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MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU CENNYM
ĝRODOWISKIEM PODTRZYMYWANIA SPRAWNOĝCI
FIZYCZNEJ I INTELEKTUALNEJ OSÓB STARSZYCH
Streszczenie: Potrzeba prowadzenia przez caáe Īycie aktywnego trybu Īycia, w tym rekreacyjne uprawianie sportu, mające zasadniczy wpáyw na naszą fizyczną i intelektualną sprawnoĞü
powinna byü w dzisiejszych czasach sprawą oczywistą. Najnowsze badania spoáeczeĔstwa polskiego wskazują jednak na biernoĞü obywateli w tym temacie zgodnie z zasadą: im czáowiek
starszy, tym mniej üwiczy. Zasadne wydaje siĊ zatem pytanie, dlaczego tak siĊ dzieje? Czy jest to
kwestia záych nawyków? A moĪe bardziej naszej mentalnoĞci? Czy moĪe wreszcie braku warunków przestrzennych do uprawiania sportu w póĨniejszym wieku?
W artykule skoncentrowano siĊ na problematyce ujĊtej w ostatnim pytaniu. Poszukiwanie
odpowiedzi na nie prowadzono w oparciu o analizĊ genezy terenów / obiektów aktywnego wypoczynku dla osób starszych oraz wspóáczesnych spoáeczno – przestrzennych uwarunkowaĔ dla
istnienia tych miejsc. W dalszej czĊĞci opracowania zaprezentowano opis zauwaĪalnych tendencji
ku przyszáoĞci, wystĊpujących w Ğrodowisku aktywnych seniorów XXI wieku. W podsumowaniu
okreĞlono kierunki badaĔ, mogących pozytywnie wpáynąü na rozwój, przyjaznej osobom starszym
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Ğrodowisku zbudowanym.
Sáowa kluczowe: aktywny senior XXI wieku, sprawnoĞü fizyczna osób starszych, Ğrodowisko zbudowane, tereny sportowe dla osób starszych.

1. Wprowadzenie
Aktywny tryb Īycia czáowieka rozumiany, jako psychiczne, spoáeczne i fizyczne zaangaĪowanie daje ogromną szansĊ na zachowanie do póĨnej staroĞci zdrowia,
sprawnoĞci i niezaleĪnoĞci. Idąc naprzeciw tej wspóáczeĞnie oczywistej tezie, Parlament Europejski nazwaá rok 2012 „Rokiem AktywnoĞci Osób Starszych i SolidarnoĞci MiĊdzypokoleniowej” 1. Projekt ten nie dziwi, chociaĪby w kontekĞcie
prowadzonych przez pomysáodawców badaĔ internetowych, w których na pytanie: „Czy twój kraj jest przyjazny osobom starszym?” spoĞród ponad 4 tys. odpowiedzi, jak siĊ moĪna domyĞlaü osób w róĪnym wieku, z róĪnych krajów,

Wydziaá Architektury Politechniki ĝląskiej.
29 kwietnia obchodzony jest corocznie Europejski DzieĔ SolidarnoĞci MiĊdzypokoleniowej.
Stanowi on dobrą okazjĊ, by Unia odnowiáa swoje zobowiązanie do zwiĊkszenia solidarnoĞci
i wspóápracy miĊdzy pokoleniami w celu promowania sprawiedliwego i zrównowaĪonego
spoáeczeĔstwa. [http://www.europarl.europa.eu]
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oraz z duĪym prawdopodobieĔstwem wyksztaáconych, aĪ 68% odpowiedziaáo,
Īe NIE 2. W nawiązaniu do powyĪszego, istotnym jawi siĊ zapis stanowiska
PE, w którym sygnatariusze dokumentu podkreĞlają koniecznoĞü koordynacji
dziaáaĔ naprawczych, odnoszących siĊ do problematyki starzenia siĊ pojedynczych ludzi i spoáeczeĔstw, na wielu polach 3. Jak moĪna domniemaü obszar
zainteresowania odnosi siĊ takĪe do ksztaátowania Ğrodowiska zbudowanego,
gdzie istotną rolĊ peánią tereny i obiekty okreĞlane mianem przestrzeni publicznych. Z punktu widzenia niniejszego opracowanie jest to waĪne, gdyĪ do takich
przestrzeni zaliczyü naleĪy ogólnodostĊpne miejsca aktywnego wypoczynku.
Organizacja w Ğrodowisku zbudowanym atrakcyjnych, dla wspóáczesnego
i przyszáego pokolenia seniorów, obszarów aktywnego wypoczynku to dla nauki
nowe, interdyscyplinarne wyzwanie. Zaprasza ono do wspóápracy profesjonalistów z takich dziedzin jak planowanie, architektura, gerontologia, ergonomia,
socjologia czy kultura fizyczna. Aby moĪna byáo odnaleĨü optymalną drogĊ dla
formuáowania i popularyzowania odpowiadających uĪytkownikom rozwiązaĔ,
w pierwszej kolejnoĞci niezbĊdnym jest zdiagnozowanie stanu spoáecznego zaangaĪowania osób starszych w sport oraz, jeĞli ocena jest niezadawalająca, poszukiwanie przyczyn zaistniaáej sytuacji i sposobu odwrócenia tej niekorzystnej
tendencji.
W Polsce uzasadnieniem koniecznoĞci pochylenia siĊ nad zagadnieniem są
rezultaty badaĔ socjologicznych przeprowadzonych w 2006 roku przez sopocką
PBS, wskazujące na gwaátowny spadek zainteresowania aktywnoĞcią fizyczną
ludzi po 25 roku Īycia (56%), gdy wiĊkszoĞü z nas rozpoczyna Īycie zawodowe
i rodzinne. Stan ten pogáĊbia siĊ wraz z wiekiem – po 40 roku Īycia odsetek ten
maleje do 20%, a po 60 do 12%. Dane te niepokoją, zwáaszcza przy zestawieniu
ich z podobnymi, uzyskanymi w innych krajach. Na przykáad w Szwecji
i Finlandii sport uprawia okoáo 90% osób powyĪej 65 roku Īycia. Istotną wiedzą
dla zrozumienia zaistniaáej sytuacji, są odpowiedzi respondentów wspomnianych badaĔ na temat przyczyn pogáĊbiającej siĊ wstrzemiĊĨliwoĞci w rekreacyjnym uprawianiu sportu. Analiza ankiet wyáoniáa trzy dominujące czynniki

ħródáo: http://europa.eu/ey2012/ data pobrania: 14.02.2012 r.
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjĊte w pierwszym czytaniu w dniu 7 lipca 2011 r.
w celu przyjĊcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Roku AktywnoĞci Osób Starszych i SolidarnoĞci MiĊdzypokoleniowej (2012 r.) (4 pkt.):
„Rada Europejska wielokrotnie podkreĞlaáa na swych posiedzeniach potrzebĊ uwzglĊdnienia
wpáywu starzenia siĊ spoáeczeĔstwa na europejskie modele spoáeczne. Podstawową odpowiedzią
na te szybko zachodzące zmiany demograficzne jest wspieranie tworzenia kultury aktywnoĞci osób
starszych, jako procesu trwającego przez caáe Īycie … dobrych moĪliwoĞci zatrudnienia i aktywnego udziaáu w Īyciu rodzinnym i spoáecznym, w tym równieĪ w formie wolontariatu, uczenia siĊ
przez caáe Īycie, dziaáalnoĞci artystycznej i sportu … Propagowanie aktywnego starzenia siĊ wymaga wielowymiarowego podejĞcia, poczucia odpowiedzialnoĞci i trwaáego wspierania ze strony
wszystkich pokoleĔ.” [http://www.europarl.europa.eu]
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sprawcze. NaleĪą do nich: braku czasu, brak pieniĊdzy oraz brak dostosowanych
do oczekiwaĔ uĪytkowników przestrzeni sportowo – rekreacyjnych 4.
W szerszej perspektywie przyczyny niskiej aktywnoĞci fizycznej spoáeczeĔstwa polskiego moĪna podzieliü na kilka grup ale, w kontekĞcie poruszonej problematyki, dwie z nich wydają siĊ najistotniejsze: pierwsza odnosi siĊ do sfery
psychologicznej i socjologicznej, druga do planowania i projektowania architektonicznego. Generalnie moĪna przyjąü, Īe zasadniczym problemem wpáywającym na systematycznoĞü dziaáaĔ czáowieka jest jego wolnoĞü wyboru, uksztaátowane w máodoĞci nawyki, a takĪe wynikająca z naszej natury niechĊü do wysiáku fizycznego. Z drugiej strony duĪą wagĊ naleĪy przypisaü elementom dostĊpnoĞci oraz jakoĞci infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, które rozwaĪaü
naleĪy w kilku aspektach. Dotyczą one takich kwestii jak: odlegáoĞü od miejsca
zamieszkania, związany z oczekiwaniami uĪytkowników rodzaj infrastruktury
sportowej, stan techniczny nawierzchni i urządzeĔ, istnienie bądĨ brak w pobliĪu
pomieszczeĔ sanitarnych, moĪliwoĞü komfortowego (bezpiecznego) korzystania
z obiektu po zmierzchu itp. Dodatkowym w polskich uwarunkowaniach, równie
niekorzystnym zjawiskiem dla popularyzacji aktywnej rekreacji tak dla máodych,
jak i starszych wiekiem osób jest, jak siĊ wydaje komercjalizacja sportu. Objawia siĊ
ona nie tylko pobieraniem opáat za uĪytkowanie obiektów, ale takĪe koniecznoĞcią
zakupu, jeĞli trwaáego i bezpiecznego, to na ogóá kosztownego sprzĊtu.

2. Tradycja miejsc sportu i rekreacji
Od zarania dziejów uprawianie sportu sáuĪyáo czáowiekowi (szczególnie
mĊĪczyznom) do przygotowania fizycznego i taktycznego na wypadek wojny,
stanowiáo nieodáączny element przygotowaĔ do polowaĔ, rytuaáów religijnych
i rozrywki. Ale nie tylko. WaĪnym motywem byáo kultywowanie piĊknego ciaáa,
nieodparta potrzeba wspóázawodnictwa oraz traktowanie tego rodzaju dziaáalnoĞci, jako Ĩródáa dochodów. Stąd, staáe miejsce w historii zajmują przestrzenie
sportowe, sáuĪące wybranym grupom profesjonalistów takim jak Īoánierze, myĞliwi czy zawodowi atleci. Analizując kolejne epoki moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe
Ĩródáa motywacji do uprawiania sportu przez zwykáego czáowieka nigdy nie
miaáy wiĊkszego znaczenia. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe praprzyczyną zachowaĔ
prosportowych byáa i jest nasza naturalna potrzeba ruchu. W ujĊciu dziejowym
stosunkowo klarownie odwzorowuje siĊ relacja pomiĊdzy potrzebą aktywnej
rekreacji, a tym samym ksztaátowaniem terenów z nią związanych, a uwarunkowaniami politycznymi 5, gospodarczymi czy technicznymi w danym kraju.

ħródáo: Gazeta Wyborcza 29.10.2009 r.
Dla przykáadu: zadaniem jednych byáo tchniĊcie we wszystkich ludzi ducha szlachetnej
rywalizacji (np. idea Igrzysk Olimpijskich), innych wytyczanie drogi do zwyciĊĪania przeciwnika
4
5
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W zaleĪnoĞci od czasookresu, dostĊp do terenów sportowych dla obywatela
niezwiązanego bezpoĞrednio z potrzebą systematycznego trenowania, posiadaá
zróĪnicowany zasiĊg: w czasach antycznych i nowoĪytnych byá szeroki, choü
osiągalny gáównie przez spoáeczną elitĊ, w okresie Ğredniowiecza dla wszystkich
byá bardzo ograniczony, a w dziejach wspóáczesnych przybraá rolĊ powszechnego [Wirszyááo 1966; Grot, Zióákowska 1990; ĝwiercz 2005].
W Polsce tradycja miejsc sportu powszechnego, jeszcze w II poáowie XX
wieku, nie rozróĪniaáa terenów tworzonych z myĞlą o zachĊceniu do czynnej
rekreacji osób starszych. Jak siĊ wydaje, temat ten nie stanowiá problemu, poniewaĪ wówczas, zdecydowana wiĊkszoĞü mĊĪczyzn pracowaáa fizycznie,
a potrzeba relaksu przypisana byáa biernoĞci. U kobiet sytuacja byáa dokáadnie
odwrotna: praca miaáa charakter siedzący, a wysiáek fizyczny, byá nierozerwalnie związany z obowiązkami domowymi. Do wymienionych motywów moĪna
doáączyü takĪe niepewnoĞü zdrowotną ludzi i brak przykáadu w rodzinie.
Obecnie, wraz z udziaáem Polski w rewolucji informatycznej, w której przepáyw informacji jest nieporównywalnie wiĊkszy i páynniejszy niĪ kiedyĞ, sytuacja zmienia siĊ dynamicznie. Jako starzejące siĊ spoáeczeĔstwo zyskujemy
bowiem ĞwiadomoĞü potrzeby ruchu dla wáasnego zdrowia, poznajemy moĪliwoĞci realizacji tych potrzeb, pozyskujemy takĪe coraz wiĊkszy wpáyw na kierunki rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej, tworzonej pod kątem naszych oczekiwaĔ. Dlatego teĪ warto upowszechniaü w naszym spoáeczeĔstwie
ideĊ wellness, której celem jest promocja przedsiĊwziĊü profilaktycznych, powstrzymujących z jednej strony rozwój dolegliwoĞci fizyczne, z drugiej poprawiające ogólną sprawnoĞü i dobre samopoczucie w ciągu caáego Īycia. [Pilzer
2007] 6. Jest zatem nadzieja, Īe te nowe uwarunkowania wpáyną na odwrócenie
wspomnianych, zauwaĪonych przez socjologów, niekorzystnych tendencji.

3. Najnowsze trendy w ksztaátowaniu miejsc aktywnego wypoczynku dla osób starszych
WspóáczeĞnie sport rekreacyjny zaliczany jest do sfery Īycia okreĞlanej
mianem wypoczynku. Jego typy i związane z nimi miejsca dzieli siĊ na trzy
kategorie:
 Wypoczynek codzienny: tereny znajdują siĊ blisko miejsca zamieszkania, czas dojĞcia/ dojazdu zajmuje 5 – 30 minut, obiekty usytuowane są na tere
za wszelką cenĊ, nawet za cenĊ Īycia (np. Hitlerjugend – Niemcy), a jeszcze innych rozbudzenie
patriotycznych emocji (np. Towarzystwo Sportowe „Sokóá” – Polska)
6
Wellness to synonim dwóch nierozerwalnych sfer naszego zdrowia: dobrego samopoczucia
(well being) oraz sprawnoĞci fizycznej (fitness). W nurt jego dziaáaĔ wáączyáy siĊ takie branĪe jak:
farmaceutyczna, Īywieniowa, ubezpieczeniowa, a takĪe turystyczna, oferująca róĪne formy
wypoczynku [Pilzer 2007, www.realbalance.com].
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nach zieleni miejskiej i osiedlowej, czas pobyt na ich terenie trwa do kilku godzin dziennie.
 Wypoczynek Ğwiąteczny / weekendowy: tereny znajdują siĊ w wiĊkszej
odlegáoĞci od miejsca zamieszkania, podróĪ docelowa Ğrodkiem komunikacji
miejskiej lub prywatnej trwa 30–90 minut, czas wypoczynku 1–4 dni, pobyt
moĪe lecz nie siĊ musi wiązaü z noclegiem.
 Wypoczynek wakacyjny (urlopowy): tereny znajdują siĊ najczĊĞciej
w duĪej odlegáoĞci od miejsca zamieszkania, czas pobytu trwa ponad 5 dni
i wymaga noclegu.
W sieci internetowej odnaleĨü moĪna wiele stron „www”, w gazetach codziennych reportaĪe, a w publikacjach pokonferencyjnych artykuáy promujące
lokalne lub prowadzone na szerszą skalĊ inicjatywy, których celem jest pobudzenie aktywnoĞci fizycznej seniorów. Autorzy tych projektów i badaĔ rozpowszechniają wiedzĊ na temat róĪnorodnych form rekreacji (blisko i daleko od
domu), uprawianej zarówno na wolnym powietrzu, jak i w budynku. Jako te
najbardziej popularne i zalecane wymieniają:
 w plenerze: spacery, tzw. nordic walking, jazdĊ na rowerze, jazdĊ na
nartach;
 w budynku tzw. „fitness 50+”: spinning, aquaspinning, aquaaerobic,
streching, fitball, pilates, a takĪe jogĊ i páywanie.
Propagatorami takiej formy aktywnego „starzenia siĊ” są dla przykáadu: Lubelski
Uniwersytet Trzeciego Wieku [Miszczak 2010; www.umcs.lublin.pl], naukowcy
AWF w Warszawie wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji AktywnoĞci
Ruchowej 50+ [Frysztak, KozdroĔ, LeĞ 2010], Klub Aktywnych Seniorów przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych [www.wolontariat.gcop.gliwice.pl].
Teoretycznie, z punktu widzenia potrzeby podtrzymywania systematycznej aktywnoĞci fizycznej, szczególną rolĊ powinno siĊ przypisywaü miejscom wypoczynku codziennego. Nie jest to jednak do koĔca trafne spostrzeĪenie. Warte
propagowania są, przynajmniej w dzisiejszych uwarunkowaniach w Polsce,
takĪe miejsca wypoczynku weekendowego i wakacyjnego. Kilku – kilkunastodniowe wczasy, uczące róĪne pokolenia osób „na nowo” aktywnego i zdrowego
trybu Īycia, odgrywają bardzo pozytywną rolĊ.
Sposób ksztaátowania przez instruktorów stylu aktywnego spĊdzania czasu
wolnego, a projektantów miejsc z nim związanych, powinien byü pochodną:
 oczekiwaĔ spoáecznych, co do typu uprawianego sportu;
 moĪliwoĞci i ograniczeĔ fizycznych potencjalnych uĪytkowników.
Jednak oprócz opracowania indywidualnego programu i infrastruktury sáuĪącej aktywizowaniu seniora jest jeszcze jeden, bardzo istotny element. Wiele
osób starszych posiada duĪe opory do uczestnictwa w zajĊciach sportowych ze
wzglĊdu na swoją tuszĊ oraz mniejszą sprawnoĞü fizyczną. Dlatego niezwykle
waĪną rolĊ w motywowaniu oraz umacnianiu cierpliwoĞci i systematycznoĞci
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mogą odegraü zajĊcia grupowe 7. Propagowanie i wspomaganie formy czynnego
wypoczynku polegającej na zaangaĪowaniu rodziny albo innych osób w podobnym wieku ma o wiele wiĊksze szanse realizacji, gdyĪ starszy czáowiek nie czuje siĊ tak bardzo skrĊpowany swoją niemocą, otyáoĞcią czy negatywnym wizerunkiem samego siebie.

Tabela 1. Przykáadowe rozwiązania przestrzenne sáuĪące aktywnoĞci
fizycznej osób w kaĪdym wieku
Przykáadowa ilustracja [Ĩródáo]

Opis
NowoczeĞnie zaprojektowane ĞcieĪki rowerowe
wydziela siĊ wzdáuĪ ulic, chodników lub na niezaleĪnych traktach. SáuĪą do jazdy na rowerze, rolkach oraz na áyĪworolkach. Istotnym elementem
ĞcieĪki jest jej nawierzchnia, róĪniąca siĊ od czĊĞci
pieszej kolorem i gáadszą teksturą. Powinna byü
oznakowana. W okresie zimowym ĞcieĪki te mogą
sáuĪyü takĪe uprawianiu sportu narciarskiego. Na
przykáad
w
Istebnej
powstaáy
pierwsze
w Beskidach, wyasfaltowane trasy dla nartorolek
(moĪliwoĞü wypoĪyczenia) i áyĪworolek, których
sumaryczna dáugoĞü przekracza 2,5 km.

ĝcieĪka rowerowa [http://photo. territorisociologici.info/wp1diodati/index.html]

Coraz wiĊkszą popularnoĞü zyskują przenoĞne
(sezonowe) lodowiska najnowszej generacji. Wykonane są w technologii orurowania aluminiowego
i formowane w dowolnych wymiarach. Lodowiska
takie powstają na istniejących osiedlowych, bądĨ
szkolnych boiskach sportowych, placach zabaw,
placach miejskich itp.

Sztuczne lodowisko [www.lodowiska.pl]


7
ħródáo np.: http://www.we-dwoje.pl/jak;cwiczyc;w;starszym;wieku,artykul,4656.html,
14.02.2012, www.natura-centrum.pl
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Plac zabaw dla dorosáych, okreĞlany przez samych
uĪytkowników mianem „siáowni pod chmurką”, to
ostatnio bardzo popularne miejsce aktywnego
spĊdzania czasu wolnego nie tylko osób starszych,
ale takĪe máodzieĪy. Niezaprzeczalną zaletą tych,
specjalnie zaprojektowanych do üwiczeĔ wszystkich partii ciaáa i zmysáu równowagi, urządzeĔ jest
wykorzystanie wáasnego ciĊĪaru i moĪliwoĞü
stawiania ich w plenerze gdyĪ są odporne na warunki atmosferyczne
Siáownia na otwartym terenie
[http://ugporaj.pl/news.php?ItemId=259].
ħródáo: opracowanie wáasne.

Tereny aktywnej rekreacji mogą byü projektowane, jako przestrzenie uniwersalne – sáuĪyü máodzieĪy, osobom niepeánosprawnym, osobom starszym.
MoĪna zaáoĪyü, Īe ich organizacja przestrzenna zsynchronizowana bĊdzie ze
sportami konwencjonalnymi, znanymi kaĪdemu pokoleniu. Coraz wiĊkszą popularnoĞü zyskują jednak zindywidualizowane miejsca wraz z urządzeniami, w
których pokolenie dojrzaáe moĪe siĊ czuü i üwiczyü bardzo komfortowo. Dla
przykáadu moĪna wyróĪniü nastĊpujące rozwiązania (tab. 1).

4. Podsumowanie
Gerontolologia to nauka badająca proces starzenia siĊ u ludzi. O wchodzeniu
w wiek staroĞci moĪemy mówiü wtedy, gdy w sposób dla kaĪdego odczuwalny
obniĪa siĊ zdolnoĞü organizmu do samoregeneracji. Niemal kaĪda osoba wkraczająca w 50. rok Īycia jest w stanie zjawisko to u siebie zauwaĪyü 8.
Z procesem tym mamy do czynienia, gdy od strony fizycznej zaczynają doskwieraü nam róĪne bóle (albo wczeĞniej wcale nieodczuwalne, albo „na nowo”
pojawiające siĊ w miejscach wygojonych), a nowe kontuzje stawów i záamania
koĞci nie chcą siĊ zaleczyü. Z kolei od strony psychicznej moĪemy odczuwaü
bardzo doskwierającą samotnoĞü (brak rodziny, syndrom opuszczonego gniazda,
odizolowanie siĊ rówieĞników od Īycia towarzyskiego itp.) [Klonowicz 1979].
Istotne jest to, Īe wspomniane problemy pojawiają siĊ w okresie, w którym
wciąĪ pracujemy i (teoretycznie) jesteĞmy w wirze aktywnego Īycia. Oznacza

8
Autorka wypowiada powyĪsze myĞli na podstawie prowadzonych rozmów we wáanym
Ğrodowisku wĞród osób 45–55 lat oraz z autopsji.
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to, Īe sformuáowanie „senior” lub „osoba starsza”, nie powinno byü synonimem
„osoby w wieku emerytalnym”, która ma duĪo wolnego czasu i / lub wymaga
opieki, z czym w wielu opracowaniach mamy do czynienia. KoniecznoĞcią wydaje siĊ zatem poszukiwanie i opracowanie przez naukowców postĊpowych
narzĊdzi, sáuĪących rozwiniĊciu, a w dalszym etapie podtrzymywaniu chĊci
aktywnego trybu Īycia ludzi dopiero co wchodzących w proces starzenia siĊ
(máodych / początkujących / wstĊpujących seniorów). Zofia Szarota podkreĞla,
iĪ z upáywem lat kaĪdy z nas staje siĊ w pewnym stopniu niewydolny fizycznie
i umysáowo, przez co zmienia siĊ hierarchia potrzeb i postaw, sáabną motywacje,
wystĊpuje preferencja do biernego wypoczynku. Dlatego teĪ niezbĊdnym jest
ksztaátowanie w sobie, od początku Ğwiadomego przechodzenia przez Īycie,
umiejĊtnoĞci pozwalających na przystosowywanie siĊ do nowych sytuacji, na
odkrywanie na nowo sensu swego istnienia. Szarota za Bromley’em zwraca
uwagĊ takĪe i na to, Īe zadanie to jest znacznie áatwiejsze do zrealizowania, gdy
ma siĊ przez caáe Īycie wyraĨne zainteresowania (hobby) i zgodnie z nimi ukierunkowaną aktywnoĞü. [Szarota 2004, s. 44–45]
WspóáczeĞnie sport w Polsce, jako dziedzina Īycia jest dobrze postrzegany.
DziĊki tej korzystnej atmosferze są warunki do wznoszenia wielu nowych, estetycznych i obiektywnie funkcjonalnych przestrzeni. Wiele z nich odpowiada na
zapotrzebowanie osób starszych. Jak siĊ wydaje jednak, jest jeszcze w tej materii
wiele do zrobienia. Obecnie nie obowiązują w naszym kraju Īadne jednolite
kryteria, które stworzyáyby warunki dla równomiernego i konsekwentnego
promowania sportu powszechnego dla jakiejkolwiek grupy uĪytkowników. DecyzyjnoĞü w tym wzglĊdzie pozostawia siĊ samorządom lokalnym i / lub inicjatywie wąskiej, zainteresowanej zagadnieniem grupy osób.
Wydaje siĊ, Īe idąc naprzeciw tendencji promującej ksztaátowanie przyjaznego Ğrodowiska zbudowanego dla osób starszych, warto podjąü próbĊ zintegrowania dotychczasowej wiedzy z dziedziny socjologii, gerontologii, kultury
fizycznej oraz planowania, architektury i ergonomii, w celu opracowania nowego podejĞcia do programowania terenów aktywnego wypoczynku dla osób
wchodzących w wiek seniorski. Chodzi o to, aby z jednej strony nie byáo wątpliwoĞci gdzie i ile w osiedlu / dzielnicy / mieĞcie ogólnodostĊpnych, odpowiadających na oczekiwania starszego pokolenia przestrzeni sportowo-rekreacyjnych budowaü, a z drugiej, aby w dobie demokracji nikt nie miaá poczucia odgórnego „narzucania” na danym terenie rozwiązaĔ funkcjonalno-estetycznych.
Celem projektantów nowoczesnego Ğrodowiska zbudowanego powinno byü
to, aby jego „miejsca” stawaáy siĊ kreatorami aktywnego trybu Īycia wszystkich
mieszkaĔców, w tym takĪe „seniorów XXI wieku”. Tak projektowana przestrzeĔ
miejska powinna pozytywnie wpáywaü na podtrzymywanie indywidualnej
fizycznej i intelektualnej sprawnoĞci ludzi, wzmacniaü kontakty interpersonalne
oraz przeciwdziaáaü negatywnym zachowaniom spoáecznym. [Ujma-Wąsowicz K.,
Bielak M. 2012]

Miejsca aktywnego wypoczynku cennym Ğrodowiskiem podtrzymywania …
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Katarzyna Ujma-Wąsowicz*
PLACES OF PHYSICAL EXERCISE AS A VALUABLE ENVIRONMENT
FOR MAINTAINING PHYSICAL AND INTELLECTUAL FITNESS
OF OLDER PERSONS
Abstract
The need for leading an active life style, including amateur sport, which has a vital influence
on our physical and intellectual fitness, should be obvious at present. Recent research of the Polish
society indicates that generally the amount of exercise a person does, decreases with their age. It
seems justified to ask the question about the roots of such a state of affairs. Is it a matter of bad
habits? Or maybe our mentality? Or a lack of spatial conditions for doing sports at an older age?
This paper concentrates on the last problem. It tries to answer this question on the basis of an
analysis of the genesis of areas/facilities of physical activity for senior citizens and modern social
and spatial conditions for the existence of such places. Further, the paper shows a description of
noticeable trends of future development present in the environment of active seniors in the 21st
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century. In the summary, defines research directions which could positively influence the development of sport and recreation infrastructure in built environment friendly for older persons.
Key words: active senior of 21st century, physical fitness of older persons, built environment,
sport areas for older persons.

