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Wykorzystywanie czasu 
przez osoby starsze w Polsce

Przebieg życia ludzkiego nierozerwalnie 
związany jest z upływem  czasu. Każda 
ludzka jednostka realizuje się w  jakimś 
konkre tnym  czasie; jej specyfika rozw oju  
i styl bycia przejawia się najpełniej w  w y 
korzystaniu czasu -  zb iorze pewnych 
czynności, k tó re  podejmuje i wykonuje. 
Założyć można, że istnieje pewna specy
fika wykorzystyw ania czasu związana 
z fazami życia, przez jakie przechodzi 
jednostka. W spomniane fazy życia naj
prościej powiązać można z w iekiem  da
nej jednostki. W  dalszej części spróbuje
m y przedstawić obraz aktywności życio
w ej osób starych, za podstawę przyjm u
jąc ilość czasu, jaką interesująca nas gru 
pa w iekow a poświęca na w ykonywane 
przez siebie czynności.

Znajomość budżetów  czasu przez osoby 
zajmujące się zaw odow o problem ami 
zd row o tnym i osób starszych jest jak naj
bardziej wskazana, można bow iem  zbu
dować wyraźną sekwencję pojęć p row a
dzących bezpośrednio od zdrow ia  do bu
dżetu czasu. Zgodnie z koncepcją pól 
zdrow ia, decydujący w p ły w  na zdrow ie  
w yw iera ją  czynniki behawioralne, in fo r
mujące nas o zachowaniach danej jedno
stki. W spomniane zachowania przejawia
ją się w  wykonyw aniu pewnych czynno
ści, te  ostatnie zaś mogą być badane 
w  aspekcie ilości czasu, jaki się na nie po
święca. Ostatecznie dochodzim y do 
wniosku, że badanie wykorzystyw ania 
czasu przez daną grupę osób w  rzeczy
w istości dostarcza cennych informacji 
odnośnie do częstotliwości pojawiania się 
i czasu trw an ia  wybranych zachowań.

W  naszym opisie opierać się będziemy na 
badaniach budżetu czasu ludności Polski 
przeprowadzonych przez G łów ny Urząd 
Statystyczny w  październiku 1996 r.
[GUS, 1998]. Badania wykorzystania cza
su przez polskie społeczeństwo p row a
dzone były przez GUS już wcześniej: 
w  roku 1976 i 1984. Najnowsze różnią 
się od poprzednich kilkom a ważnymi ele
m entami. Po pierwsze, przebadano jedy
nie 1000 gospodarstw  dom ow ych zamie
szkanych przez 2484 osoby w  wybranym  
w ieku, co stanow i jedynie dziesiątą część 
wcześniej badanej populacji. Po drugie, 
badano jednostki w  w ieku 10 lat i w ięcej, 
podczas gdy wcześniejsze eksploracje 
dotyczyły jedynie czasu osób dorosłych
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( 18 lat i w ięcej). Po trzecie w  w ytypow a
nych gospodarstwach dom owych zbiera
no inform acje na tem at wykorzystania 
czasu w  jeden dzień powszedni oraz je
den świąteczny (sobota, niedziela) 
w  październiku (co oczywiście w pływa 
na w yn ik i badania, przykładowo pomniej
sza bow iem  lub całkow icie elim inuje 
wszelkie rodzaje aktywności związane 
np. z uprawą działek czy roli). Po czw ar
te, zastosowano form ularz zgodny z w y
maganiami Eurostatu, a zatem pozwalają
cy na przeprowadzanie dalszych p o ró w 
nań wykorzystania czasu z innymi kraja
mi. W  efekcie otrzym ano wyniki, k tó re  -  
choć reprezentatywne dla społeczeństwa 
jako całości -  nie są reprezentatywne 
dla, wydzielonych w  jego ramach grup.

Spośród analizowanej zb iorowości in te
resować nas będą osoby umieszczone 
przez organ izatorów  badania w  dwóch 
grupach w ieku: 55 -64  lat (ok. 13% po
pulacji) oraz 65 lat i w ięcej (ok. 12 % ). 
Pomimo tego, iż w  każdej z grup znajdo
w ało  się łącznie jedynie po ok. 300 osób 
(w  związku z czym w ynik i mogą być 
obarczone sporym  błędem), wydaje się, 
że w yn ik i badania GUS w arte  są upo
wszechnienia. Chociaż bow iem  dokładna 
znajomość sposobu spędzania czasu po
zwala na pełniejsze rozeznanie zarówno 
potrzeb, jak i m ożliwości dotarcia do 
tych osób, w  Polsce prowadzono niew ie
le ogólnokra jowych badań tego typu.

Tytułem wyjaśnienia, niezbędnego dla 
pełnego zrozum ienia prezentowanych 
dalej danych, dodać należy, że w  dalszej 
części operow ać będziemy danymi d w o 
jakiego rodzaju. Oryginalna publikacja 
GUS przedstawia rezulta ty badania bu
dże tów  czasu, posługując się trzem a 
m iernikam i: średnim  czasem trwania 
czynności w  godzinach i m inutach na jed
ną osobę biorącą udział w  badaniu, śred
nim czasem wykonywania danej czynno
ści w  godzinach i m inutach na jedną oso
bę wykonującą daną czynność oraz czę
stotliwością wykonywania czynności 
(czyli udziałem osób wykonujących daną 
czynność). Oczywiście, p ierwszy m iernik 
jest jedynie iloczynem dwóch pozosta
łych i w  rzeczywistości ma dość ograni
czoną w artość analityczną, zniekształco
ny jest bow iem  przez osoby niewykonu- 
jące danej czynności, dlatego ograniczy-

Wykorzystywanie czasu przez osoby starsze w Polsce 9



A R T Y K U Ł Y  P R Z E G L Ą D O W E

Tab. I .  Częstotliwość wykonywania danej czynności (%  osób wykonujących daną 
czynność) przez osoby stare

grupa wieku

ogółem S5-64 65 i więcej

potrzeby fizjologiczne 99,6 99,8 99,8

praca zawodowa 35,9 29,4 18,5

nauka 19,0 0,2 0,3

zajęcia i prace domowe 88,4 94,8 90,2

działalność w  organizacjach świeckich i religijnych 25,4 36,5 41,4

życie towarzyskie i rozrywki 66,8 71,1 81,1

udział w  sporcie i rekreacji 26,2 27,7 32,3

zamiłowanie osobiste i gry 9,3 5,3 4,0

korzystanie ze środków masowego przekazu 92,5 93,4 92,1

dojazdy, dojścia i inne nie wymienione wyżej 
czynności

86,8 85,7 72,4

źródło: GUS 1998:38

m y się do m ie rn ików  odnoszących się do 
osób aktywnych w  danej dziedzinie.

Departam ent W arunków  Życia GUS -  
in ic ja to r i organizator badania -  w yo d 
rębn ił 10 grup czynności, każdą podzielo
ną na kilka podgrup. W  ramach każdej 
z nich zebrano od kilkunastu do dw u
dziestu kilku czynności szczegółowych, 
dość szeroko zdefiniowanych (np. grupa: 
życie tow arzyskie  i rozryw k i, podgrupa: 
kon takty  towarzyskie, czynność szcze
gółowa: rozm ow y telefoniczne). W  dal
szym ciągu przyjrzym y się jedynie w y k o 
rzystaniu czasu w  rozbiciu na 10 podsta
w ow ych  grup, wzm iankując, dokładniej
sze inform acje z przeprowadzonego ba
dania w tedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Spośród kilku cech społeczno-dem ogra
ficznych, uznanych za zm ienne de te rm i
nujące rozkład budżetów  czasu użytych 
w  badaniu, takich jak: płeć, w iek, w y 
kształcenie, stan cywilny, typ  biologiczny 
gospodarstwa dom ow ego, grupa spo
łeczno-ekonom iczna, do k tó re j przynale
ży gospodarstw o dom ow e, ź ród ło  u trzy 
mania i m iejsce zamieszkania, in tereso
w ać nas będą rezu lta ty  o trzym ane w  po 
wiązaniu z jedną zm ienną -  w iek iem . 
O w a  determ inanta dostarcza bow iem  
po pierw sze in form acji o jednostkach, 
podczas gdy znaczna część w ym ien io 
nych cech społeczno-demograficznych 
odnosi się do gospodarstw  dom ow ych 
(zespołu jednostek różnych pod w zglę
dem zm iennych demograficznych, lecz 
zamieszkujących razem), po drugie zaś 
pozwala najpełniej w yodrębn ić  in teresu
jącą nas populację -  zb io row ość osób 
starszych. Jednocześnie ze względu na 
fakt przyjm ow ania  w  Polsce dw óch 
pun k tó w  początkow ych starości (60. 
i 65. rż.) oraz w  celu ukazania zmian, ja
kie zachodzą w  korzystaniu z czasu w raz 
z poddawaniem  się procesow i jednost
kowego starzenia, przedstaw im y budże
ty  czasu osób w  w ieku  5 5 -64  lat oraz 65 
lat i w ięcej. W  celach porów naw czych 
w  tabelach um ieścimy rów nież in form a
cje odnoszące się do przeciętnych w a r
tości badanych zm iennych w  całej anali
zowanej populacji.

Zgodnie z przedstaw ionym i powyżej 
uwagami przedstaw im y dane informujące 
o częstotliwości wykonywania przez oso
by starsze czynności należących do 10 
kluczowych grup (tab. I .).

Prawie wszyscy badani poświęcali swój 
czas na zaspokajanie po trzeb  biologicz
nych; największe różnice w  interesują
cych nas grupach w iekow ych dotyczyły 
mycia i ubierania się. W  tym  ostatnim  
przypadku wspomniane czynności w yko 

nywało 99 ,5%  osób z grupy młodszej 
oraz 9 8 ,1 %  ze starszej. Interesujące są 
dane dotyczące w p ływ u  w ieku na p raw 
dopodobieństw o spędzania czasu w  łó ż 
ku z powodu choroby (tab. 2.).

Potw ierdza się zależność pom iędzy zaa
wansowaniem  w  w ieku  a koniecznością 
wypoczynku „na  leżąco” , spowodow aną 
chorobam i. W  przypadku najstarszych 
badanych p raw dopodobieństw o p rzy
m usowego spędzania czasu w  łóżku jest 
k ilkunastokro tn ie  w iększe niż w  w ieku 
20 -40  lat, choć poczynić w  tym  miejscu 
należy zastrzeżenie dotyczące w p ływ u 
te rm inu  badania na o trzym ane w ynik i 
(niekorzystna październ ikowa pogoda, 
powodująca zakatarzenia leczone przez 
aktywnych zaw odow o „p igu łką", zaś 
przez osoby starsze, dysponujące w o l
nym czasem, m etodam i tradycyjnym ).

Stosunkowo niska aktywność zawodowa 
w  obydwu grupach rów nież potw ierdza 
przypuszczenia o swym malejącym zna
czeniu w raz z stawaniem się coraz star
szym. Wydaje się w ręcz, że 18,5% ak

tywność zawodowa osób najstarszych 
świadczy o wysokim  w  porównaniu z in
nymi krajami poziom ie zatrudnienia osób 
starszych [W eber i in., 1997]. Poziom ów  
wynika w  znacznym stopniu ze struktury 
zatrudnienia polskiej gospodarki, w  której 
27 ,7%  zatrudnionych związanych jest 
z ro ln ictw em , aktywność zawodowa 
osób starszych na wsi pozostaje bowiem 
relatywnie wysoka [GUS, 1997, str. 24].

Kolejną grupą ujętą w  badaniu są czynno
ści związane z nauką. W  tym  przypadku 
jedynie nieliczne jednostki (dom niemy
wać można, że pojedyncze w  badanej 
próbie) podejmują starania uzupełnienia 
swego wykształcenia bądź podniesienia 
kwalifikacji zawodowych.

Prace dom owe, czyli czynności związane 
z przygotowaniem posiłków, utrzymaniem 
porządku i odzieży, korzystaniem z naby
wanych usług, opieka nad dziećmi (w  tym  
pomoc w  nauce dzieciom) itp., to  aktyw
ność podejmowana przez zdecydowaną 
większość osób starszych. Młodsza z w y 
branych grup osiąga maksimum częstotli-

Tab. 2. W iek a częstotliwość leżenia w łóżku z powodu choroby (w % ) i czas spędzany 
w łóżku z powodu choroby (godziny i minuty)

grupy wieku

10-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

częstotliwość 1,1 0,6 0,4 0,4 0,7 0,9 5,4

czas trwania 4,03 7,27 3,47 4,53 9,30 4,57 5,20

źródło: GUS 998:1 10-1 1 1
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wości wykonywania prac dom owych; nie
w ie le rzadziej wykonują je osoby starsze, 
k tó re  nie zawsze są w  stanie tego doko
nać ze względu na stan zdrowia.

W raz z w iekiem  wzrasta rów nież często
tliw ość działalności w  organizacjach 
świeckich i religijnych, aczkolw iek konsta
tacja ta  nie pozwala na sform ułowanie te 
zy o wzrastającym poziom ie kapitału spo
łecznego u osób starszych. O dnotow any 
w zrost wynika bow iem  przede wszyst
kim  z podnoszenia się udziału osób 
podejmujących praktyki religijne. W  tym  
przypadku omawiana tendencja ma, prak
tycznie rzecz biorąc, charakter liniowy.

W  grupie „życie tow arzyskie i ro z ryw k i” 
w  interesujących nas grupach w ieku po
nownie stw ierdzam y w artości maksymal
ne. Przyczyną tych wysokich praw dopo
dob ieństw  podejmowania czynności 
wchodzących w  skład omawianej grupy 
są wysokie częstotliwości podejmowania 
kon taktów  towarzyskich oraz przede 
wszystkim  bardzo wysoka częstotliwość 
w yboru  odpoczynku biernego (45 ,4%  
w  grupie 55 -64  lat, 60 ,8%  w  grupie 65 
lat i w ięcej przy średnim  poziom ie 
24,6% ). Jednocześnie znikoma część 
osób starszych (odpow iednio: 2 ,2%  
i 0 ,8% ) poświęca czas na rozryw kę  i ku l
tu rę  identyfikow aną w  badaniu z kinem, 
teatrem , koncertam i, wystawam i czy za
w odam i sportow ym i. W ytłum aczenia ta 
kiego stanu rzeczy należy poszukiwać 
w  relatywnie niższym poziom ie w ykszta ł
cenia osób starszych, niewystarczających 
zasobach finansowych, braku p rzyzw y
czajeń czy choćby odczuwanych potrzeb 
oraz trudności osób starszych, zwłaszcza 
mieszkających z dala od większych 
ośrodków , z pokonaniem przestrzeni f i
zycznej oddzielającej ich od cen trów  
„ku ltu ry  wyższej” .

Powyższej in terpre tacji danych przeczą 
do pewnego stopnia inform acje dotyczą
ce udziału w  sporcie i rekreacji. Najstar
sze grupy w iekow e  znacznie częściej w y 
konują czynności wchodzące w  skład 
omawianej grupy niż osoby w  średnim 
w ieku, ustępując jedynie osobom  w  w ie 
ku do 24 lat. Częściowym  wyjaśnieniem 
tej rozbieżności oczekiwań i rzeczyw i
stości jest w łączenie w  skład te j grupy 
czynności zbieractwa, k tó re  -  jeśli idzie 
o grzyby -  jest zajęciem popularnym 
w śród  osób starszych.

Osoby starsze są natom iast najmniej ak
tyw ne, jeśli idzie o pielęgnowanie zam iło
wań osobistych i hobbies, i to  niezależnie 
od rodzaju ow ych zamiłowań. Być może, 
patrząc z perspektyw y czasowej, kon
centrow anie się na realizacji osobistych

zainteresowań wydaje się niepotrzebne 
czy w ręcz szkodliwe; być może następu
je zmiana zainteresowań, przyczyniająca 
się do zmiany hierarchii ważności czyn
ności. W  tym  miejscu można przytoczyć 
ty tu łem  ilustracji następującą anegdotę -  
przypow ieść przypisywaną starożytnym: 
m łodzi ludzie pragną jedynie zaspokoić 
żądze ciała, stąd też ten typ  nazwać 
można homo eroticus, nieco starsi uważa
ją, że najważniejsza w  życiu jest w ładza -  
homo politicus, czterdziesto latkow ie 
uznają hegemonię czynników  ekono
micznych -  homo economicus, dop iero  na 
starość człow iek doznaje prawdziw ej 
mądrości i uznaje, że najważniejsze to  
dogodzić swemu podniebieniu -  homo 
gastronomicus [Krawczuk, 1987].

Całkow icie  odmiennie przedstawia się 
sytuacja w  grupie czynności za tytu łow a
nych „korzystanie ze ś rodków  m asowe
go przekazu” , a obejmującej korzystanie 
z takich dóbr kultury, jak prasa, lite ra tu 
ra, sztuki wizualne, audycje radiowe 
i muzyka (przatrz: tab. 3.)

Aktyw ność osób starszych w  dziedzinie 
korzystania ze środków  masowego prze
kazu kształtuje się na wysokim  poziomie. 
Powyższa uwaga dotyczy przede wszyst
kim  korzystania z radia, poświęcania cza
su na słuchanie muzyki i czyte ln ictwo.
W  przypadku czyte ln ictw a o wysokiej 
pozycji osób starszych decyduje czytel
n ic tw o gazet codziennych, tygodn ików  
i m iesięczników, czyte ln ictw o książek nie 
odbiega bow iem  od odnotowanego w  in
nych grupach w iekow ych. Uzupełnie
niem, k tó re  w a rto  w  tym  miejscu zrobić, 
jest jednoczesne podanie czasu pośw ię
canego na środki masowego przekazu. 
Jak wynika z danych z tabeli 3., w e  wszy
stkich trzech badanych podgrupach czyn

ności osoby stare poświęcają najwięcej 
czasu na w yodrębn ione aktywności kul
turalne. Sytuacja taka na pierwszy rzut 
oka cieszy, świadczy bow iem  o ciekawo
ści świata i braku zasklepiania się w  sko
rupie własnych problem ów , niepokojąco 
brzm ią jednak dane mówiące o tym , iż 
osoby starsze en ses masse (dotyczy to  
9 1,5%  młodszej grupy i 88 ,6%  starszej) 
tracą na b ierny odpoczynek przy odb io r
niku te lew izyjnym  ok. 3 godzin.

Ostatnia z wyodrębnionych grup czynno
ści: „dojazdy, dojścia i inne” , wskazywana 
była przez malejący z w iekiem  odłam 
ludności. W ytłum aczenia należy szukać 
w  rosnących trudnościach motorycznych 
osób starych oraz pojawiającym się 
w  starszym w ieku braku potrzeby odda
lania się od własnego domostwa.

Drugą grupą informacji zaczerpniętą 
z przedstawianego badania GUS są dane 
dotyczące czasu trw an ia  w yodrębn io 
nych czynności w  przeliczeniu na jedną 
osobę wykonującą daną czynność. O w e 
dane zebrano w  tabeli 4.

Czynności związane z zaspokajaniem po
trzeb  fizjologicznych to  grupa pochłania
jąca najwięcej czasu, niezależnie od w ie 
ku. O soby w  interesującym nas w ieku 
poświęcają zdecydowanie najwięcej cza
su na sen, spożywanie posiłków, mycie 
się i ubieranie. W  przypadku snu osobom 
w  w ieku ^65 lat zabiera on pó łto re j go
dziny w ięcej niż trzydziesto latkom . Naj
bardziej wyrazista tendencja łącząca 
przyrost czasu trw ania  czynności z w ie 
kiem dotyczy jedzenia i picia. Zabierają 
one osobom starszym I godzinę 26 m i
nut (grupa młodsza) i I godzinę 32 m inu
ty  (grupa starsza), tj. 15 -2 0  m inut więcej 
niż osobom  10-24-letnim .

Tab. 3. Wiek a średni czas korzystania ze srodkow masowego przekazu (w godzinach 
i minutach) oraz częstotliwość korzystania ze środków masowego przekazu

grupy wiekowe

I0 - I7 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

częstotliwość

czytanie 26,7 36,0 32,8 39,1 39,7 46 ,1 44,8

telewizja i wideo 90 ,1 86,7 89,4 89,3 92,4 9 1,5 88,6

radio i muzyka 15,6 14,7 5,8 4 ,1 5,7 8,2 15,7

średni czas trwania

czytanie 0,56 1,02 0,53 0,51 0,51 1,03 1,05

telewizja i wideo 2,26 2,35 2,26 2,46 2,35 2,47 3,03

radio i muzyka 0,51 0,46 0,37 0,40 0,44 0,39 1,02

źródło: GUS 1998:110 - 1 I I
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Tab. 4. Średni czas trwania czynności w minutach 
daną czynność

i godzinach na 1 osobę wykonującą

grupa wieku

ogółem 55-64 65 i więcej

potrzeby fizjologiczne 1 1,01 11,15 12,07

praca zawodowa 6,50 5,37 4,12

nauka 5,07 1,30 0,35

zajęcia i prace domowe 3,55 4,51 4,28

działalność w  organizacjach świeckich i religijnych 1,13 1,13 1,20

życie towarzyskie i rozrywki 1,50 1,47 2,03

udział w  sporcie i rekreacji 1,40 1,47 1,29

zamiłowanie osobiste i gry 1,18 1,16 1,14

korzystanie ze środków masowego przekazu 3,03 3,18 3,38

dojazdy, dojścia i inne nie wymienione wyżej 
czynności

1,24 1,22 1,19

źródło: GUS 1998:37

Sytuacja w  przypadku dw óch kolejnych 
grup: pracy zaw odow ej i nauki, jest 
zgodna z oczekiwaniam i: należy spodzie
wać się zmniejszania się czasu w ykony
wania tychże czynności. Starsze osoby 
mające wypracow ane uprawnienia do 
świadczeń em erytalnych zgodnie z po l
skim  praw em  pracy mogą bow iem  d o ro 
bić sobie bez u tra ty  świadczenia jedynie 
do pewnej wysokości, niższej niż płaca 
o trzym yw ana za pełny etat. Zmniejsza 
się rów n ież skłonność i go tow ość do 
podejm ow ania pracy czy nauki. W  tym  
ostatnim  przypadku dezaktywacja zaw o
dow a oznacza zanik konieczności odby
wania ku rsów  i szkoleń podnoszących 
kwalifikacje. Podkreślić należy, iż brakuje 
podstaw  do stw ierdzenia, że sam w iek  
jest determ inantą  uniemożliw iającą w y 
konywanie pracy lub pobieranie nauki 
[K lonow icz, 1978], a zatem rzeczyw isty 
stan rzeczy jest jedynie odzw ierc ied le 
niem społecznych przekonań odnośnie 
do ró l przypisanym osobom  starszym.

O soby starsze dużo czasu poświęcają na 
zajęcia i prace dom ow e. W  ich ramach 
szczególnie dużo czasu zajmuje obróbka  
żywności oraz utrzym anie sprzętu go
spodarstwa dom ow ego. Osobną grupą 
czynności są czynności „ekstraw ertycz- 
ne” , zarów no nakierowane na innych: 
w nuki (opieka nad dziećm i), w spó łm ał
żonków  (opieka nad dorosłym i), jak 
i poświęcane na opiekę nad zw ierzętam i 
dom ow ym i i p ielęgnowanie roślin. Ro
śnie zwłaszcza w raz z w iek iem  udział 
osób udzielających opieki dom ow ym

zw ie rzę tom  (do 15,5%) i roślinom  
(11,1 % ), choć rów n ie  często osoby star
sze zajmują się dziećmi.

W  dw óch kolejnych grupach czynności 
zebrano działalność w  organizacjach 
świeckich i religijnych oraz życie to w a 
rzyskie i roz ryw k i. Jeśli idzie o pierwszą 
grupę to  czas poświęcany na nią w ype ł
niają w  całości p raktyki religijne, zajmują
ce średnio o ko ło  I godziny i 10 m inut. 
Świadczy to  o tym , że spory odłam osób 
starych, dla k tó rych  religia odgrywa zna
czącą rolę, składa się w  znacznej części 
z codziennych uczestników  nabożeństw.

W raz z w iekiem  maleje natomiast ilość 
czasu poświęcana przez osoby oddające 
się tego typu aktywności na sport, rekre 
ację oraz gry i zamiłowania osobiste.
O  ile zmniejszający się czas trw an ia  czyn
ności związanych z w ydatkow aniem  spo
rych zasobów energii i sił jest zrozumiały,
0 tyle  zastanawia skracanie się czasu,
w  k tó rym  osoby starsze oddać się mogą 
swym  „kon iko m ” . Prawdopodobnie spo
w odow ane jest to  w  znacznej m ierze 
stanem zdrow ia, uniemożliw iającym czę
sto realizację ulubionych czynności bądź 
ograniczających ich trw anie.

Zmniejsza się rów nież -  choć nieznacz
nie -  czas poświęcany na dojazdy, dojścia
1 inne niewym ienione czynności, co -  jak 
już wcześniej wspomniano -  powiązać 
należy (podobnie jak czynności w ym ie 
nione w  poprzednich grupach) z pogar
szającym się stanem zdrow ia  i trud n o 
ściami m otorycznym i.

Kończąc to  k ró tk ie  z konieczności przed
stawienie wycinka badań budżetu czasu 
dotyczącego osób starszych, wspomnieć 
jedynie w  kilku zdaniach chciałbym o naj
ważniejszych różnicach, jakie wystąpiły 
pom iędzy rokiem  1984, kiedy przepro
wadzono ostatnie ogólnopolskie badanie 
wykorzystania czasu, a badaniem z roku 
1996.

Najwyraźniejsze różnice dotyczą czasu 
związanego z wykonywaniem  pracy za
w odow e j. Czas ten oczywiście uległ 
skróceniu o oko ło  40 m inut. Badani w ię 
cej czasu poświęcali na takie potrzeby fi
zjologiczne, jak spożywanie posiłków, 
a zwłaszcza higiena osobista. Znacząco 
(o po łow ę) skrócił się czas przeznaczony 
na dokonywanie zakupów. W zrósł nato
miast czas poświęcany na praktyki religij
ne oraz oglądanie te lew izji. Ta ostatnia 
form a aktywności kulturalnej zyskiwała 
kosztem ograniczania czasu służącego 
wcześniej na pozostałe zapoznawanie się 
z innymi środkam i masowego przekazu 
i dobram i tzw . ku ltu ry wyższej.

Rezultaty badań nad wykorzystywaniem 
czasu przez Polaków dostarczają wielu 
cennych informacji, w  oparciu o które 
można próbować wypowiadać się na te 
mat stylu życia naszych rodaków. Znajo
mość zaś stylu życia, zwłaszcza tych jego 
elementów, k tó re  uznaje się powszechnie 
za szkodliwe dla stanu zdrowia, służyć 
może jako baza dla rozwijania strategii 
prom ocji zachowań zdrowotnych. Pa
trząc z tego punktu, należy wyrazić 
nadzieję, że te niezwykle interesujące -  
choć jedynie p ilo tow e -  badania zostaną 
zgodnie z zapowiedziami G łównego 
Urzędu Statystycznego pow tórzone 
w  niedalekiej przyszłości na daleko licz
niejszej próbie, co zmniejszy m ożliwy 
błąd otrzymanych w yników , a tym  samym 
zwiększy ich zgodność z rzeczywistością.
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