce zamiesz
kania w celach turystycznych kilka razy (2–3
wyjazdy) w roku, a niemal trzecia część (35%)
podejmowała wyjazdy turystyczne częściej
niż kilka razy do roku. W przypadku 88%
badanej grupy wyjazdy turystyczne zajmo
wały zatem istotną część wolnego czasu. Nie
częściej niż raz w roku wyjeżdżało 9% bada
nych, a jedynie 3% respondentów odbywało
podróże turystycznie rzadziej niż raz w roku.
Biorąc pod uwagę preferencje grupy, za
proponowano pięć grup celów wyjazdów
turystycznych: wyjazd wypoczynkowy, wy
jazd zdrowotny (uzdrowiskowy), wyjazd
krajoznawczy, odwiedziny krewnych lub zna
jomych oraz turystykę aktywną (ryc. 2). Zde
cydowanie najpopularniejsze w badanej grupie
były wyjazdy o charakterze krajoznawczym,
na które wskazała nieco ponad jedna trzecia
badanych. Niewiele mniejszą popularnością
cieszyły się wyjazdy związane z praktykowa
niem turystyki aktywnej. Te dwa cele domi
nowały. Dopiero na trzecim miejscu znalazł
się cel wypoczynkowy (19%). Odwiedziny
krewnych i znajomych zajęły kolejne miejsce
(10%), choć w turystyce światowej te dwa
cele uznawane są za najczęstsze (UNWTO
Tourism Highlights 2015). Najmniej ważny,
co może po trosze zaskakiwać, jeśli się
uwzględni charakter grupy, okazał się cel
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Ryc. 3. Motywacje wyjazdów turystycznych
w badanej grupie

zdrowotny (7%). Z drugiej jednak strony skoro
78% respondentów zadeklarowało dobry lub
bardzo dobry stan zdrowia, tak ograniczony
wybór zdrowotnego celu wyjazdów nie po
winien dziwić.
Zapytani o powody wyjazdów, respon
denci zazwyczaj wskazywali potrzebę do
świadczenia czegoś nowego (ryc. 3). Opcję tę
wybrało 30% respondentów, co wpisuje się
w szerszy nurt potrzeby nadrobienia czasu
straconego we wcześniejszych fazach życia,
za jakie uważa się okres codziennej rutyny
funkcjonowania między domem a miejscem
pracy. W okresie, który na potrzeby niniej
szej publikacji można by określić mianem
senioralnego, codzienność zmienia swój rytm,
obowiązki domowe nie obejmują już troski
o dzieci, a problemy zawodowe zostają zmi
nimalizowane lub nie istnieją w ogóle. Dla
wielu seniorów, także uczestników prezen
towanego badania, jest to moment idealny na
gromadzenie nowych doświadczeń. W podob
nym kontekście można rozważać motywację,
która zajmuje miejsce trzecie: 21% responden
tów pragnęło w trakcie wyjazdu turystycz
nego realizować własną pasję, poświęcić czas
swoim zainteresowaniom.
Oczywistym motywem podróży turys
tycznych, nie tylko w omawianej grupie wie
kowej, jest relaks i wypoczynek. Wskazało
na niego 22% respondentów, co stawia ten
motyw wjazdów na drugim miejscu. Do ko
lejnych motywów wybranych w analizowa
nych ankietach należała potrzeba poznania
innych ludzi (16%) – motyw istotny w grupie,
w której wzrasta znacząco liczba gospodarstw
jednoosobowych, oraz, co także zrozumiałe,
gdy się uwzględni specyfikę kondycji fizycz
nej grupy senioralnej, a także potrzeba polep
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szenia stanu zdrowia, najistotniejsza dla 11%
respondentów.
Rozważając czynniki ograniczające roz
wój turystyki w grupie wiekowej seniorów,
warto podkreślić przeważające wskazanie
– nieco ponad trzecia część odpowiadają
cych (36%) twierdziła, że nie istnieją żadne
istotne przeszkody, które utrudniałyby lub
uniemożliwiały praktykowanie turystyki
(ryc. 4).
Na pozór zaskakująca okazała się pozycja
druga w rankingu wskazań – czyli pierwsza
istotna przeszkoda: brak czasu wolnego. Bo
rykało się z nim 30% respondentów. Z jednej
strony miała na to wpływ relatywnie wy
soka aktywność zawodowa badanej grupy,
o której była już wcześniej mowa, a z drugiej
zapewne sytuacja rodzinna. Model funkcjo
nowania rodziny w polskim społeczeństwie
obejmuje m.in. model wielopokoleniowy,
w którym w wychowaniu dzieci często uczest
niczą zarówno rodzice, jak i dziadkowie; rola
seniorów jest w szczególności istotna, jeśli
wziąć pod uwagę intensywną aktywność za
wodową ich dzieci.
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Ryc. 4. Czynniki ograniczające uczestnictwo
w turystyce wśród badanych
45%
39%

40%

35%

35%
30%
25%

23%

20%
15%
10%
3%

5%
0%
biura podróży

Internet

prasa

znajomi i rodzina

Ryc. 5. Wykorzystywane przez badanych źródła
informacji na temat oferty turystycznej

Kolejnym wskazaniem (tę przeszkodę
zadeklarowało 22% ankietowanych) były
ograniczenia natury finansowej, które wyni
kają z ogólnej sytuacji emerytów w polskich
realiach. Pozostałe przeszkody w znacznie
mniejszym stopniu traktowano jako źródła
trudności w podejmowaniu podróży turys
tycznych. Dla 7% badanych kłopotem okazał
się stan zdrowia, dla 5% zaś przeszkodą był
brak towarzystwa.
Ostatnia grupa pytań dotyczyła ofert
turystycznych, z których korzystają seniorzy.
Na pytanie, czy skierowana do nich oferta jest
atrakcyjna, 36 osób (53%) odpowiedziało
twierdząco. Zaprzeczyło temu raptem 9 osób
(13%), a pozostałe 23 osoby (34%) nie miały
wyrobionego zdania na ten temat. Zapytani
o źródło informacji na temat ofert turystycz
nych, seniorzy najczęściej wskazywali zna
jomych lub rodzinę. Było to podstawowe
źródło dla 39% badanych (ryc. 5). Niewiele
mniej, bo 35% respondentów, wskazało na
Internet jako podstawowe źródło informacji,
co może zaskakiwać, jeśli się uwzględni nie
ufność, jaką w grupie osób starszych ciągle
budzi to medium elektroniczne. Niemal co
czwarta osoba (23%) korzystała z usług biura
podróży, a najmniej seniorów polegało w tej
kwestii na prasie.
Ocenie oferty turystycznej poświęcono
także jedno pytanie otwarte – respondenci
byli w nim zachęcani do określenia istot
nych ich zdaniem elementów, których brakuje
w ofercie turystycznej skierowanej do senio
rów. Wskazywano na brak ofert aktywnego
spędzania czasu wolnego dla samotnych
seniorów, a także niebranie pod uwagę specy
ficznych potrzeb tej grupy, np.: „organizowa
nie niedalekich, niezbyt męczących, niedro
gich wycieczek połączonych ze zwiedzaniem,
koncertem” lub „krótkoterminowych i tanich
wycieczek”. Podkreślano też, że „seniorzy są
zazwyczaj religijni, więc […] na rynku tu
rystycznym jest za mało ofert związanych
z tym tematem”. Kolejna niedoskonałość
ofert turystycznych dla seniorów to „brak
wycieczek tematycznych, cyklów regional
nych, wycieczek dostosowanych do możli
wości fizycznych osób dojrzałych”, a także
„wycieczek z przerwą na kawę bądź inny
posiłek”. Interesujący był postulat „opraco
wywania informacji o rabatach w zależności
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od pory roku”. Wskazywano również na „brak
dofinansowania dla emerytów z grupą inwa
lidzką” oraz trudności, z jakimi spotykają się
seniorzy niekorzystający z Internetu – dużym
kłopotem okazał się „brak szerszej informacji
w innych mediach”. Podsumowanie tych
wątpliwości może stanowić powtarzające się
stwierdzenie, że „ofert generalnie jest mało
i dotyczą ograniczonej liczby osób”.
WNIOSKI
Wniosek podstawowy jest taki, że wśród
najpopularniejszych form wypoczynku re
spondenci wymienili aktywne formy wypo
czynku: jazdę na rowerze, nordic walking
oraz spacer, ale przede wszystkim wycieczki
o charakterze poznawczym.
Najpopularniejszym motywem spędza
nia wolnego czasu okazał się motyw krajo
znawczy oraz wypoczynek.
Bez względu na formę spędzania wol
nego czasu ważnym elementem udziału w
turystyce była potrzeba połączenia wyjazdu
turystycznego z doświadczeniem czegoś no
wego w pierwszej kolejności, choć za równie
istotną uznano potrzebę relaksu i wypoczynku
oraz łączenie wyjazdu turystycznego, nieza
leżnie od destynacji, z realizacją swojej pasji.
Kolejny wniosek dotyczący motywów po
dejmowania aktywności turystycznej spro
wadza się do tego, że uprawianie turystyki
wiąże się z dbaniem o odpowiedni poziom
aktywności fizycznej, który pozostaje nie
zmienny od lat. Zazwyczaj wskazywane for
my aktywności turystycznej to wycieczki
krajoznawcze i szeroko rozumiana turystyka
aktywna.
Badana grupa wśród przeszkód w po
dejmowaniu aktywności turystycznej nie
wskazała bynajmniej na kłopoty natury fi
nansowej, ani też kondycję fizyczną. Tym, co
według niej utrudnia aktywność turystyczną,
był brak oryginalnych ofert, jak określono,
ofert, które przełamują stereotypy. Jest to
istotniejsze tym bardziej, że do najczęściej
pojawiających się motywów wyjazdów tu
rystycznych zadeklarowanych przez człon
ków Stowarzyszenia należały: chęć doświad
czenia czegoś nowego, realizacja pasji oraz
relaks i wypoczynek; poprawa stanu zdro
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wia pojawiła się później w hierarchii. Osoby
ankietowane podkreśliły, że tym chętniej po
dejmują podróż turystyczną, im bardziej do
pasowana do ich potrzeb jest oferta turys
tyczna, która powinna także uwzględniać
potrzeby seniorów podróżujących samotnie.
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