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WSTĘP 
 
 
 
W rozwiniętych społeczeństwach sport stał się dobrem powszechnym, do-

stępnym w różnych formach – stosownie do możliwości i zainteresowań oby-
watela. Z definicji sportu traktowanego jako „wszelkie formy aktywności fi-
zycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na 
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój sto-
sunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich pozio-
mach”1, wynika, że sport i rekreacja są czynnikami kształtowania zdrowia 
i osobowości, rozwijania nawyków i prozdrowotnych postaw, a także wartoś-
ciową formą spędzania wolnego czasu. Konsekwencją tego powinno być zwró-
cenie szczególnej uwagi na jego ważne cele społeczne i strategiczne. Z tych 
względów państwo powinno być żywotnie zainteresowane rozwojem i upo- 
wszechnieniem różnych form sportu i rekreacji, gdyż wraz z rozwojem cywili-
zacyjnym są one coraz ważniejszym elementem życia człowieka. 

We współczesnych społeczeństwach sport jest traktowany jako jedna  
z wartości kulturowych, mających duży wpływ na rozwój człowieka, jego zdro-
wie i jakość życia. Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja jednak aktyw-
ności. Udogodnienia technologiczne, środki komunikacji, automatyzacja, kom-
puteryzacja zmniejszają do minimum aktywność fizyczną w codziennym życiu 
ludzi. Wiele wynalazków i udogodnień eliminuje każdy zbędny ruch. Coraz 
więcej prac wykonuje się w pozycji siedzącej, czyli z mniejszym wysiłkiem. 
Ważne jest zatem wprowadzanie zmian w stylu życia, którego głównym ele-
mentem powinna być aktywność fizyczna.  

W Polsce jedynie 7% Polaków deklaruje systematyczną aktywność fizycz-
ną, 33% czyni to raz w tygodniu, 12% rzadziej, ale przynajmniej raz w miesią-
cu, natomiast reszta sporadycznie bierze udział w jakichkolwiek zajęciach słu-
żących podniesieniu sprawności fizycznej. Z badań Światowej Organizacji 
Zdrowia wynika, że ponad 60% Polaków nie uprawia sportu. Z takimi wynika-
mi Polska sytuuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Walory różnych 
form aktywności fizycznej i sportu dostępnych każdemu wciąż są nieznane lub 

                                                           
1  Zob. Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008–2010, GUS, Warszawa–Rzeszów 2011. 



  

 

niedoceniane. Oznacza to, że w świadomości przeważającej części polskiego 
społeczeństwa nie nastąpiła dotąd zasadnicza przemiana, a ponadto rozwój 
współczesnej cywilizacji nie sprzyja fizycznej aktywności. Wywołuje to po-
ważne zagrożenie dla zdrowia i jakości życia. Tymczasem wiedza wynikająca 
z badań, że regularna aktywność fizyczna poprawia ogólne samopoczucie, 
zdrowie fizyczne i psychiczne, pomaga opanować stres, otyłość i takie choroby, 
jak na przykład cukrzyca, zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre choroby  
(np. wieńcową, nadciśnienie, cukrzycę) i pomaga minimalizować skutki pew-
nych niesprawności, nie jest odpowiednio propagowana. 

Rozwój cywilizacyjny i urbanizacyjny w ostatnich latach wywarł duży 
wpływ na wzrost tempa życia i aktywności zawodowej, które utrwalają bierny 
sposób spędzania wolnego czasu. Antidotum na te zagrożenia jest sport i rekrea-
cja. Problematyka sportu i rekreacji społeczeństwa polskiego jest obecnie jed-
nym z szerzej dyskutowanych zagadnień, w ramach programów mających na 
celu poprawę zdrowia ludności. Wiele doświadczeń, obserwacji i badań nauko-
wych wskazuje na szczególne znaczenie aktywności ruchowej w podnoszeniu 
potencjału biologicznego, psychicznego i społecznego jednostki i populacji. 

W niniejszym Zeszycie Naukowym przedstawiono artykuły przygotowane 
przez przedstawicieli polskich ośrodków naukowych prowadzących badania 
z zakresu współczesnych tendencji i uwarunkowań rozwoju sportu i rekreacji 
jako wielowymiarowej i dynamicznej dziedziny ludzkiej aktywności. W publi-
kacji wydzielono dwie główne części: 

1. Sport i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym. 
2. Zdrowotne funkcje sportu i rekreacji. 

Wiele nadesłanych opracowań poświęcono roli sportu i rekreacji w rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym miast, regionów i krajów. Było ich tak wiele, że powstała 
kolejna publikacja, zatytułowana Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu. 

Pragnę podziękować wszystkim Autorom, którzy odpowiedzieli tak licznie 
na propozycję udziału w publikacji. Szczególne słowa podziękowań kieruję do 
zaprzyjaźnionych środowisk naukowych, a zwłaszcza członków Rady Nauko-
wej oraz Recenzentów artykułów. Mam nadzieję, że wyniki badań, przemyśle-
nia i wnioski autorów będą konkretnym wkładem do przedmiotowej dziedziny 
nauki i bodźcem do dalszych poszukiwań naukowych. 

 
Jolanta Witek 
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GLOBALNY I LOKALNY WYMIAR WSPÓŁCZESNEGO SPORTU 

 
 
 

Wstęp 
 

Współczesny sport ma wiele różnorodnych form. Jego kulturowe znacze-
nie przejawia się w globalnym zasięgu, jest on bowiem najbardziej roz-
powszechnioną formą kultury1 i ważnym komponentem kultury masowej.  

Na początku XXI wieku sport w różnych postaciach uprawia lub ma z nim 
związek ponad miliard ludzi2. W sporcie tkwi duży potencjał, a jego globalną, 
społeczną i ekonomiczną rolę uwzględniono w dokumencie końcowym konfe-
rencji w Davos (The Global Agenda 2009)3.  

Sportowy lobbig globalny, kontynentalny, narodowy i lokalny tworzy wa-
runki do powstawania ponadnarodowych, megainterkontynentalnych organiza-
cji, koordynujących, łączących wspólne interesy, harmonizujących działania 

                                                           
1  Z. Krawczyk, Społeczno-kulturowe wartości sportu w świetle badań empirycznych, 

„Wychowanie Fizyczne i Sport” 1983, nr 3, s. 46. 
2  Zob. P. Godlewski, Podmiotowość sportu a procesy globalizacyjne, w: Podmiotowość 

w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, red. K. Pająk, A. Zduniak. Warszawa–
Poznań 2004, s. 323–327. 

3  The Global Agenda 2009 (Globalny Plan 2009), World Economic Forums. Geneva 
2009, s. 280–282 i n. Dokument ten nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej, ponieważ 
zawiera wyłącznie interpretacje i opinie autorów. 
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i spajających działania na rzecz realizacji wspólnych idei. Sport ma duży wpływ 
na życie społeczne, ideologiczne i ekonomiczne współczesnych społeczeństw.  

Badania nad interpretowaniem i wyjaśnianiem problemów związanych 
z rozwojem sportu oraz jego społecznymi i ideologicznymi konotacjami zaowo-
cowały wieloma publikacjami4. Ważnym problemem jest usystematyzowanie 
wiedzy na temat współczesnego sportu, określenie powszechności i popularno-
ści sportu w skali globalnej, kontynentalnej i lokalnej. W krajach UE istotna jest 
naukowa interpretacja danych dotyczących struktury i motywacji uczestnictwa 
w sporcie i rekreacyjnej aktywności ruchowej. Duże znaczenie ma również 
ocena polityki sportowej na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz skuteczności 
programów wspierania i rozwoju sportu lokalnego. 

 
 

1. Sport globalny 

 
Współczesny sport jest heterogeniczny, obejmuje bowiem różne formy 

współzawodnictwa, różne cele i środki realizacji5. Na ogół sport dzieli się na 
wyczynowy i powszechny. W sporcie wyczynowym najważniejszym celem jest 
współzawodnictwo sportowe i zwycięstwo. Uczestnikami tej formy sportu są 
zawodowcy i amatorzy. Sport powszechny, podobnie jak wyczynowy, jest opar-
ty na zasadach współzawodnictwa sportowego, jednak cel uczestników jest 
inny. Sport powszechny zaspokaja przede wszystkim potrzebę aktywności ru-
chowej, ćwiczenia dla dobrej kondycji fizycznej i aktywnego spędzaniu czasu 
wolnego. Podobne cele ma sport rekreacyjny, o charakterze autotelicznym, czę-
sto w formie sportu rodzinnego lub uprawianego w grupie przyjaciół i znajo-
mych. Pomiędzy sportem powszechnym i rekreacyjnym znajduje się turystyka 
kwalifikowana (rysunek 1).  

 

                                                           
4  Zob. P. Godlewski, E. Polak, Subiectivity of Sport Globalization Processes, w: Sprts In-

volvement in Changing Europe, red. J. Kosiewicz, K. Obodyński, EASS, PTNKF, Rzeszów 2004, 
s. 61–66; T. Jurek, P. Godlewski, Efekty przeobrażeń w systemie sportu w Polsce i Niemczech po 
1989 r. Gorzów Wlkp. 2006; P. Godlewski, Geneza i rozwój sportu spektakularnego (w europej-
skiej perspektywie), w: Zarządzanie imprezami sportowo-rekreacyjnymi, red. B. Ryba. Warszawa 
2010, s. 17–57. 

5 P. Godlewski, The Heterogeneous Nature of the History of Sport. A Look from the East, 
w: New Aspects of Sport History, red. M. Lämmer, T. Terret, ISHPES – Studiem 13/7, Köln 
2007, s. 411–416. 
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Rys. 1. Formy uczestnictwa w sporcie 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Współczesny sport wyczynowy jest oparty na czterech głównych filarach: 

widowiskowości (sport spektatorski, popkultura, czas emisyjny, teatralizacja 
sportu) komercjalizacji (profesjonalizacja, marketing w sporcie, patologie), 
uniwersalizmie, unifikacji (fair play, homo sportivus) i globalizacji (ponadnaro-
dowe organizacje, przenikanie kultur – dyfuzja, światowa rywalizacja). 

Sport jest ważną gałęzią gospodarki – generuje około 2% światowego 
PKB6. Ponadto wielkie wydarzenia sportowe mają pozytywny wpływ na tury-
stykę i zatrudnienie.  

Sport w krótkim czasie uległ szybkiej globalizacji. Dynamicznie powięk-
szyło się pole współzawodnictwa, jednocześnie rosła liczba ponadnarodowych 
instytucji, organizacji i stowarzyszeń sportowych odgrywających istotną rolę 
w gospodarce i polityce światowej (MKOL). Sportowy przekaz telewizji sateli-
tarnej wpłynął na przenikanie się różnych kultur na skutek zaangażowania do 
transmisji telewizyjnych potężnych środków komunikacji medialnej.  

 
 
 

                                                           
6  Światowe Forum Ekonomiczne, Davos 2009. 
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Rys. 2. Komponenty współczesnego sportu 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

2. Sport w Unii Europejskiej 

 
W instytucjach unijnych jest zgodność co do pozytywnej społecznej roli 

sportu. Zwraca się uwagę na socjalizacyjną rolę przynależności do zespołu, 
solidarność grupową, respektowanie zasad i reguł, w tym zasady fair play. 
Sport aktywizuje lokalne społeczności do działań organizacyjnych, przejawiają-
cych się w zakładaniu amatorskich klubów sportowych non profit, opartych na 
wolontariacie, co wzmacnia aktywne postawy obywatelskie. Sport stwarza tak-
że szansę na zerwanie z patologicznym życiem, tworzy się bowiem przestrzeń 
do zaangażowania osobistego działania prospołecznego, w tym w walkę z za-
chowaniami kryminogennymi7.  

                                                           
7  Biała księga na temat sportu, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007, s. 7. 
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W Unii Europejskiej rola sportu również uległa zmianie. W deklaracji Ra-
dy Europejskiej z grudnia 2000 roku w sprawie szczególnego charakteru sportu 
i jego funkcji społecznej w Europie, które powinny być uwzględniane w zasa-
dach wspólnej polityki (Deklaracja nicejska), uznano wysoką rangę sportu. 
W deklaracji stwierdzono, że organizacje sportowe i państwa członkowskie 
ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie spraw związanych ze sportem, 
a główną rolę odgrywają w tym federacje sportowe8. W dokumentach podkreśla 
się duże zainteresowanie sportem obywateli UE. Europejczycy regularnie upra-
wiali sport w 700 tys. klubach sportowych lub w innych formach. Na ogół 
uprawiano sport amatorski, lecz rośnie też znaczenie sportu zawodowego, który 
odgrywa społeczną rolę, działając stymulująco na inne formy sportu. Aktyw-
ność sportowa ma nie tylko znaczenie zdrowotne, lecz również wychowawcze, 
społeczne, rekreacyjne i integracyjne9.  

Z badań Eurobarometru wynika, że w większość obywateli państw człon-
kowskich nie uprawia żadnego sportu lub robi to bardzo rzadko. Według tego 
kryterium, Polska jest w grupie krajów, w których większość obywateli nie 
uprawia żadnego sportu (66%)10. Badania Eurobarometru wykazały także, że 
większość obywateli UE woli ćwiczenia na świeżym powietrzu niż wewnątrz 
obiektów sportowych, deklaruje, że uprawia sport lub inny rodzaj aktywności 
fizycznej w miejscach „nieformalnych”, takich jak parki lub inne miejsca na 
świeżym powietrzu11.  

Interesujące są opinie obywateli UE o stosunku władz lokalnych do ak-
tywności fizycznej. Większość uważa, że władze lokalne umożliwiają aktyw-
ność fizyczną. Zaledwie w kilku państwach członkowskich ludzie nie są zado-
woleni z działań władz lokalnych pod tym względem12. Ponad połowa respon-
dentów (54%) jest zdania, że władze lokalne wspierają aktywność fizyczną. 
Polska jest jednym z trzech państw UE, w których większość respondentów 
uznała, że władze lokalne nie robią wystarczająco dużo na rzecz uprawiania 
sportu i aktywności fizycznej (52%)13.  

                                                           
8  Ibidem, s. 2. 
9  Ibidem, s. 3. 
10  Badanie specjalne Eurobarometru nr 334/ seria badawcza 72.3, s. 10. 
11  Ibidem, s. 18. 
12  Ibidem, s. 36. 
13  Ibidem, s. 47–48. 
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Odrębnym problemem jest wykorzystanie lokalnych obiektów. Dla wielu 
obywateli UE brak możliwości lokalnych nie jest powodem rezygnacji z ak-
tywności fizycznej. Aż 54% respondentów przyznaje, że są lokalne obiekty, 
z których nie korzystają z braku czasu. Trzy czwarte respondentów jest zdania, 
że na ich terenie możliwa jest aktywność fizyczna14.  

Do żadnych klubów sportowych, prozdrowotnych czy fitness nie należy 
67% obywateli UE. Jedynie w dwóch krajach UE większość respondentów 
należy do klubów sportowych i fitness (kluby prozdrowotne, fitness, sportowe 
i społeczno-kulturalne uwzględniające element sportowy). W Niemczech tylko 
39% nie należy do żadnego klubu, Austrii – 43%, Polsce – aż 87%15. 

W unijnych krajach wiele osób wspiera społeczności lokalne, pracując ja-
ko wolontariusze przy organizacji i prowadzeniu zajęć sportowych. Swój czas 
na działania lokalne poświęca 7% respondentów, co trzeba uznać za znaczny 
odsetek. Dowodzi to, że sport w UE ma duże znaczenie społeczne, co jest 
szczególnie istotne w świetle nowych kompetencji w dziedzinie sportu, czyli 
obowiązku wspierania europejskich przedsięwzięć związanych ze sportem, 
z uwzględnieniem struktur sportowych opartych na wolontariacie16.  

Zdaniem urzędników UE, wyrażonym w Wytycznych UE dotyczących ak-
tywności fizycznej, „głównym celem polityki sportu opartej na propagowaniu 
aktywności fizycznej powinno być zwiększenie uczestnictwa w sporcie przed-
stawicieli wszystkich grup społecznych. Infrastruktura sportowa musi być ogól-
nodostępna dla wszystkich grup społecznych. Obejmuje to publiczne finanso-
wanie budowy, renowacji, modernizacji oraz konserwacji obiektów sportowych 
i sprzętu sportowego, a także możliwości nieodpłatnego lub niedrogiego wyko-
rzystania publicznych obiektów sportowych”17. Jednocześnie zaleca się, aby 
planując środki finansowe na promocję sportu wśród dzieci i młodzieży, 
uwzględniać liczbę mieszkańców. Ze środków publicznych powinna być finan-
sowana ogólnodostępna infrastruktura sportowa, a nie kompleksy sportowe dla 
sportu wyczynowego. Polityka sportowej UE preferuje rozwój sportu dla 

                                                           
14  Ibidem, s. 42. 
15  Ibidem, s. 22. 
16  Ibidem, s. 58. 
17  Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspiera-

jące aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Czwarty projekt skonsolidowany. 
Zatwierdzony przez grupę roboczą UE „Sport i Zdrowie” na zebraniu w dniu 25.09.2008 r., 
Bruksela 2008, s. 13.  
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wszystkich na szczeblu lokalnym i krajowym. Powinna być zachowana ciągłość 
między aktywnością fizyczną o małej intensywności a sportem wyczynowym. 
Podstawowe jest prawo dostępu do uprawiania sportu niezależnie od wieku, 
rasy, tożsamości etnicznej, klasy społecznej i płci. Polityka UE prowadzi zatem 
do zwiększania liczby osób uczestniczących w sporcie i podejmujących aktyw-
ność fizyczną, usuwania barier społecznych i środowiskowych, z uwzględnie-
niem niefaworyzowanych dotychczas grup społecznych18.  

Realizacja założeń polityki sportowej jest uzależniona od działań czterech 
głównych grup podmiotów prowadzących politykę wobec sportu: rządy cen-
tralne, samorządy terytorialne, sektor sportu zorganizowanego oraz sektor spor-
tu niezorganizowanego.  

Rząd odgrywa główną rolę w dystrybucji środków, zarówno na inwestycje 
sportowe, jak i finansowanie organizacji sportowych. Oczywiście, zróżnicowa-
nie pod tym względem w poszczególnych państwach UE jest znaczne. Rządy 
opracowują krajową politykę wobec sportu i aktywności fizycznej, wspierają 
samorządy i organizacje sportowe w zakresie inwestycji związanych z infra-
strukturą sportu. 

Samorządy regionalne i lokalne mają największe możliwości zarządzania 
publiczną infrastrukturą sportu i wywierają decydujący wpływ na dostępność 
obiektów sportowych dla lokalnej społeczności. Ich zadaniem jest także zachę-
canie lokalnych społeczności do uprawiania sportu oraz uczestniczenia w im-
prezach sportowych i rekreacyjnych.  

Sport zorganizowany tworzą różnego rodzaju stowarzyszenia, federacje, 
kluby itp., których statutowym celem jest współzawodnictwo sportowe, a także 
promowanie sportu dla wszystkich, prozdrowotnego stylu życia itp.  

Niezorganizowany sport i aktywność fizyczna mają różne formy. Ważną 
rolę przypisuje się również indywidualnym zajęciom w ośrodkach fitness i well-
ness, a także uczestnictwu w różnego rodzaju sportach rekreacyjnych.  

 
 

3. Lokalny wymiar sportu w Polsce 

 
Transformacja społeczno-ekonomiczna w Polsce wprowadziła również 

fundamentalne zmiany w dziedzinie aktywności fizycznej społeczeństwa i spor-

                                                           
18  Ibidem. 
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tu. Efektem przedłużonej transformacji połowy lat 90. ubiegłego wieku było 
dostosowywanie tej sfery działalności społecznej w Polsce do gospodarki ryn-
kowej i standardów europejskich.  
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Rys. 3. Komponenty sportu w wymiarze lokalnym 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Współczesny sport lokalny ma ważny wymiar społeczny (spędzanie wol-

nego czasu – lokalne eventy sportowe, wzory i zasady zachowań młodzieży, 
kultura cielesna – fitness, zachowania prozdrowotne, poprawa jakości życia, 
socjalizacja – silne związki i więzi w organizacjach sportowych, aktywność 
społeczna i obywatelska – ruch stowarzyszeniowy i wolontariat w sporcie, spor-
towy lobbing lokalny), ekonomiczny (praca – zatrudnienie, promocja miast 
i regionów przez sport, baza sportowa i rekreacyjna), edukacyjny (kształcenie 
kadr – regionalna polityka oświatowa, wolontariat, menedżer sportu lokalnego), 
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wychowawczy (aktywność społeczna i obywatelska, zachowania prozdrowotne, 
wzory i zasady zachowań młodzieży). 

Rośnie znaczenie ekonomiczne sektora sportowego w gospodarce narodo-
wej, ponieważ kumuluje przychody bezpośrednio wynikające z aktywności 
sportowej obywateli, produkcji sprzętu i odzieży sportowej, zysku mass me-
diów i gier (losowych i hazardu sportowego). Dodatkowo należy uwzględnić 
przychody z innych sektorów gospodarki narodowej, które wytwarzają produk-
ty i usługi związane z działalnością sportową19. Przemysł sportowy wpływa na 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Masowe imprezy sportowe wpływają na 
rozwój turystyki sportowej. Sport uwzględniano w celach strategii „Europa 
2020”20.  

Według danych Rachunku satelitarnego sportu dla Polski udział sportu 
w gospodarce ogółem oszacowano na 20,7 mld zł, czyli około 2% PKB Polski 
w 2006 roku. Zatrudnienie związane ze sportem obliczono na poziomie 1,5% 
ogólnego zatrudnienia. Udział wydatków gospodarstw domowych na sport 
w wydatkach domowych wyniósł 1,2%, a eksport produktów i usług sportu 
oceniono na 0,9% eksportu ogółem. Wartość dodaną brutto generowaną przez 
sport oszacowano na poziomie 1,25% wartości dodanej brutto dla całej gospo-
darki, i była ona niższa niż w Austrii, na Cyprze i w Wielkiej Brytanii. 

 
Tabela 1  

Podstawowe wyniki Rachunku satelitarnego sportu dla Polski za 2006 rok 

Wyszczególnienie PKB sportu (zł) Pracujący (osoby) 

Wartość 20,7 mld 225,5 tys. 
Udział w całości (%) 1,96 1,54 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

                                                           
19  Rachunek satelitarny sportu dla Polski, raport wykonany na zlecenie i ze środków bud-

żetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2010, s. 7. 
20  Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu. Bruk-
sela 2011, s. 7–8.  
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Sport lokalny doceniany jest również jako czynnik przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Komisja Wspólnot Europejskich UE 
wyraziła pogląd, że sport może się przyczynić do tworzenia miejsc pracy oraz 
wzrostu i ożywienia gospodarczego, zwłaszcza na słabo rozwiniętych obsza-
rach. Dzięki sportowi może następować włączenie społeczne21. Sport może być 
narzędziem rozwoju lokalnego i regionalnego, gospodarczej rewitalizacji miast 
lub rozwoju terenów wiejskich. Wraz z turystyką może stymulować rozbudowę 
infrastruktury przez łączenie wysiłków różnych podmiotów celem finansowania 
budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych22. 

Sport może sprzyjać procesom integracji, ułatwiać dialog międzykulturo-
wy, być ważnym elementem programów dla imigrantów, a dla niepełnospraw-
nych odgrywać ważną rolę integracyjną i kompensacyjną23. Sport umożliwia 
niwelowanie narodowych antagonizmów, także w regionach dotkniętych 
w przeszłości konfliktami24.  

Otwierają się duże możliwości wykorzystania przez lokalne i regionalne 
samorządy walorów edukacyjnych sportu, które w naturalny sposób łączą się 
z polityką oświatową i działaniami na rzecz jakości życia. Korzyścią będzie 
lepsza kondycja fizyczna społeczności, co może zmniejszyć wydatki na służbę 
zdrowia. Sport pozytywnie wpływa na środowisko – krajowe i lokalne organi-
zacje sportowe uwzględniające cele ekologiczne mają na uwadze zrównoważo-
ny rozwój, a więc racjonalniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Sport 
lokalny nie może jednak funkcjonować bez dużego zaangażowania władz 
i środków publicznych. Jest to zdanie również Komisji Wspólnot Europejskich, 
która popiera pomoc publiczną dla sportu25.  

W polskim modelu finansowania sportu źródłem finansowania jest sektor 
publiczny sportu. W strukturze wydatków publicznych znaczny udział mają 
jednostki samorządu terytorialnego – około 1/3 ogółu nakładów pochodzi  

                                                           
21  Biała księga na temat sportu..., s. 8. 
22  Pomimo że zazwyczaj brakuje konkretnych i porównywalnych danych dotyczących go-

spodarczego znaczenia sportu, jest ono potwierdzone badaniami i analizami rachunków narodo-
wych, aspektami gospodarczymi zakrojonych na szeroką skalę wydarzeń sportowych oraz kosz-
tami braku aktywności fizycznej i starzenia się społeczeństwa. Badanie przedstawione podczas 
prezydencji austriackiej w 2006 r. sugeruje, że sport w szerszym znaczeniu wytworzył w 2004 r. 
wartość dodaną wysokości 407 mld euro. Ibidem, s. 11. 

23  Ibidem, s. 7. 
24  Komunikat komisji do parlamentu europejskiego..., s. 7.  
25  Biała księga na temat sportu..., s. 13. 
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z budżetu państwa i dopłat do stawek w grach losowych, będących monopolem 
państwa26. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej poruszono  
w ustawie o sporcie, która nałożyła na organy władzy publicznej obowiązek 
tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 
jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego27. 

Gminy we współpracy z organami administracji rządowej, stowarzysze-
niami, organizacjami i klubami sportowymi są zobowiązane do organizowania 
rekreacji i odpowiednich warunków materialno-technicznych do jej rozwoju 
przez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawo-
dów i imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie kadry instruktorów i kierowa-
nie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, tworzenie, utrzymywanie i udo-
stępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej28. 

W oficjalnym dokumencie, opracowanym przez Ministerstwo Sportu 
(obecnie Ministerstwo Sportu i Turystyki), jednym z głównych obszarów dzia-
łania jest infrastruktura sportowa29. W obszarze tym opracowano kilka zadań, 
z których najważniejsze to wypracowanie modelowych rozwiązań miejskich, 
gminnych i osiedlowych ośrodków sportu; kontynuacja programu rozwoju in-
westycji o szczególnym znaczeniu dla sportu; wdrażanie programu rozwoju 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w województwach; budowa ogólno-
dostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych dla dzieci i młodzieży; budo-
wa sali gimnastycznej w każdej gminie; budowa pływalni w każdym powiecie; 
promocja najefektywniejszych rozwiązań technicznych w budownictwie spor-
towym; budowa Narodowego Centrum Sportu. 

Jednym z udanych programów rządu i samorządów lokalnych jest program 
Moje boisko – Orlik 2012. Program wdrożono w grudniu 2007 roku, jego głów-
nym założeniem jest projekt budowy 2012 nowoczesnych boisk sportowych do 
2012 roku. Jest to jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalno-spo-
łecznych realizowanych w Polsce po 1989 roku.  

                                                           
26  Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa 2007 r., 

s. 29. 
27  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, DzU 2010 nr 127 poz. 857, rozdz. 6, art. 27. 
28  Zob. trzy ustawy kształtujące istniejący model samorządu terytorialnego w Polsce: 

Ustawa o samorządzie gminnym z 8.03.1990 r.; Ustawa o samorządzie powiatowym z 5.06.1998 r.; 
Ustawa o samorządzie województwa z 5.06.1998 r. 

29  Strategia rozwoju sportu..., s. 25–29. 
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Docenia się również duże możliwości promocji miast i gmin przez sport. 
Tworzone są nawet samodzielne stanowiska do spraw promocji przy urzędach 
miast. Przez sport mogą być także promowane przedsięwzięcia polityczne. 
W grudniu 2010 roku zawarto porozumienie między ministrem spraw zagra-
nicznych a ministrem sportu i turystyki w sprawie współpracy i promocji pol-
skiej prezydencji Rady Unii Europejskiej przez sport. Celem porozumienia jest 
wykorzystanie potencjału edukacyjnego, informacyjnego i promocyjnego spor-
tu na rzecz upowszechniania wiedzy o polskim członkostwie w Unii Europej-
skiej.  

 
 

Zakończenie 

 
Współczesny sport jest bardzo różnorodny, a każda forma ma różne cele 

i środki realizacji – inny jest sport wyczynowy, a inny powszechny. Sport wy-
czynowy jest oparty na widowiskowości, komercjalizacji, uniwersalizmie i glo-
balizacji. Kraje Unii Europejskiej są bardzo zainteresowane sportem, głównie 
uprawianym w strukturach sportu amatorskiego. Istnieje także powszechne 
przeświadczenie o zdrowotnym, wychowawczym, społecznym i integracyjnym 
znaczeniu sportu i innych form aktywności fizycznej.  

Pomimo dużej różnorodności klubów sportowych i innych form organiza-
cyjnych związanych z aktywnością fizyczną oraz doceniania znaczenia zdro-
wotnego, wychowawczego, społecznego i integracyjnego sportu i rekreacji, 
w większości państw członkowskich obywatele na ogół nie uprawiają żadnego 
sportu lub robią to sporadycznie. Niestety, Polska jest w grupie krajów, w któ-
rych sport jest bardzo rzadko uprawiany. Dla władz lokalnych odpowiedzial-
nych za sport i aktywność ruchową ważna jest informacja o preferowaniu przez 
mieszkańców ćwiczeń na świeżym powietrzu, w miejscach „nieformalnych”. 
W większości państw UE obywatele są zadowoleni z działań władz lokalnych 
na rzecz zapewnienia możliwości uprawiania aktywności fizycznej, lecz polscy 
respondenci są zdania, że władze lokalne nie robią wystarczająco dużo w tym 
zakresie. Polska jest bowiem jednym z państw o najmniejszym odsetku osób 
należących do klubów sportowych. 

Wśród wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej główne znacze-
nie mają dostęp do infrastruktury sportowej i, co ważne, możliwość nieodpłat-
nego lub niedrogiego wykorzystania publicznych obiektów sportowych. 
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W Polsce podejmuje się wiele działań, by udostępnić chętnym obiekty 
sportowe i rekreacyjne. W Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015 naj-
ważniejszym zagadnieniem jest rozbudowa infrastruktury sportowej. Realizo-
wane są programy rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wojewódz-
twach, budowane ogólnodostępne, wielofunkcyjne boiska sportowe dla dzieci 
i młodzieży, sale gimnastyczne w każdej gminie, a także pływalnie w każdym 
powiecie. 
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A GLOBAL AND LOCAL DIMENSION OF CONTEMPORARY SPORT 

 
 

Summary 
 

More than a billion people in the world practice or remain somehow in touch with 
sport. The popularity and universality of sport underlies its potential global and conti-
nent-wide. Sport generates about 2% of the GNP, while large sporting events have their 
invigorating influence on macro- and microeconomies. 

Within heterogenic sport there are different forms of competition, various goals 
and various means of achieving them. Contemporary performance sport is based on 
four major pillars: pageantry, commercialisation, universalism and globalisation. 

In the European Union member states sport arouses large interest. Mostly this is 
reflected in amateur movements, yet the significance of professional sport is on the rise. 

In Poland this sphere of social activity is undergoing a switch-over to market 
economies and European standards. In sport policy priority is attached to developing 
local sport in: social, economic and educational spheres. Local sport should be treated 
as a factor accelerating economic growth and promoting creation of new work places, 
especially as a tool of urban revitalisation or of development of rural areas. 
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INTEGRACYJNA ROLA SPORTU  
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

 
 
 

Wstęp 

 
Sport jest częścią kultury każdego narodu. W odróżnieniu od innych dzie-

dzin, takich jak teatr, film, malarstwo, rozwijanych głównie w wielkich aglome-
racjach, sport, a w szerszym ujęciu – kulturę fizyczną, z powodzeniem rozwijają 
społeczności zarówno dużych miast jak i małych miasteczek i wsi. Jego rola jest 
znacznie szersza, niż może się powszechnie wydawać, dlatego warto zgłębić 
i przeanalizować możliwości tego obszaru naszego życia. 

Celem artykułu jest przedstawienie sportu jako płaszczyzny integracji spo-
łecznej. Podjęto próbę ukazania najważniejszych elementów funkcji socjalizacji 
sportu na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.  

 
 

1. Sport jako forma spędzania czasu wolnego  

 
Sport uprawiany rekreacyjnie, jego oglądanie lub kibicowanie ulubionej 

drużynie nierozerwalnie łączy się z czasem wolnym człowieka. Czas wolny to 
czas pozostający do dyspozycji po wykonaniu obowiązków i zadań związanych 
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z życiem zawodowym lub osobistym1. Jego główną funkcją jest wypoczynek 
i regeneracja sił po wykonanej pracy. Czas wolny może się pojawiać: 

– regularnie, na przykład każdego popołudnia, w soboty i niedziele, 
– okresowo, na przykład wakacje, urlop, 
– okazjonalnie, na przykład po wcześniejszym, niż przewidywano, za-

kończeniu pracy, podczas urlopu chorobowego. 
Można go spędzać w różny sposób, choć dla wielu osób pomysłem na jego za-
gospodarowanie jest oglądanie lub uprawianie sportu2. Warto się przyjrzeć temu 
zagadnieniu w szerszej pespektywie. Najogólniej można wymienić dwie formy 
spędzania wolnego czasu (rysunek 1). Pierwszą jest pasywny wypoczynek 
w domu, na przykład oglądanie telewizji lub czytanie książki, albo poza do-
mem, na przykład oglądania sztuki teatralnej lub meczu piłkarskiego. Drugą 
formą jest aktywny wypoczynek, który również może mieć miejsce w domu lub 
poza nim. Aktywny wypoczynek w domu polega między innymi na hobby-
stycznym malowaniu obrazów albo uprawianiu ogródka. Poza domem aktywnie 
można wypoczywać na kortach tenisowych lub uprawiając jogging, uczęszcza-
jąc do pobliskiej siłowni czy na basen.  

 
 

Spędzanie                     
wolnego czasu 

Pasywne Aktywne

w domu poza domem w domu poza domem
 

 
 

Rys. 1. Formy i miejsce spędzania wolnego czasu 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

                                                           
1  www.menis.gov.pl, 2011. 
2  D.C. Watt, Sports Management and Administration, Routlegde, London 1998, s. 28–32. 
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Sport, oprócz swoich walorów estetycznych,  jest niewątpliwie jednym 
z elementów stylu życia wielu ludzi i w znacznym stopniu wpływa na jego ja-
kość. Na ogół przez pojęcie jakość życia uznaje się poziom satysfakcji, jaką 
człowiek odczuwa w wyniku spożycia dóbr materialnych i usług nabywanych 
na rynku, dóbr publicznych, form spędzania wolnego czasu i pozostałych cha-
rakterystyk środowiska, w którym się znajduje3. Ponieważ przejawem życia 
każdego człowieka jest potrzeba socjalizacji, dążenie do integracji z innymi 
jednostkami, poszukuje on takich form i relacji z innymi ludźmi, które będą 
sprzyjały zaspokojeniu tych potrzeb. Sport doskonale umożliwia każdemu 
(przez pasywną bądź aktywną postawę) wyrażanie własnych przekonań i warto-
ści.  

Na poziomie społeczności lokalnych sport może integrować mieszkańców. 
Warto zauważyć, że nadrzędnym celem każdej jednostki samorządowej jest 
zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej przez wykonywanie zadań własnych 
i zleconych. Wśród zadań własnych jednostki samorządowej wymienia się mię-
dzy innymi4, 

– kulturę fizyczną, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, 
– kulturę, w tym biblioteki, domy kultury itp., 
– utrzymanie gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej.  

Wychodząc z założenia, że działalność samorządu terytorialnego opiera się na 
koncepcji marketingu terytorialnego5, należy stwierdzić, iż mając odpowiednią 
infrastrukturę, powinien on umożliwiać swoim mieszkańcom spędzanie wolne-
go czasu w miejscu ich zamieszkania w sposób i w warunkach odpowiadają-
cych ich oczekiwaniom.  

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wychodzi 
naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu zdrowym stylem życia, troską o własną 
sylwetkę i kondycję fizyczną, zgłaszanemu przez niektóre grupy społeczne. 
Podobnie jest w przypadku korzystania z usług kulturalnych (kina, teatry, ope-
ra), na które od kilku lat wzrasta popyt, szczególnie w dużych miastach. Rosną-
ce zapotrzebowanie na bierny udział w sporcie (przez kibicowanie) sugeruje 

                                                           
3 B. Marciszewska, Marketing usług rekreacyjno-sportowych, Centralny Ośrodek Sportu 

Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1997, 
s. 13. 

4  T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 55. 

5  Ustawa o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95. 
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popularność tej sfery życia w szerszym, społecznym  kontekście. Mieszkańcy 
powinni mieć możliwość nie tylko odpłatnego zaspokojenia wymienionych 
potrzeb, ale także nieodpłatnego lub jedynie po częściowym pokryciu kosztów 
świadczenia usług. W odpowiedzi na tak zdiagnozowane potrzeby mieszkań-
ców należy kształtować podaż usług sportowych. Władze samorządu terytorial-
nego, wykorzystując posiadane środki i opierając się na szeroko zakrojonej 
współpracy z innymi podmiotami, powinny dołożyć starań, by jak najlepiej 
zaspokoić zgłaszane potrzeby.  

Zdaniem niektórych autorów, każda planowa i marketingowo zorientowa-
na działalność samorządu terytorialnego powinna być realizowana we współ-
pracy z trzema grupami decyzyjnymi6:  

– mieszkańców, 
– związków i stowarzyszeń biznesowych,  
– organów administracji terytorialnej.  

W bardziej szczegółowym ujęciu do podmiotów tworzących warunki i popula-
ryzujących spędzanie wolnego czasu przez sport można zaliczyć: 

– lokalne media,  
– szkoły,  
– organizacje sportowe,  
– organizacje środowiskowe, na przykład Liga Obrony Kraju,  
– przedsiębiorstwa, 
– liderów opinii publicznej,  
– inne samorządy terytorialne (np. miasta i gminy partnerskie). 
Przykładem zagospodarowywania czasu wolnego mieszkańców jest orga-

nizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. W Polsce od kilku lat można zauważyć 
coraz większe zainteresowanie bieganiem. W wielu miastach organizowane są 
biegi masowe, w których udział bierze wielu amatorów tego sportu. Ambicją 
niektórych władz samorządowych jest organizowanie na swoim terenie marato-
nu – najbardziej prestiżowego biegu masowego. Przy okazji tego typu imprez 
otwartych należy zadbać o to, aby zachęcać do udziału jak najwięcej osób. Do-
brym przykładem jest udział znanych osób, na przykład przedstawicieli władz 
samorządowych, znanych dziennikarzy, polityków, osób, które można nazwać 
liderami opinii publicznej. W propagowanie imprez masowych włączają się też 

                                                           
6  Marketing terytorialny, red. T. Domański, materiały konferencyjne, Uniwersytet Łódz-

ki, Łódź 1997, s. 36. 
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media, kluby i towarzystwa sportowe, a także przedsiębiorcy, którzy sponsorują 
ich organizację. Czasami przedsiębiorstwa są inicjatorami i organizatorami tak 
zwanych eventów marketingowych, dzięki którym promują się wśród potencjal-
nych nabywców7.  

 
 

2. Funkcje i poziomy integracji przez sport 

 
Sport może pełnić w życiu człowieka cztery funkcje: dydaktyczną, rekre-

acyjną, integracyjną oraz promocyjną.  
Funkcja dydaktyczna – uprawianie sportu doskonale rozwija cechy psy-

chofizyczne, co jest szczególnie istotne dla dzieci i młodzieży. Regularne ćwi-
czenia rekreacyjno-sportowe, niekoniecznie związane z osiąganiem wysokich 
wyników, prowadzą do zrównoważonego rozwoju fizycznego, kształtują syl-
wetkę i podnoszą kondycję fizyczną. Ponadto rywalizacja tkwiąca w każdym 
rodzaju sportu sprzyja rozwojowi cech wolicjonalnych, takich jak determinacja, 
wytrwałość, wola walki, konsekwencja, dyscyplina pracy itp.  

Funkcja rekreacyjna – można wyróżnić dwa rodzaje rekreacji: regene-
rowanie sił po wypełnieniu obowiązków zawodowych lub rodzinnych, czyli 
wypoczynek bierny, polegający na kibicowaniu ulubionej drużynie lub zawod-
nikowi, albo wypoczynek czynny, czyli jego uprawianie, na przykład jazda na 
rowerze, bieganie, pływanie, gra w tenisa.  

Funkcja integracyjna – sport jest doskonałym sposobem budowania i za-
cieśniania więzi między ludźmi, socjalizacji różnych warstw i klas społecznych 
oraz rozwijania postaw patriotycznych. Można to zaobserwować zarówno na 
poziomie lokalnym, krajowym, jak i w wymiarze międzynarodowym. Integra-
cyjna rola sportu dzieci i młodzieży przejawia się w postawach  i zachowaniach 
uczestników zajęć sportowych, a także ich rodziców i opiekunów, którzy pod-
czas zawodów nie tylko zagrzewają zawodników do rywalizacji, ale pośrednio 
przyczyniają się do rozwoju ich cech fizycznych i wolicjonalnych. Funkcja 
integracyjna sportu lepiej jest  widoczna w przypadku medialnych sportów 
uprawianych wyczynowo. Na przykład tysiące, a nawet miliony zwolenników 

                                                           
7  Działalność marketingowa gmin, red. Z. Frankowski, Wyższa Szkoła Humanistyczna, 

Ciechanów 2000, s. 15–16. 
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klubu sportowego FC Barcelona na całym świecie jednoczą się przed każdym 
ważnym pojedynkiem,  by wspierać swoich faworytów.  

Funkcja promocyjna – sport dzięki swej medialności i popularności stał 
się jedną z najskuteczniejszych form promocji, z której chętnie korzystają 
przedsiębiorstwa. Obserwacje z ostatnich lat dowodzą, że po sport jako nośnik 
komunikacji sięgają także organizacje międzynarodowe (Unicef), miasta i re-
giony („Poznań stawia na sport”) czy kraje (np. Katar, który będzie gospoda-
rzem dwóch dużych imprez sportowych: mistrzostw świata w piłce nożnej i mi-
strzostw świata w piłce ręcznej).  

Na uwagę zasługuje integracyjny wymiar sportu. O jednoczeniu się kibi-
ców wokół sportu można mówić na trzech poziomach: lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym. 

Poziom lokalny – mieszkańcy miasta i regionu najczęściej gromadzą się 
wokół lokalnego klubu sportowego (klubów sportowych), kibicując drużynie 
danej dyscypliny sportowej. Jeżeli w różnych klubach z jednego miasta na tym 
samym poziomie (np. liga) uprawiane są różne sporty, to kibice poszczególnych 
klubów tolerują się nawzajem. Niestety, jeżeli w jednym mieście grają dwa 
kluby piłkarskie, to między ich zwolennikami często dochodzi do niezrozumia-
łych antagonizmów (np. Legia Warszawa i Polonia Warszawa, Cracovia i Wisła 
Kraków). Rzadziej, aczkolwiek równie skutecznie mogą integrować mieszań-
ców imprezy sportowe na stałe związane z miastem lub regionem. Przykładem 
są biegi maratońskie, turnieje piłki plażowej, wyścigi regatowe. O integracji 
i poczuciu dumy można także mówić wówczas, gdy mieszkańcy utożsamiają się 
ze znanym sportowcem, który wywodzi się z danego miasta, na przykład z Byd-
goszczy pochodzą Tomasz Gollob i Zbigniew Boniek, z Wisły – Adam Małysz, 
z Kasiny Wielkiej – Justyna Kowalczyk.  

Poziom krajowy – integratorami sportu są zwykle reprezentacje narodowe 
w określonej dyscyplinie sportu lub reprezentacja biorąca udział w olimpiadzie. 
Wspólnotę mieszkańców całego kraju mogą budować także udane występy 
drużyn klubowych. Przykładem jest kibicowanie przez Polaków drużynie Lecha 
Poznań podczas udanych meczów w Lidze Europejskiej z takimi gigantami 
światowej piłki nożnej, jak Juventus Turyn czy Manchester City, albo wysoka 
oglądalność Formuły I za sprawą Roberta Kubicy i jej znaczny spadek po wy-
padku eliminującym go z wyścigów. 

Poziom międzynarodowy – ponadnarodowy, integracyjny charakter mają 
zwykle duże, medialne imprezy sportowe, takie jak igrzyska olimpijskie, mi-
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strzostwa świata lub mistrzostwa kontynentalne w piłce nożnej, Liga Mistrzów, 
rozgrywki amerykańskiej ligi zawodowej koszykówki (NBA) itp. Dla podkreś-
lenia wpływu sportu na jednoczenie się przedstawicieli różnych narodów warto 
przypomnieć, że już w starożytnej Grecji na czas igrzysk zaprzestawano wszel-
kich walk zbrojnych. Należy odnotować, że niektóre kluby sportowe potrafią 
skupiać wokół siebie miliony zrzeszonych (fankluby) i niezrzeszonych sympa-
tyków z całego świata. Udaje się to jednak tylko nielicznym, takim jak na przy-
kład Real Madryt, FC Barcelona, Manchester United, Inter Mediolan. 

 
 

3. Społeczne korzyści i zagrożenia z tytułu angażowania się w sport 

 
Jedną z cech sportu jest jego uniwersalność. Sport jest uprawiany i ogląda-

ny na całej kuli ziemskiej, wszędzie stanowi ważną część życia społecznego, 
pełniąc funkcje, o których wspomniano. Owa uniwersalność sprzyja populary-
zacji i upowszechnianiu sportu, a przejawem tego są8:  
a) w przypadku popularyzacji coraz większa oglądalność dużych imprez spor-

towych (igrzyska olimpijskie ogląda około dwóch miliardów widzów, me-
cze piłkarskie rozgrywane w Lidze Mistrzów transmituje ponad sto stacji te-
lewizyjnych z różnych krajów); 

b) w przypadku upowszechniania – coraz więcej osób uprawia dyscypliny 
sportu wcześniej nieznane w danym kraju lub niecieszące się powodzeniem, 
na przykład futbol amerykański lub sumo w Polsce, piłka nożna w Stanach 
Zjednoczonych.  

Efektem tego jest podatność sportu na globalizację odnoszącą się zarówno do 
sfery społecznej jak i gospodarczej, a nawet politycznej. Mimo że uprawianie 
sportu, szczególnie na poziomie wyczynowym, zachęca do przekraczania gra-
nic, jest jednym z ostatnich obszarów, na którym nie zanika poczucie patrioty-
zmu, tożsamości narodowej czy kulturowej, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i lokalnym. Dopingowanie drużyny narodowej lub klubu ze swojego miasta 
jest dumą kibiców, okazją do odsunięcia tego, co nas różni, i zacieśniania więzi 
emocjonalnych wokół jednej sprawy, jaką jest walka naszych zawodników.  

                                                           
8  Sport w stosunkach międzynarodowych, red. A. Polus, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2009, s. 74–86. 
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Należy zaznaczyć, że integracyjne walory sportu mają pozytywne i nega-
tywne aspekty. Z jednej strony sport może jednoczyć kibiców – mecze repre-
zentacji Polski w piłce nożnej ogląda 6 mln telewidzów, skoki narciarskie 
Adama Małysza oglądało nawet 12 mln Polaków, mecz ligowy Lecha Poznań 
z Legią Warszawa (16.04 2011 r.) z trybun oglądało ponad 38 tys. kibiców. 
Zdarzało się na przykład, że na mecze jednego z klubów (Termalica Nieciecza) 
po awansie do pierwszej ligi piłki nożnej przybywało więcej kibiców niż wyno-
siła liczba mieszkańców miejscowości, w której toczyła się gra. Formy ekspo-
nowania przynależności do grupy kibiców danego zespołu są powszechnie zna-
ne, zaczynając do szalików, koszulek, przez malowanie twarzy barwami naro-
dowymi, aż po przyśpiewki i wypracowane typowe zachowania (np. kibice 
Lecha Poznań tańczący na trybunach odwróceni plecami do boiska lub na 
umówiony znak przemieszczający się między sektorami). W tym sensie sport 
może być doskonałą formą spędzania wolnego czasu, gdyż jest odskocznią od 
codziennego życia, formą zabawy, rekreacji i odreagowania. Jest także integra-
torem społecznym, uniwersalnym medium komunikacji przynależności do gru-
py społecznej, wyrazicielem postaw, poglądów i umożliwia eksponowanie swo-
jej tożsamości9. Zjednoczenie wokół sportu daje kibicom i uczestnikom zajęć 
sportowych poczucie siły i dumy, a jednocześnie może i powinno być ważnym 
elementem życia społecznego na poziomie lokalnym, wpisanym w strategię 
rozwoju każdego samorządu lokalnego, nie tylko z obowiązku (zadania własne 
gminy), ale także z wyboru, gdyż sport i rekreacja sportowa stwarzają wielkie 
szanse na integrowanie społeczności lokalnych.  

Należy jednak przestrzec przed negatywnymi skutkami nadmiernej inte-
gracji przez sport. Chodzi tu o zachowania grup chuligańskich, które tak mocno 
przywiązują się do swojego klubu, że nie traktują kibicowania jako formy 
wsparcia drużyny, lecz jako okazję do eksponowania nienawiści wobec innych 
grup społecznych (kibiców, miast, narodów). Takie patologiczne zachowania 
sprzyjają integracji, ale wyłącznie małych grup, z którymi nie chce się utożsa-
miać większość mieszkańców miasta. Zjawiska te są szkodliwe z punktu widze-
nia budowy wspólnot lokalnych, a walka z nimi jest bardzo trudna i długo-
trwała.  

 

                                                           
9  Contemporary Sport Management, red. J.B. Parks, J. Quarterman, Human Kinetics, 

Champaign 2003, s. 108–112. 
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Zakończenie 

 
Czynny lub bierny udział w sporcie deklaruje coraz więcej obywateli Pol-

ski, a odsetek zainteresowanych sportem w krajach Europy Zachodniej jest 
jeszcze większy. Dla milionów ludzi na całym świecie sport jest formą spędza-
nia wolnego czasu, zabawy, pasją, a czasem sposobem na życie. Daje poczucie 
radości i spełnienia, bawi i jednoczy, pozwala na eksponowanie swojej przyna-
leżności społecznej i narodowej, wyzwala poczucie dumy, uczy pokory i wy-
trwałości. Przytoczone w artykule funkcje sportu, poziomy integracji, a także 
przykłady postaw i zachowań społecznych pozwalają na sformułowanie wnio-
sku, że jest to niezwykle ważny obszar życia, który przede wszystkim jednoczy 
(choć czasem też dzieli), dlatego powinien być postrzegany w kategoriach szans 
na budowanie i zacieśnianie długotrwałych więzi międzyludzkich. Bycie razem 
daje poczucie bezpieczeństwa, które towarzyszy każdemu człowiekowi, po-
cząwszy od jego narodzin, aż po kres życia. Z tego powodu zamiłowanie do 
sportu, przede wszystkim do kibicowania ulubionej drużynie, często przekazy-
wane jest z pokolenia na pokolenie. 
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INTEGRATIVE ROLE OF SPORT IN THE CONTEMPORARY WORLD 

 
 

Summary  
 
Sport in spite of the changes taking place in the organizational, structural, techno-

logical or economic and will continue to be fully served an important function in socie-
ty at regional, national and international level. We can easily recognize it as an integra-
tor of penetrating through the layers and social classes, often uniting different from 
each other in their views, financial status or the origin of the people who make a posi-
tive kind of community (mostly) affecting relationships. 

 
Translated by Zygmunt Waśkowski 
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„ZDROWY” STYL ŻYCIA  
JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW 

 
 
 

Wstęp 

 
Charakterystyczną cechą współczesnego, wysokorozwiniętego społeczeń-

stwa jest zwiększanie się czasu wolnego. Czas wolny, będący drugą, autono-
miczną warstwą życiową, jest wykorzystywany na konsumpcję1. Zmienia to styl 
życia, ponieważ zagospodarowanie czasu wolnego stało się wyznacznikiem 
jego standardu. Czas wolny staje się dobrem konsumpcyjnym2, pojawia się 
zatem nowa struktura preferencji dóbr konsumpcyjnych. Czas wolny staje się 
czasem konsumpcji określonych dóbr i usług. Można mówić o dobrach czasu 
wolnego, na przykład o produktach i usługach związanych z czasem wolnym. 
W czasie wolnym jednostka gra rolę konsumenta. W porównaniu z rolami 
związanymi z pracą zachowanie się człowieka w czasie wolnym jest silnie sper-
sonalizowane i spontaniczne.  

Wynikiem wzrostu czasu wolnego jest rozwój indywidualizmu w kon-
sumpcji. Proces ten przejawia się w dążeniu do stworzenia indywidualnego, 

                                                           
1  H.W. Opaschowski, Freizeit, Konsum und Lebensstil, w: Wertwandel und Konsum,  

red. R. Szallies, G. Wiswede, Verlag Moderne Industrie, Landsberg–Lech 1990, s. 111–133. 
2 A. Burghard, Allgemeine Wirtschaftssoziologie, Verlag Dokumentation, Pullach bei 

München 1974, s. 164. 
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pojedynczego stylu życia w obszarze konsumpcji, gdzie zaznaczony byłby oso-
bisty charakter i który ograniczony jest jedynie przez wielkość dochodu. Kon-
sumpcja staje się zatem obszarem, na którym jednostka kreuje swoją tożsamość. 
Nowy indywidualizm w konsumpcji jest konsekwencją powstania ogólnego, 
indywidualistycznego ruchu w rozwoju społeczeństwa, co trafnie zdiagnozował 
U. Beck w swojej książce Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowocze-
sności3. Konkretną implikacją indywidualizmu w konsumpcji jest sytuacja, 
w której człowiek chce praktykować jedyny w swoim rodzaju styl życia. Coraz 
częściej jest to tak zwany zdrowy styl życia.  

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie 
tak zwany zdrowy styl życia wpływa na kierunek zachowań konsumpcyjnych.  

 
 

1. Koncepcje stylu życia 

 
We współczesnym społeczeństwie rośnie znaczenie stylu życia jako czyn-

nika w dużym stopniu determinującego zachowania konsumentów. Wynika to 
z przejścia od standardu życia do stylu życia, co jest ubocznym produktem eko-
nomicznego wyrównywania się jego poziomu. Coraz powszechniejsze posiada-
nie dóbr konsumpcyjnych, które wyznaczają określony standard życia gospo-
darstw domowych, sprawia, że nacisk kładzie się na wybór określonego stylu 
życia. G. Wiswede opisał ten stan rzeczy następująco: „Wcześniej mówiło się: 
«O tym kim jestem, świadczy to, ile ja mogę wydać», dzisiaj się mówi: «O tym 
kim jestem, świadczy to na co ja wydaję»”4. Warto zatem dokładniej omówić 
koncepcję stylu życia. Jako pierwsi rozwinęli ją M. Weber i G. Simmel. 
M. Weber diagnozuje styl życia jako symbolicznie ważny wzór zachowania 
i moralny kodeks, który wyznacza tytuł do społecznego prestiżu (głównie sy-
gnalizowany w konsumpcji). Dany styl życia był najpierw wyznacznikiem po-
zycji społecznej w nowoczesnym społeczeństwie, a następnie wyznacznikiem 
pozycji zawodowej, ale przede wszystkim świadczył o przynależności do danej 
klasy i warstwy. Styl życia był swego rodzaju wymaganiem, które musiała 
spełnić jednostka, aby została uznana za członka grupy statusowej. Wymagania 
                                                           

3  U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Na-
ukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 192–194. 

4  G. Wiswede, Der “neue Konsument” im Lichte des Wertwandel und Konsum, w: Wert-
wandel und Konsum..., s. 32. 
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te mogą dotyczyć form przestrzegania norm, wzorów zachowania, stosunku do 
dóbr i konsumpcji demonstrowanych na zewnątrz grupy. Grupy są skłonne mo-
nopolizować te formy i wymagania, dzięki czemu odróżniają się od innych 
grup. Porównanie stylu życia jednostki z innymi, podobnymi członkami grupy 
skutkuje homogenizacją grupy5.  

Nieco inaczej styl życia postrzegał G. Simmel, według którego oznacza on 
kolektywną kategorię, a przez swoją naturę zmusza jednostkę do zawierania 
kompromisu między indywidualną specyfiką i kolektywną ogólnością. Styl 
życia pośredniczy między indywidualną a społeczną identyfikacją. Przez styli-
zację życia jednostka zapewnia sobie identyfikację, którą cechuje kruchość, 
tymczasowość i problematyczność. Styl życia dla G. Simmela oznacza subiek-
tywny kompromis między personalną definicją własnego „ja” z jednej strony 
a społeczną stroną życia, zdolną do sankcji z drugiej strony6.   

Nieco inne podejście do stylu życia prezentuje P. Bourdieu, który skupia 
uwagę na jego elementach. Zauważa, że styl życia jest formą „praktyki i czy-
nu”, która przejawia się w sposobach zachowania, prywatnym wyposażeniem 
domu, stosunkach partnerstwa, preferencjach w oficjalnym obszarze kultury, 
mediów i czasu wolnego. Styl życia jest wynikiem przetwarzania zasobów 
(w postaci ekonomicznego, kulturalnego i społecznego kapitału) przez „habi-
tus”, czyli indywidualny wzór kompetencji, motywacji, poznania i standardu 
oceny. Staje się systemem znaków społecznie określanych jako „dystyngowa-
ne” lub „pospolite”7. W strukturze stylu życia ważne miejsce zajmują  kulturo-
we dobra i symbole, które są wykorzystywane jako artefakty określonego stylu 
życia.  

Kolejną koncepcję stylu życia przedstawił H. Lüdtke8, który postrzega go 
jako oryginalną strukturę i formę gospodarstwa domowego, definiowaną przez 
jednostkę metodą prób i błędów, przez uczenie się i porównywanie z innymi 
podmiotami życia społecznego, z którymi tworzy kolektyw i podziela podobny 

                                                           
5  M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. II, 4 Aufl. Tübingen 1964, s. 534 i n. 
6  G. Simmel, Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997,  

s. 447 i n. 
7  P. Bourdieu,  Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2005, s. 216–221. 
8  H. Lüdtke, Kulturelle und soziale Dimensionen des modernen Lebensstils, w: Muster 

moderner Lebensführun, red. H.R. Vetter, Verlag Deutscher Jugendinstitut, München 1991, 
s. 135–136. 
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system społecznego wartościowania. Styl życia jest typową formą wzoru do 
powielenia w gospodarstwie domowym, czyli jednostki identyfikują się z tymi 
wzorami przez wyposażenie gospodarstwa domowego w podobne przedmioty 
konsumpcji i dekorację, używanie mediów, preferowanie określonych gustów 
w wypełnianiu czasu wolnego, hobby, słuchaniu muzyki i czytaniu książek, 
czasopism, gazet, uczestniczeniu w życiu kulturalnym, ubiorze, przygotowywa-
niu posiłków itd. Styl życia pośredniczy w budowaniu społecznej identyfikacji 
jednostek.  

Interesującą koncepcję stylu życia, wynikającą z wieloletnich badań empi-
rycznych, przedstawił  A. Siciński. Styl życia zdefiniował jako zespół codzien-
nych zachowań (sposób „postępowania”, aktywność życiową), specyficznych 
dla danej zbiorowości lub jednostki. Specyficzność zachowań ludzi wynika 
z ich zróżnicowanych zakresów, form i motywacji (przypisywane im znaczenia 
i wartości), a także z funkcji rzeczy będących rezultatami bądź celami, bądź 
instrumentami owych zachowań9. Styl życia pełni funkcje sygnalizacyjne 
w społeczeństwie, jest ekspresywnym wyrazem społecznych nierówności 
i symbolicznym wyrazem kierunku dążeń życiowych jednostek.  

W marketingu styl życia odnosi się do zachowań konsumenckich, które 
znajdują odbicie w sposobach wydatkowania pieniędzy i spędzania czasu wol-
nego, ale także w nastawieniach i wartościach, z którymi te zachowania są po-
wiązane10. Koncepcja stylu życia pozwala zrozumieć codzienne potrzeby i ży-
czenia konsumentów i jest metodą rangowania produktu lub usługi pod wzglę-
dem użyteczności, czyli określić wpływ stylu życia konsumentów na rodzaj 
kupowanych produktów i ich marki. 

Styl życia pełni różne społeczne funkcje. Po pierwsze, umożliwia identyfi-
kację jednostki z grupą. Po drugie, stwarza poczucie sensowności zachowań 
w życiu codziennym, co zapewnia zaakceptowanie danych działań społecznych. 
Po trzecie, wpływa na trwałość grupy i jej ciągłość przez zapewnienie jej od-
rębności w szerszej zbiorowości. Po czwarte, styl życia ma znaczny wpływ na 
zachowanie się jednostek, między innymi przez określanie codziennych zacho-
wań konsumpcyjnych. Efektem wzajemnych relacji między stylem życia a kon-
sumpcją są style konsumpcji. Styl konsumpcji jest częścią stylu życia, odnosi 
                                                           

9  A. Siciński, Styl życia. Kultura. Wybór, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2002, 
s. 22–23. 

10  M. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard, Konsumentenverhalten, Der europäische 
Markt, Person Studium, München 2001, s. 457. 
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się bowiem do zachowania podczas zakupu i użytkowania dóbr konsumpcyj-
nych11.  

Przedstawione ujęcia stylu życia i funkcje wskazują na jego ważność jako 
jednego z najważniejszych kryteriów różnicujących członków współczesnego 
społeczeństwa. Z badań empirycznych społecznych nierówności w latach 90. 
ubiegłego stulecia wynika, że w stylach życia nowoczesnego społeczeństwa 
występuje przeciwstawna dynamika indywidualizmu i kolektywizmu12. Z jednej 
strony jest tendencja do budowy  indywidualizmu, w którym własny styl życia 
pełni ważną funkcję wyróżniania się z otoczenia społecznego. Styl życia może 
być kształtowany indywidualnie, kiedy jednostka świadomie ogranicza swoje 
zachowania konsumenckie i postępuje na rynku konsumenckim według okreś-
lonego wzorca, naśladując wybitnych członków społeczeństwa (np. młodzież 
często naśladuje swoich idoli muzycznych). Z drugiej strony panuje swego ro-
dzaju przymus grupowy do przestrzegania norm i wzorów zachowania w sferze 
konsumpcji i czasu wolnego charakterystycznych dla stylu życia obowiązujące-
go w danej grupie społecznej.  Jednostki najczęściej przejmują styl życia od 
grupy statusowej, do której należą. H. Lüdtke uważa, że ludzie przyjmują styl 
życia, który jest wypadkową stylu życia gospodarstwa domowego, do którego 
przynależą, i stylu życia wybranej grupy odniesienia. Jest jak gdyby pamięcią 
zbioru wzorów orientacji i wzorów zachowań w przeszłości oraz kodem spo-
łecznej komunikacji w procesie wymiany rynkowej13.  

Koncepcja stylu życia jest w różny sposób powiązana ze sferą konsumpcji. 
Po pierwsze, w badaniach marketingowych styl życia jest ważną zmienną cha-
rakteryzującą określone, homogeniczne warstwy w segmentacji rynkowej. Styl 
życia służy do wyjaśnienia wzorów konsumpcji. Po drugie, styl życia w bada-
niach nierówności klasowo-warstwowych jest ważną zmienną, oprócz zawodu, 
stanowiska pracy i dochodu, służącą do wyjaśnienia różnic między poszczegól-
nymi, wielkimi grupami społecznymi. Zachowania konsumpcyjne są tu ważną 
zmienną określającą styl życia. Po trzecie, styl życia jest czynnikiem kształtują-
cym i sterującym konsumpcją. Wpływa na wzory zachowań konsumpcyjnych 

                                                           
11  G. Wiswede, Konsumsoziologie, w: Konsum; soziologische, ökonomische und psycho-

logische Perspektiven, red. D. Rosenkranz,  Verlag Leske + Budrich, Opladen 2000, s. 50. 
12  H. Lüdtke, Lebensstile: Formen der Wechselwirkung zwischen Konsum und Sozial-

struktur, w: Produktkulturen: Dynamik und Bedeutungswandel des Konsum, red. R. Eisendle, 
E. Miklautz, Verlag Campus, Frankfurt am Mein 1992, s. 140. 

13  H. Lüdtke, Konsum und Lebenstile, w: Konsum; soziologische..., s. 118. 
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przez zmienne zachowania (interakcje, artefakty), cechy subiektywne (nasta-
wienia, przekonania, orientacja na wartości, mentalność) i cechy położenia spo-
łecznego (religia, struktura rodziny, role ze względu na płeć, wiek). 

 
 

2. Typologia stylów życia w konsumpcji 

 
Socjologowie prowadzący badania empiryczne nad stylami konsumpcji 

próbują zbudować typologię modeli stylów życia w obszarze konsumpcji, wy-
znaczających ramy zachowań konsumpcyjnych członków różnych zbiorowości 
społecznych. Na uwagę zasługuje koncepcja podziału stylów życia zapropono-
wana przez H. Lüdtkego. Analizując proces zakupu podstawowych urządzeń 
domowych w Niemczech (telewizora, żelazka do prasowania i samochodu), 
których wybór był uzależniony od kombinacji takich czynników, jak finanse, 
planowanie i użycie, zbudował pięć modeli stylów życia: 

a) model estetyczno-ekspresyjny o przewadze tendencji nowoczesnego 
życia high-life wśród młodych ludzi, pochodzących ze średniej klasy, 
z dominacją męską (obserwuje się spontaniczność zakupu towarów, 
które już mają ich znajomi); 

b) model dyskursywnych decyzji zakupu, gdzie obserwuje się wspólne 
podejmowanie decyzji zakupu przez wszystkich członków gospodar-
stwa domowego i zdobywanie informacji o artykułach handlowych 
w wielu fachowych sklepach; model ten występuje wśród ludzi star-
szych, zajmujących niższe pozycje w średniej klasie, z dominacją mę-
ską; 

c) model ekonomiczny kryteriów, wśród których dominuje tendencja 
ekonomicznej opłacalności (obserwuje się wpływ ceny, finansowe 
uwarunkowania, wpływ testów konsumenckich publikowanych w pra-
sie konsumenckiej na zachowania konsumenckie);  

d) model funkcjonalny, w którym konsumenci charakteryzują się brakiem 
wyraźnie określonych oczekiwań w stosunku do dóbr konsumenckich, 
prostymi wyborami, zdobywaniem informacji o artykułach handlo-
wych tylko w jednym fachowym sklepie; występuje wśród ludzi star-
szych o niewysokim statusie zawodowym; 

e) model image towarów – konsumenci przy zakupie zwracają uwagę na 
znaną markę towarów i stopień nowości technicznych artykułów hand-
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lowych; występuje wśród ludzi młodych, z wysokim wykształceniem 
i wysokim statusem zawodowym14. 

Koncepcja stylu życia w obszarze konsumpcji ma duże znaczenie dla teorii 
i praktyki badań nad rynkiem konsumpcyjnym. Po pierwsze, może być podsta-
wą podziału rynku konsumpcyjnego na różne segmenty, po drugie, jest jednym 
z ważniejszych motywatorów zachowań konsumpcyjnych, a zatem ważną 
zmienną, służącą do wyjaśniania zachowań konsumenckich. 

 
 

3. Shoping jako styl życia 

 
W dzisiejszym wysokorozwiniętym społeczeństwie, zwanym konsumpcyj-

nym, w którym coraz wyraźniej dominuje syndrom konsumpcji, przejawiający 
się w tym, że wpływa ona praktycznie na wszystkie obszary działań podejmo-
wanych przez ludzi, styl życia odgrywa ważną rolę w procesie budowy tożsa-
mości ludzi. Pozwala odpowiedzieć jednostce na wszystkie pytania związane 
z wyborem kierunku życia i samookreśleniem. Dla społeczeństwa konsumpcyj-
nego charakterystyczne są między innymi shopping i tak zwany zdrowy styl 
życia, nastawiony na zapewnienie zdrowia i długiej młodości.  

W opinii N. Bolza, shopping jest istotnym stylem życia konsumentów ży-
jących w społeczeństwie konsumpcyjnym15. Według K.U. Hellmana shopping 
może mieć postać shoppingu z celem i shoppingu jako cel16. W pierwszym 
przypadku zakupy mają utylitarny charakter, polegają  na nabyciu określonych 
dóbr lub usług i często są postrzegane jako swoista „praca”. Zakupy jako cel 
mają hedonistyczny charakter, ponieważ przygoda, zabawa są najważniejsze. 
W tym przypadku konsument idzie na zakupy bez z góry przygotowanego pla-
nu. P. Underhill również odróżnił kupowanie (buying) od shoppingu17. Kupo-
wanie oznacza nabycie konkretnego dobra i jest związane z konkretnym proce-
sem, rutyną, najczęściej odbywa się automatycznie. W czasie shoppingu naj-

                                                           
14   Ibidem, s. 128–131. 
15  N. Bolz, Das konsumistische Manifest, Wilhelm Fin Verlag, Padeborn 2002, s. 111. 
16  K.U. Hellman, Das konsumistische Syndrom, w: Räume des Konsums über den Funk-

tionswandel von Räumlichkeit im Zeitalter des Konsumismus, red. K.U. Hellman, G. Zurstiege, 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, s. 36. 

17  P. Underhill, Why We Buy. The Science of Shopping, Simon & Schuster, New York 
1999, s. 116. 
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ważniejsza jest przyjemność i doświadczanie nabycia wymarzonego dobra lub 
usługi. Motywem działania konsumentów w czasie zakupów jest pożądanie 
przeżywania przyjemności. Aby to pożądanie zaspokoić, trzeba dostarczać co-
raz nowych podniet w postaci atrakcyjnych towarów. Nowe dobra stają się 
środkiem do osiągania przyjemności. M. Bowlby wyróżnił robienie zakupów 
(doing the shopping) i pójście na zakupy (going shopping)18. W pierwszym 
przypadku chodzi o regularne robienie zakupów, mając przygotowany mniej 
lub bardziej ścisły plan co do ilości i rodzaju kupowanych produktów. Pójście 
na zakupy natomiast oznacza skłonność do wałęsania się po sklepach bez wy-
raźnie określonego celu, bez przymusu związanego z koniecznością nabycia 
określonego dobra, z pragnieniem doznania przyjemności z obcowaniem z dob-
rami.    

Konsumenci czerpią radość i zadowolenie z samego aktu zakupu, a nie 
z posiadania i użytkowania dóbr, przy czym nie jest to żaden instrumentalny 
akt, lecz komunikatywne wydarzenie. Dokonuje się najczęściej w otoczeniu 
innych i jednym z motywów jest wyróżnienie się spośród innych. Shopping to 
nie są zwykłe zakupy dóbr niezbędnych do egzystencji, lecz refleksyjny akt, 
który sam konsumuje konsumenta. Shopping jest zatem bezprzedmiotowy, nie 
wiąże się z konkretnymi dobrami, lecz z przebywaniem wśród dóbr konsump-
cyjnych w specjalnych centrach handlowo-rozrywkowych. Swobodny wybór 
z masy dóbr, promocje, specjalne oferty są czynnikiem stymulującym  shop-
ping. 

Shopping jest rytualnym ceremoniałem, które wymaga odpowiednich re-
kwizytów. Są nimi dobra konsumpcyjne, przy czym nie traktuje się tych dóbr 
jako obiekty materialne, ale jako specyficzne medium, które jest nasycone spo-
łecznym znaczeniem. Według N. Bolza, towary w sklepach są już nie tylko 
rzeczami służącymi do użytkowania, nie zaspokajają konkretnych potrzeb, lecz 
uosabiają społeczne znaki, które wykorzystuje się w konsumpcyjnych spekta-
klach19. Towary te są swego rodzaju totemami, które służą do identyfikacji kon-
sumentów. Są to zazwyczaj rozpoznawalne i uznane społecznie marki. Konsu-
ment odróżnia się od innych przez konsumpcję tych towarów, należąc na przy-
kład do grupy użytkowników obuwia Nike czy do fanów Legii Warszawa. Logo 

                                                           
18  R. Bowlby, Carried Away. The Invention of Modern Shopping, Columbia University 

Press, New York 2001, s. 8. 
19  N. Bolz, op.cit., s. 113. 
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odgrywa rolę podobną do totemu w religii. Dobra nasycone znaczeniem spo-
łecznym są w społeczeństwie konsumpcyjnym postrzegane jako swego rodzaju 
fetysze. Wartość ekspresji zawarta w  produkcie jest ważniejsza niż jego war-
tość użytkowa. Można zatem powiedzieć, że nastąpiła zmiana myślenia o dob-
rach w kategoriach posiadania w kierunku transmaterializmu. Oznacza to, że nie 
jest już najważniejsze posiadanie dobra, ale jego użytkowanie, w którym wy-
miar przyjemności odgrywa najważniejszą rolę. Nie zanikają jednak funkcje 
prestiżowe związane z posiadaniem, lecz stają się drugoplanowe wobec ekspre-
syjnych funkcji użytkowania dobra konsumpcyjnego20. 

Konsument, nabywając towary w dużym centrum handlowym, nie robi te-
go dla zaspokojenia swoich potrzeb, ale aby uczestniczyć w swego rodzaju kon-
sumpcyjnym rytuale. Głównym celem tego spektaklu jest publiczna manifesta-
cja konsumpcji przez osoby uczestniczące w niej, dzięki czemu jednostka oglą-
da sama siebie, swoje miejsce w hierarchii oraz swoją tożsamość, jaką sobie 
wykreowała. Można się zatem zgodzić z Z. Baumanem, że głównym motywem 
uczestniczenia w spektaklach konsumpcyjnych w mallach jest „wyróżnienie 
siebie z masy nierozróżnialnych przedmiotów unoszonych niezależnie od ich 
ciężaru gatunkowego, a zatem przyciągnięcie wzroku (zblazowanych) innych 
konsumentów”21. Publiczne manifestowanie konsumpcji w przestrzeni kon-
sumpcyjnej jest współczesną formą konsumpcji na pokaz, opisanej przez 
T. Veblena. Aby zachęcić konsumentów do uczestnictwa w rytuałach konsump-
cyjnych, buduje się coraz większe malle. W jednym z największych centrów 
handlowych „West Edmonton Mall” w Alberta (Kanada) oprócz 800 sklepów 
postawiono  budowlę Paris Arc de Triomphe oraz utworzono ulicę Bourbon 
Street z grającymi kapelami jazzowymi i dekoracjami  charakterystycznymi dla 
karnawału w Nowym Orleanie. Zbudowano nawet atrapę morza z oryginalną, 
zabytkową łodzią podwodną, którą można zwiedzać22. W tym mallu można 
spotkać atrakcje, które zaspokoją wszelkie zachcianki konsumentów.       

 

                                                           
20  M. Jäckel, Einführung in die Konsumsoziologie. Fragestellungen-Kontroversen- 

-Beispieltexte, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, s. 268. 
21  Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-

ków 2009, s. 18. 
22  Zwischen methodenpluralismus und Datenhandel. Zur Soziologie der  kommerziellen 

Konsumforschung, red. D. Schrage, M.R. Friederici, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wies-
baden 2008, s. 100. 
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4. „Zdrowy” styl życia a zachowanie konsumentów w Polsce 

 
Charakterystyczną cechą konsumenta jest dążenie do osiągania przyjem-

ności. Badacz czasu wolnego W. Opaschowski twierdzi, że współczesny kon-
sument wyrosły w klimacie dobrobytu między indywidualizmem a hedonizmem 
rozwija swoją tożsamość jednostkową przez uprawianie sportów, młodość, dba-
nie o ciało i ducha. Sportowy fitness lub umiejętności taneczne, modna odzież 
lub kosmetyczna pielęgnacja ciała gwarantują osiągnięcie idealnego wizerunku 
i są kryteriami określania społecznego uznania i pozycji23. Tendencja ta jest 
coraz bardziej widoczna w analizie zachowań konsumpcyjnych.  Obserwuje się 
zjawisko aktywizacji form spędzania czasu wolnego, szczególnie w obszarze 
ideologii zdrowia, co przekłada się na aktywne spędzanie urlopu (rozwój tury-
styki rowerowej, wodnej, pieszej). Potwierdzają to badania C. Cambella, który 
uważa, że coraz większy nacisk kładzie się na konsumpcję rekreacyjną i spę-
dzanie czasu wolnego na zakupach oraz innych, dostarczających przyjemnych 
doznań czynnościach związanych z turystyką oraz innymi formami rozrywki24. 

W wolnym czasie konsument chce doznawać przyjemności w poszukiwa-
niu nowych, atrakcyjnych sposobów odpoczywania. Jednym z nich jest  aktyw-
ność fizyczna i dbałość o swoje ciało. Są to wyznaczniki tak zwanego zdrowego 
stylu życia.  

Rodzi się pytanie: czy w Polsce zdrowy styl życia jest popularny wśród 
konsumentów? Z badań przeprowadzonych w 2009 roku przez CBOS25 wynika, 
że prawie co dziesiąty Polak lub Polka regularnie uprawiają jakąś dyscyplinę 
sportową lub rozwijają aktywność fizyczną. Tyle samo osób ćwiczy często, 
choć nieregularnie. Z kolei co piąty badany podaje, że jest sporadycznie aktyw-
ny fizycznie. Spośród form aktywności fizycznej Polacy najczęściej wybierają  
uprawianie ćwiczeń na siłowni (29%). Ze szczegółowej analizy wynika, że  
siłownie stosunkowo częściej odwiedzają mężczyźni (36%), w najmłodszej 
grupie wiekowej – 18–24 lata (70%) oraz w wieku 25–34 lata (54%) i z wy-

                                                           
23 H.W. Opaschowski, Konsum 2000 – Szenarien über die Zukunft von Konsum und Frei-

zeit, w: Konsum 2000. Veränderung im Verbraucheralltag, red. G. Rosenberger, Verlag Campus, 
Frankfurt am Mein 1992, s. 215. 

24  C. Cambell, Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci, w: Socjologia codzienności, 
red. P. Sztomka, M. Bogunia-Borowska, Znak, Kraków 2008, s. 368. 

25  Polak zadbany – troska o sylwetkę i własne ciało, komunikat z badań CBOS. 
www.cbos.pl, 2009. 
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kształceniem wyższym (57%) bądź średnim (36%). Można zatem powiedzieć, 
że styl życia kładący nacisk na aktywność fizyczną jest na ogół popularny 
wśród młodych ludzi nastawionych na fizyczne kształtowanie swojego ciała. 
Jest to wynikiem orientacji hedonicznej w konsumpcji, w której kult ciała 
i przyjemność z tym związana jest ważnym czynnikiem determinującym za-
chowania konsumentów.   

Elementem zdrowego stylu życia jest dbałość o sylwetkę – w społeczeń-
stwie konsumpcyjnym jest to osoba szczupła. W Polsce dbałość o wygląd ze-
wnętrzny jest ważna dla prawie 1/3 Polaków. Ze szczegółowej analizy danych 
wynika, że  31% co najmniej raz korzystało z sauny, łaźni lub jacuzzi. Prawie 
22% Polaków co najmniej raz w życiu odwiedziło salon kosmetyczny, było 
w solarium lub korzystało z masażu czy hydromasażu (po 22%). Nieco mniej 
popularne okazały się zajęcia fitness lub aerobik (15%). Polki dużo częściej niż 
Polacy korzystają z usług salonów kosmetycznych (odpowiednio 38% i 5%), 
solarium (30% i 12%), zajęć fitness (25% i 4%), masażu (25% i 19%), a także 
z programów odchudzania (8% i 2%) oraz modelowania sylwetki (6% i 1%). 
Wyniki te świadczą o tym, że z usług konsumpcyjnych związanych z upiększa-
niem ciała na ogół korzystają kobiety. Mężczyźni jeszcze rzadko korzystają 
z oferty związanej z dbałością o sylwetkę.  Można przypuszczać, że jest to wy-
nik z jednej strony uwarunkowań kulturowych, a z drugiej strony oddziaływa-
nie reklam, które w dużej części są kierowane do kobiet, a przedstawiają szczu-
płą i zadbaną kobietę.  

Innym elementem zdrowego stylu życia jest odchudzanie. Z badań wynika, 
że odchudza się stosunkowo niewielka grupa Polaków – niemal co piąty (19%) 
badany robił to kilka razy, kilkanaście razy próbowało się odchudzać 8% Pola-
ków. Stale dba o wagę i stosuje dietę niewielu badanych (3%). Najczęściej od-
chudzają się młode Polki (17%), mieszkające w największych miastach (17% 
wśród mieszkańców największych aglomeracji), z wyższym wykształceniem 
(15%), pracujące na stanowiskach administracyjno-biurowych.  

Z badań CBOS wynika, że zdrowy styl życia ma coraz większe  znaczenie 
dla Polaków. W ostatnim dziesięcioleciu nastapił wzrost aktywności fizycznej 
i dbałości o swoje ciało. Polacy częściej korzystają z usług służących poprawie 
urody, odnowie biologicznej.  
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Zakończenie 
 

Podsumowując, można powiedzieć, że do opisu czynników determinują-
cych zachowanie współczesnych konsumentów niezbędna jest analiza stylów 
życia. W opisie dzisiejszego społeczeństwa wysokorozwiniętego styl życia stał 
się ważnym wyznacznikiem zachowań konsumentów na rynku. Widoczne jest 
powiązanie go z zachowaniami konsumpcyjnymi, które daje się opisać i mie-
rzyć oraz ujmować dynamicznie w postaci trendów. 

Jednym z symptomów dzisiejszych czasów jest wzrost znaczenia czasu 
wolnego, który często jest wypełniony konsumpcją. W przeobrażeniach struktu-
ry społecznej pojawił się pluralizm, polegający na utracie znaczenia przez klasy 
społeczne i coraz częściej pojawiających się stylach życia ukierunkowanych na 
określoną sferę ludzkiego działania, niezwiązanych z istniejącymi elementami 
struktury społecznej. Jest to wyraz demokratyzacji w społeczeństwie. Przykła-
dem jest styl oparty na shoppingu i zdrowy styl życia. Konsekwencją występo-
wania tych dwóch stylów jest zagospodarowanie wolnego czasu przez dokony-
wanie zakupów dla przyjemności i dbałość o swoje ciało. Charakterystyczną 
cechą jest ich dostępność bez względu na pozycję społeczną i przynależność 
grupową. Z badań wynika, że wpływ tych stylów na konsumentów jest bardzo 
duży,  co w konsekwencji wpłynie na zmiany rynku dóbr konsumpcyjnych. 
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A “HEALTHY” LIFESTYLE AS A DETERMINANT  

OF CONSUMER BEHAVIOUR 

 
 

Summary 
 
In the paper A “healthy” lifestyle as a determinant of consumer behaviour the  

author in question describes the role of lifestyle in consumption. The concept of life-
style in the sphere of consumption is of serious significance for both the theory and 
practices of research on consumer behaviour. Attention is drawn to the social nature of 
lifestyle resulting from its cultural, social and economic contexts by developing the 
thesis with its placement in the area of consumption in the modern day society. The 
author also describes the division of lifestyles by focusing research on the newly emerg-
ing lifestyles e.g. shopping and the so-called “healthy” lifestyle.  In analysing the results 
of empirical research there is an indication of the growth in significance of the so-called 
“healthy” lifestyle in Poland.  

 
Translated by Patrick Curran 
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POSZUKIWANIE DOZNAŃ JAKO TENDENCJA  
WE WSPÓŁCZESNEJ AKTYWNOŚCI  

SPORTOWO-REKREACYJNEJ 
 
 
 

Wstęp 

 
 Typowe dla współczesnego człowieka – homo agens [Skrony, 1989] – 

pragnienie coraz doskonalszego, sprawnego i skutecznego działania, które znaj-
duje wyraz w bardziej agonistycznym niż autotelicznym stylu życia, warunkuje 
także aktualne tendencje rozwojowe w aktywności sportowo-rekreacyjnej.  
Aktywność ta, często rozumiana jako „sport dla wszystkich” [Wolańska, 1997; 
Siwiński, 2001; i in.], z jednej strony wyzwala nowe zainteresowania czy pasje 
i przyczynia do korzystnych zmian w osobowości, a z drugiej coraz częściej 
bywa okazją do przeżywania specyficznych doznań, związanych z zaspokaja-
niem silnie dziś rozbudowanych społecznych potrzeb samourzeczywistnienia 
i prestiżu. Oprócz naturalnej satysfakcji i dumy z opanowania na przykład 
umiejętności gry w tenisa, golfa, pokonania trudnych narciarskich tras Tatr czy 
Dolomitów, we współczesnej aktywności sportowo-rekreacyjnej pojawiają się 
także nowe tendencje do poszukiwania intensywnych doznań z bycia lepszym, 
sprawniejszym i doskonalszym w rywalizacji z innymi [por. Zdebski, 2004; 
Lipiec, 2005]. Coraz częściej podejmowane są zadania wymagające podwyż-
szonych umiejętności sportowo-ruchowych, czasami zbliżonych do granic 
ludzkich możliwości, i obarczonych ryzykiem [por. Toczek-Werner, 1998].  
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Dziś wielu z nas nie wystarcza już uprawianie aktywności sportowo- 
-rekreacyjnej tylko dla miłego spędzania czasu wolnego, aktywności związanej 
z wykorzystywaniem posiadanych umiejętności, lecz raczej polega ona na 
zwiększaniu obciążeń i podnoszeniu efektywności działania. Atrakcyjniejsze 
jest uczestniczenie w sytuacjach sportowo-rekreacyjnych stwarzających okazję 
do weryfikacji własnych dokonań, ciągłego sprawdzania się, osiągania wyso-
kiego poziomu stymulacji także podczas wypoczynku. Zjawisko takie, określo-
ne jako poszukiwanie doznań – sensation seeking [por. Zuckermann, 1994] – 
może być współcześnie jednym z ważniejszych czynników wpływających na 
wybór i efektywność różnorodnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej. 
Można sądzić, że uczestnicy tej aktywności coraz częściej poszukują w niej 
skrajnie wysokiego pobudzenia związanego z samodoskonaleniem i rywaliza-
cją, a nade wszystko z przeżywaniem ekscytującego i intencjonalnie kontrolo-
wanego ryzyka.  

Wobec zarysowanego kierunku zmian rozwojowych we współczesnej ak-
tywności sportowo-rekreacyjnej – od rekreacji do ekscytacji – podjęto próbę 
zbadania źródeł tego zjawiska, określanego jako poszukiwanie doznań  
[Zuckerman, 1974; Eliasz, 1993; Strelau 1998]. Celem badań była próba odpo-
wiedzi na pytanie: jaki jest poziom zapotrzebowania na stymulację (poszukiwa-
nie doznań) i w czym się przejawia u ludzi podejmujących współcześnie rywa-
lizacyjne, progresywne formy rekreacji (tu narciarstwo zjazdowe) oraz czy za-
potrzebowanie to może mieć związek z efektywnością działania w danej dzie-
dzinie?  

Analiza literatury przedmiotu na temat psychospołecznych uwarunkowań 
aktywności sportowo-rekreacyjnej w kontekście wybranych właściwości indy-
widualnych, w tym płci, stażu narciarskiego i zapotrzebowania na stymulację 
oraz efektywności działania w progresywnej rekreacji narciarskiej, które tworzą 
przestrzeń badanych zmiennych, pozwoliła na sformułowanie następujących 
hipotez badawczych: 
1. Poziom zapotrzebowania na stymulację (poszukiwanie doznań) u osób 

uprawiających progresywną rekreację narciarską jest wyższy niż w po-
pulacji. 

2. Występują różnice w zapotrzebowaniu na stymulację w zależności od płci 
oraz stażu narciarskiego badanych, nie dotyczą zaś umiejętności narciar-
skich. 
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3. Wybrane składniki zapotrzebowania na stymulację (poszukiwanie przygód 
i tolerancja na nudę) są współzależne z efektywnością działania w progre-
sywnej rekreacji narciarskiej, a zależność ta zróżnicowana jest w zależności 
od płci i rodzaju wykonywanego zadania. 
 
 

1. Współczesne tendencje w rozwoju rekreacji – aktywność sportowo- 
 -rekreacyjna 

 
Termin „rekreacja” pochodzi z łacińskiego recreo i oznacza odtwarzać, 

ożywiać, odświeżać, orzeźwiać. W licznych pracach na temat rekreacji podzie-
lono ją na ruchową, hobbystyczną, kulturalną oraz mieszaną, obejmującą różno-
rodne rodzaje aktywności. K. Czajkowski [1979] zaproponował podział na re-
kreację twórczą, fizyczną, kulturalno-rozrywkową oraz przez działalność spo-
łeczną. Z kolei R.W. Winiarski [1991] podzielił czynności rekreacyjne na re-
ceptywne, odtwórcze, konsumpcyjne, kontemplacyjne, zabawowe, kreatywne 
lub – bardziej ogólnie – na bierne i czynne (pasywne i aktywne). Jeszcze inni 
autorzy wyróżniają rekreację o dominancie somatycznej (aktywność ruchowa) 
oraz psychicznej (aktywność umysłowa, kulturalna) [Wolańska, 1977; Kunicki 
1997; Siwiński, 2001]. Jak widać, bez względu na przyjęte kryteria wszystkie 
przedstawione koncepcje rekreacji wyróżniają jako integralny jej składnik spe-
cyficzny zespół czynności, które dotyczą aktywności fizycznej i ruchu. W arty-
kule ten rodzaj aktywności określano jako aktywność sportowo-rekreacyjną 
[por. Wolańska, 1997]. Współcześnie aktywność ta obejmuje nie tylko ogólną 
dążność do przywracania utraconej sprawności fizycznej i psychicznej – rekre-
acja klasyczna, lecz wiąże się raczej z chęcią doskonalenia wykraczającego 
poza granice stanu genetycznie odziedziczonego jako rekreacja progresywna. 
Może się też wiązać z radykalnym przekraczaniem tych granic jako rekreacja 
ekstremalna. Ta ostatnia polega na zwiększaniu dawek wysiłkowych lub zamie-
rzonym podejmowaniu ryzykownych form aktywności sportowo-rekreacyjnej, 
prowadzących do skrajnych napięć emocjonalnych – ekscytacji [Robinson, 
1992; Malkin, Rabinowitz 1998; Lipiec 2001; i in.].  

Wydaje się, że jesteśmy świadkami powstawania silnie zindywidualizowa-
nych i nieraz zaskakujących preferencji społecznych w wyborze form aktywno-
ści rekreacyjnej, coraz częściej nacechowanych poszukiwaniem nowych, bar-
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dziej ekscytujących form ekspresji, zwanych ilinx czy alea  [Bronikowski, 
2001; Gracz, Bronikowski, Walczak, 2004].   

W artykule przyjęto założenie, że współczesne formy aktywności sporto-
wo-rekreacyjnej zawierają wzajemnie przenikające się elementy odprężenia 
i relaksacji, a zarazem poszukiwania doznań i ekscytacji, typowe dla życia 
współczesnego człowieka. Dobrym przykładem takiego przenikania jest wspo- 
mniane rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, będące dziś jednym 
z najpopularniejszych sportów rekreacyjnych, uprawianych sezonowo przez 
prawie 2,5 mln osób [Makowski, 2009], poszukujących w nim wielu specyficz-
nych doznań pędu, poślizgu, zachwianej równowagi oraz ryzyka i popisu, 
a nade wszystko rywalizacji, podobnie jak w życiu. 

 
 

2. Zapotrzebowanie na stymulację w wybranych formach aktywności spor-
 towo-rekreacyjnej 

  
Współczesna aktywność sportowo-rekreacyjna, bez względu na rodzaj 

uprawianej dziedziny, o czym była mowa, coraz częściej ma formy postrzegane 
jako progresywne, a nawet ryzykowne. Wiąże się to z coraz większym zapo-
trzebowaniem na stymulację jej uczestników, aczkolwiek pewne trendy lub 
wręcz moda na ten rodzaj aktywności nie pozostają tu bez znaczenia. Z pewno-
ścią można wyróżnić formy aktywności sportowo-rekreacyjnej wysokiego ry-
zyka, na przykład wspinaczkę skałkową, skoki na bungee, nurkowanie głębi-
nowe, paralotniarstwo i beit jumping, wyścigi i rajdy samochodowe czy różne-
go rodzaju surviwale. Jednak niemal w każdej dyscyplinie aktywności sporto-
wo-rekreacyjnej znacznie „łagodniejszej” w swej formie może odnaleźć lub 
celowo wywołać elementy ryzyka. Jest tak na przykład wówczas, gdy biegi, 
dyscyplina pozornie bezpieczna, zazwyczaj niedostarczająca nadmiernych wra-
żeń jej uczestnikom, przybiera dla osobistej satysfakcji lub chęci zaimponowa-
nia formy ekstremalne jako treking wysokogórski, biegi pustynne czy zwielo-
krotniony maraton, prowadząc w efekcie do walki z własnymi słabościami, 
często na granicy ryzyka utraty zdrowia.  

Innym przykładem aktywności sportowo-rekreacyjnej związanej z poszu-
kiwaniem doznań jest nurkowanie. Coraz częściej osoby zupełnie nieprzeszko-
lone decydują się na udział w podwodnych eskapadach, nierzadko niebezpiecz-
nych i bywa, że niefachowo organizowanych. Wielu śmiałków podejmuje się 
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też samotnych rejsów żeglarskich lub kajakowych po nieznanych akwenach, 
narzucając sobie surowe limity czasu lub sprzętowe, a wszystko po to, aby po-
czuć specyficzną stymulację emocjonalną, że podejmuje działanie na granicy 
ryzyka.  

Także narciarstwo, będące przedmiotem analizy w artykule, uprawiane na 
nieznanych, często zamkniętych dla turystów trasach, zjazdy w terenach zagro-
żonych zejściem lawin, w ekstremalnych warunkach pogodowych to bez wąt-
pienia ryzykowna aktywność. Można przypuszczać, że działania o zabarwieniu 
ekstremalnym są przypisane wyłącznie ekspertom i wyczynowcom, którzy są 
znudzeni monotonią wieloletniego uprawiania wybranego sportu, a nie chcąc 
z niego zrezygnować, próbują poznać go z innej strony, właśnie tej rekreacyjno- 
-ekstremalnej. W istocie jednak działania te dotyczą coraz częściej także prze-
ciętnych osób poszukujących w nich adrenaliny [Gracz, 2007]. Jest tak na przy-
kład wówczas, gdy początkujący narciarz amator sunie z zawrotną prędkością 
po oblodzonym stoku. Poziom poszukiwanych i doznawanych wrażeń i emocji 
nie zawsze jednak zależy tylko od ryzyka związanego z daną dyscypliną. 
Z pewnością trzeba wziąć też pod uwagę liczne, indywidualne predyspozycje 
biegacza, żeglarza czy narciarza amatora, a w tym jego osobnicze zapotrzebo-
wanie na stymulację.  

Zapotrzebowanie na stymulację odnosi się bezpośrednio do terminu po-
szukiwanie wrażeń lub inaczej – poszukiwania doznań (sensation seeking). Ta 
indywidualna właściwość jest definiowana jako wymiar, w którym można usze-
regować ludzi według stopnia przejawianej przez nich skłonności do poszuki-
wania i podejmowania form aktywności dostarczających wrażeń o wysokiej 
intensywności [Strelau, 1998; Reber, 2000]. Poszukiwanie doznań (sensation 
seeking – SS) wyraża tendencję do szukania lub unikania stymulacji. Źródłem 
stymulacji jest nie tyle wartość fizyczna wywołujących ją bodźców, ile ich zna-
czenie dla podmiotu, uwarunkowane jego indywidualną reaktywnością i do-
świadczeniem. Autor omawianej teorii, M. Zuckerman [1974], przypisuje tej 
cesze silne podłoże biologiczne [por. Roberti, 2004] i dostrzega ją także w świe-
cie zwierząt, jednak w autorskiej definicji odwołuje się wyłącznie do specyficz-
nie ludzkich doświadczeń, pisząc, że „poszukiwanie doznań to cecha zdefinio-
wana przez poszukiwanie zróżnicowanych, nowych, złożonych i intensywnych 
wrażeń i doświadczeń oraz gotowość do podejmowania ryzyka fizycznego, 
społecznego, prawnego i finansowego w celu dostarczenia sobie tego typu do-
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świadczeń” [Zuckerman, 1974, s. 37]. Autor ten wyróżnił cztery elementy  
wchodzące w skład powyższej właściwości psychicznej: 

a) poszukiwanie grozy i przygód (thrill and adventure seeking – TAS), 
przejawiające się w zamiłowaniu do aktywności na świeżym powietrzu 
i zajęć fizycznie ryzykownych, chęci uprawiania podniecających ro-
dzajów sportu; 

b) poszukiwanie nowych doświadczeń (experience seekin – ES), wyraża-
jące się w nonkonformistycznym stylu życia, angażującym umysł 
i zmysły, zamiłowaniu do nieplanowanych podróży, szukaniu niezwy-
kłego towarzystwa, podatności na używanie narkotyków; 

c) rozhamowanie (disinhibition – Dis), czyli skłonność do rozładowywa-
nia się i poszukiwania odprężenia w sięganiu po alkohol, seks, hazard, 
w hulaszczym sposobie bycia; 

d) podatność na nudę (boredom susceptibility – BS), objawiająca się nie-
chęcią do powtarzania doświadczeń, nudnych ludzi, monotonnej pra-
cy; wskaźnikiem jest reagowanie niepokojem na rutynę [Zuckerman, 
1994]. 

M. Zuckerman [1983] sklasyfikował dyscypliny sportowe, biorąc pod 
uwagę poziom występującej w nich stymulacji. Na jednym końcu skali znalazły 
się takie sporty, jak nurkowanie, wyścigi motorowe i samochodowe, lotniar-
stwo, wspinaczka i narciarstwo. Tym co charakteryzuje te dziedziny sportu jest 
znaczne niebezpieczeństwo w połączeniu z wysokim poziomem wypadkowości 
(np. liczne kontuzje i urazy). Na przeciwnym końcu przyjętej skali znalazły się 
takie dyscypliny, jak golf, pływanie, bieganie długodystansowe, w których ist-
nieje wprawdzie prawdopodobieństwo doznania kontuzji, lecz możliwość wy-
padku jest oceniana jako mało prawdopodobna. Pomiędzy tymi dwoma biegu-
nami umiejscowiono sporty umiarkowanego ryzyka (medium-risk sports), mię-
dzy innymi sporty kontaktowe: rugby czy futbol, w których uczestnictwo 
z pewnością nie grozi śmiercią, lecz pojawia się prawdopodobieństwo nawet 
poważnych urazów [Zuckerman, 1983].  

Skala M. Zuckermana była w ostatnich latach narzędziem często wykorzy-
stywanym przez psychologów do badania potrzeby podejmowania ryzyka w ra-
mach uczestnictwa w różnych, potencjalnie ryzykownych dziedzinach aktyw-
ności ruchowej. Badano między innymi grupę alpinistów i narciarzy i stwier-
dzano u nich podwyższony poziom potrzeby poszukiwania doznań w porów-
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nianiu z uczestnikami grupy kontrolnej niepodejmującej żadnej ryzykownej 
aktywności ruchowej [Freixanet, 1991].  

Narciarstwo jako dyscyplina było też przedmiotem psychologicznych do-
ciekań w kontekście prób określenia poziomu ryzyka podejmowanego przez jej 
uczestników [Connolly, 1981; Calhoon, 1988; Bouter, Knipschild, Feij, Volo-
vics 1988]. Z badań tych wynika, że narciarstwo rekreacyjne o charakterze pro-
gresywnym pozwala na zaspokojenie ponadprzeciętnego i, jak się wydaje, stale 
wzrastającego społecznego zapotrzebowania na stymulację. Najczęściej uczest-
niczą też w niej osoby o podwyższonym poziomie poszukiwania doznań  
[Zuckerman, 1994]. Osoby te w większym stopniu niż inne dążą do doskonale-
nia swoich umiejętności i wykazują wyraźną tendencję do rywalizowania w nar-
ciarskiej aktywności sportowo-rekreacyjnej [Wagner, Houlihan, 1994; Malkin, 
Rabinowitz 1998].  

  
 

3. Materiał, metoda i sposób prowadzenia badań  

  
Badaniom poddano grupę 198 osób (60 kobiet i 138 mężczyzn), wybra-

nych przez dobór celowy, zorientowanych na doskonalenie umiejętności nar-
ciarskich (rekreacja progresywna). Były one uczestnikami kursów szkolenio-
wych organizowanych w latach 2006–2008 w wybranych ośrodkach sportów 
zimowych w Polsce przez uczelnie wychowania fizycznego i Polski Związek 
Narciarski. Średnia wieku badanych ogółem wyniosła 21 lat (minimum 18, 
maksimum 32, s = 3,23): w grupie kobiet – 20 lat, w grupie mężczyzn – 22 lata. 
Z powodu specyfiki prowadzonych szkoleń, skoncentrowanych na progresyw-
nej aktywności narciarskiej, w grupie badawczej nie znalazły się osoby począt-
kujące. Średni staż uprawiania narciarstwa był relatywnie wysoki i na ogół 
przekraczał 10 lat.  

Do oceny zmiennej dotyczącej zapotrzebowania na stymulację badanych 
narciarzy wykorzystano skalę poszukiwania doznań [Oleszkiewicz-Zurzs, 
1985]. W badaniach własnych zastosowano zweryfikowaną i przekształconą 
wersję skali Zuckermana – SSS-V [1994]. Składała się ona z 40 pytań tworzą-
cych cztery podskalowe wymiary: poszukiwanie grozy i przygód, poszukiwanie 
nowych doświadczeń, rozhamowanie i podatność na nudę. Na potrzeby artykułu 
w analizie wyników wykorzystano tylko dwie najistotniejsze, naszym zdaniem, 
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podskale, a mianowicie skalę poszukiwania grozy i przygód (thrill and adventu-
re seeking – TAS) oraz skalę wrażliwości na nudę (boredom susceptibility – BS).  

Do zbadania zmiennej efektywności działania w narciarskiej aktywności 
rekreacyjnej zastosowano standardowe testy przeprowadzone wśród wszystkich 
uczestników wspomnianych szkoleń, do których należały: sprawdzian sportowy 
(slalom na czas), przejazd stylowy (ocena kompetentnych sędziów) oraz spraw-
dzian z teorii. Wszystkie sprawdziany były integralną częścią zajęć, które do-
browolnie podjęli badani, i prowadzono je zgodnie z normami Polskiego Związ-
ku Narciarskiego. 

W celu kontroli normalności rozkładów zastosowano test W. Shapiro- 
-Wilka, a do oceny homogeniczności wariancji – test F-Levene’a. Do porówna-
nia średniego poziomu zapotrzebowania na stymulację kobiet i mężczyzn zasto-
sowano test t dla danych niezależnych, a do oceny siły i kierunku związków – 
współczynnik korelacji r-Pearsona, poprzedzając jego zastosowanie kontrolą 
liniowości związków. Łączną ocenę wkładu zapotrzebowania na stymulację do 
wybranych wskaźników efektywności działania w narciarskiej aktywności re-
kreacyjnej oparto na modelu regresji wielokrotnej.  

 
 

4. Analiza wyników badań 

  
Najpierw przeanalizowano wybrane statystyki opisowe i porównano zapo-

trzebowanie na stymulację kobiet i mężczyzn. Następnie zanalizowano związki 
stażu i umiejętności z różnymi składowymi zapotrzebowania na stymulacje oraz 
określono związki między zapotrzebowaniem na stymulacją a różnymi wskaź-
nikami efektywności działania w narciarskiej sytuacji rekreacyjnej.  

Zawarte w tabeli 1 dane wskazują, że mężczyźni charakteryzują się wyż-
szym średnim poziomem zapotrzebowania na poszukiwanie grozy i przygód 
w porównaniu z kobietami (t = 2,91; p < 0,01; średni poziom:  8,61 pkt u męż-
czyzn i 7,88 pkt u kobiet). W przypadku wrażliwości na nudę natomiast różnica 
w obrębie płci nie osiągnęła istotności statystycznej na poziomie 0,05. Wyniki 
kobiet i mężczyzn są pod tym względem bardzo zbliżone, odpowiednio 3,07 pkt 
u kobiet i 3,10 pkt u mężczyzn. Biorąc pod uwagę ogólny wynik, mężczyźni 
przejawiali wyższy średni poziom zapotrzebowania na stymulację niż kobiety 
(t = 2,09; p < 0,05; wartości średnie odpowiednio: 11,71 u mężczyzn oraz 10,95 
u kobiet). Analizę tę zilustrowano na rysunku 1. 
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Tabela 1 

Statystyki opisowe oraz porównanie zapotrzebowania na stymulację kobiet i mężczyzn 

Składniki zapotrzebowania na stymulację 
Lp. Płeć N Wskaźniki 

statystyczne TAS1 BS2 TAS + BS 
x  7,88 3,07 10,95 1. K 60 s 1,86 1,54 2,52 
x  8,61 3,10 11,71 2. M 138 s 1,49 1,76 2,27 

3. K–M 60–138 t 2,91 0,13 2,09 
1 TAS – poszukiwanie grozy i przygód (thrill and adventure seeking). 
2 BS   –  wrażliwość na nudę (boredom susceptibility). 
Źródło: opracowanie własne. 
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TAS i  BS jak pod tabelą 1. 
 

Rys. 1. Płeć badanych a poziom zapotrzebowania na stymulację 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Następnie przeanalizowano związki między stażem aktywności rekreacyj-

nej a zapotrzebowaniem na stymulację oraz między poziomem umiejętności 
a zapotrzebowaniem na stymulację. Żaden ze związków nie był jednak istotny 
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statystycznie, czyli na poziomie 0,05. Wzięto również pod uwagę związki mię-
dzy zapotrzebowaniem na stymulację a różnymi wskaźnikami efektywności 
działania w narciarskiej aktywności rekreacyjnej (tabela 2).   

 
Tabela 2 

 Związki między zapotrzebowaniem na stymulację  
a efektywnością działania w narciarskiej aktywności  rekreacyjnej  

Lp. 
Składniki 

zapotrzebowania 
na stymulację 

Płeć n Ocena 
stylu 

Sprawdzian 
sportowy  
(slalom) 

Sprawdzian 
z teorii Ogółem 

K 60 0,24 0,16 0,17 0,20 
M 138 –0,25 –0,18 0,09 –0,24 1.  TAS 

K + M 198 0,08 –0,06 0,10 –0,08 
K 60 0,31 0,24 0,30 0,29 
M 138 –0,09 0,06 –0,10 0,01 2.  BS 

K + M 198 0,01 0,11 0,00 0,09 
K 60 0,36 0,27 0,31 0,33 
M 138 –0,24 –0,07 –0,01 –0,15 3.  TAS + BS 

K + M 198 –0,05 0,06 0,07 0,01 

TAS i BS jak pod tabelą 1.  

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Odnotowano istotny statystycznie (na poziomie 0,01), choć niewielki 

ujemny związek między poszukiwaniem grozy i przygód a wynikiem w ocenie 
stylu (r = –0,25) w grupie męskiej.  Wśród kobiet wystąpiły dodatnie, niezbyt 
silne, ale istotne, na poziomie 0,05, związki między wrażliwością na nudę 
a oceną stylu (r = 0,31), między wrażliwością na nudę a wynikiem w spraw-
dzianie teoretycznym (r = 0,30) oraz ogólną efektywnością działania (r = 0,29).  
Pod względem łącznego zapotrzebowania na stymulację odnotowano w grupie 
kobiet dodatnie, niezbyt silne, ale istotne (na zakładanym poziomie istotności) 
związki ze wszystkimi wskaźnikami efektywności, czyli oceną stylu (r = 0,36; 
p < 0,01), z wynikiem w  sprawdzianie sportowym (r = 0,27; p < 0,05), spraw-
dzianie teoretycznym (r = 0,31; p < 0,05) oraz ogólną efektywnością działania 
(r = 0,33; p < 0,05). Dla mężczyzn stwierdzono słaby, ujemny, ale istotny staty-
stycznie, na poziomie 0,05, związek między łącznym zapotrzebowaniem na 
stymulacją a oceną stylu (r = –0,24).  
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Do analizy łącznego wkładu dwóch składowych zapotrzebowania na sty-
mulacje z uwzględnieniem płci badanych zastosowano model regresji wielo-
krotnej.  

Zaprezentowany model był istotny statystycznie – F(2,56) = 4,474,  
p < 0,016 (tabela 3). Zapotrzebowanie na stymulacje wyjaśniało łącznie ponad 
10% wariancji w ocenie stylu. Istotnym,  na poziomie 0,05, predyktorem okaza-
ła się wrażliwość na nudę (beta = 0,29; p < 0,05). 

Tabela 3 

 Podsumowanie regresji dla zmiennej ocena stylu w grupie kobiet 

N = 59 
Ocena stylu 

R = 0,371,  R^2 = 0,138, skorygowane R2 = 0,107, 
F(2,56) = 4,474, p < 0,0158, błąd standardowy estymacji: 0,983 

 b błąd 
standardowy

z b 

b błąd 
standardowy 

z b 

t(56) p 

Wyraz wolny   5,355 0,594 9,009 0,000 
TAS 0,205 0,125 0,114 0,069 1,646 0,105 
BS 0,289 0,125 0,194 0,083 2,320 0,024 

TAS i BS jak pod tabelą 1.  
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Zanalizowano łączny wkład zapotrzebowania na stymulację w porównaniu 

ze zmienną sprawdzian sportowy (czas w slalomie) w grupie kobiet. Model nie 
był jednak istotny statystycznie na poziomie 0,05. Model regresji dla zmiennej 
sprawdzian teoretyczny w grupie kobiet przedstawiono w tabeli 4.  

Tabela 4 

Podsumowanie regresji dla zmiennej sprawdzian teoretyczny w grupie kobiet 

Teoria: 
R = 0,351, R^2 = 0,123, skorygowane R2 = 0,092, 

F(2,56) = 3,940, p < 0,0250, błąd standardowy estymacji: 0,832 N = 59 b błąd 
standardowy 

z b 

b błąd  
standardowy

z b 

t(56) p 

Wyraz wolny   6,489 0,503 12,896 0,000 
TAS 0,133 0,126 0,062 0,058 1,061 0,293 
BS 0,312 0,125 0,176 0,071 2,481 0,016 

TAS i BS jak pod tabelą 1.  
Źródło: opracowanie własne. 
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Model był istotny statystycznie – F(2,56) = 3,940; p < 0,025. Zapotrzebo-
wanie na stymulacje wyjaśniało łącznie około 9% wariancji sprawdzianu teore-
tycznego. Istotną, na poziomie 0,05, zmienną niezależną okazała się wrażliwość 
na nudę (beta = 0,31; p < 0,05). Model regresji dla zmiennej ogólna efektyw-
ność działania w narciarskiej aktywności rekreacyjnej w grupie kobiet przed-
stawiono w tabeli 5. 

 
Tabela 5 

Podsumowanie regresji dla zmiennej   
ogólna efektywność działania  w narciarskiej aktywności rekreacyjnej w grupie kobiet 

EFT: 
R = 0,405, R^2 = 0,164, skorygowane R2 = 0,134, 

F(2,56) = 5,485, p < 0,00667, błąd standardowy estymacji: 2,697 N = 59 b błąd  
standardowy 

z b 

b błąd  
standardowy 

z b 

t(56) p 

Wyraz wolny   16,844 1,629 10,338 0,000 
TAS 0,193 0,123 0,299 0,190 1,569 0,122 
BS 0,337 0,123 0,632 0,230 2,746 0,008 

TAS i BS jak pod tabelą 1.  

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Tabela 6 

Podsumowanie regresji dla zmiennej ocena stylu w grupie mężczyzn 

Technika: 
R = 0,273, R^2 = 0,074, skorygowane R2 = 0,061, 

F(2,135) = 5,438, p < 0,0053, błąd standardowy estymacji: 1,102 N = 138 b* błąd 
standardowy 

z b 

b błąd 
standardowy

z b 

t(135) p 

Wyraz wolny   8,846 0,581 15,217 0,000 
TAS –0,256 0,083 –0,196 0,063 –3,095 0,002 
BS –0,102 0,082 –0,066 0,053 –1,235 0,219 

TAS i BS jak pod tabelą 1.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Model był istotny statystycznie na poziomie 0,01 – F(2,56) = 5,485,  
p < 0,007. Zapotrzebowanie na stymulacje wyjaśniło łącznie ponad 13% wa-
riancji ogólnej efektywności działania w narciarskiej aktywności rekreacyj- 
nej. Istotną  zmienną, na poziomie 0,01, okazała się wrażliwość na nudę  
(beta = 0,34; p < 0,01). Model regresji dla zmiennej ocena stylu w grupie męż-
czyzn przedstawiono w tabeli 6. 

Model był istotny statystycznie – F(2,135) = 5,438; p < 0,005). Zapotrze-
bowanie na stymulacje wyjaśniało łącznie około 6% wariancji w ocenie stylu. 
Istotną zmienną niezależną (na poziomie 0,01), z ujemnym znakiem okazało się 
poszukiwanie grozy i przygód (beta = –0,26; p < 0,01). 

Zanalizowano modele regresji zawierające dwie składowe zapotrzebowa-
nia na stymulację dla wskaźników sprawdzian sportowy (slalom), sprawdzian 
teoretyczny oraz ogólna efektywność działania w narciarskiej aktywności re-
kreacyjnej w grupie męskiej. Żaden z modeli nie był jednak istotny statystycz-
nie na poziomie 0,05.  

 
 

Zakończenie 

  
Korzystając z wyników badań innych badaczy, w których określono średni 

poziom zapotrzebowania na stymulację w grupach osób nieuczestniczących 
w aktywności sportowej i rekreacyjnej, można stwierdzić, że badane osoby 
miały wyższy średni poziom zapotrzebowania na stymulację w porównaniu 
z osobami nieaktywnymi sportowo i rekreacyjnie. Przewaga ta dotyczy szcze-
gólnie poszukiwania grozy i przygód (TAS). H. Caretero-Dios i J.M. Salinas 
[2008] wykazali na przykład, że grupa osób nieaktywna sportowo miała średni 
poziom w skali TAS 5,71 pkt, natomiast B. Rossi i L. Carretti [1994] uzyskali 
w stosunkowo podobnej grupie średni wynik 5,75 pkt. Badane przez nas kobie-
ty uzyskały średnio 7,88 pkt, a mężczyźni – 8,61 pkt. Wyniki te są zbliżone do 
średniego poziomu poszukiwania grozy i przygód, który cechuje sportowców 
uprawiających dyscypliny zwiększonego ryzyka. Przykładowo, W.F. Straub 
(1982) wykazał, że średni poziom tego czynnika u rajdowców wynosił 7,41,  
a u paralotniarzy (aktywność rekreacyjna) – 8,12 pkt. Można także stwierdzić, 
że wynik w podskali poszukiwania grozy i przygód (TAS) wydaje się lepszym 
predyktorem wyboru wysoko stymulującej aktywności rekreacyjno-sportowej 
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w porównaniu z wynikiem w skali wrażliwości na nudę (BS) i ogólnym wyni-
kiem zapotrzebowania na stymulację.  

Otrzymane przez nas wyniki są zbieżne z wynikami badań M. Zuckermana 
i innych [1978], którzy w badaniach populacji amerykańskiej i angielskiej wy-
kazali, że mężczyźni przejawiają wyższy średni poziom poszukiwania grozy 
i przygód (TAS) oraz w ogólnym zapotrzebowaniu na stymulację w porówna-
niu z kobietami. Uzyskany ujemny słaby związek między wynikiem w podskali 
TAS (grupie męskiej) a oceną stylu (wskaźnik badanej efektywności) można, 
oczywiście, różnie interpretować. To, że mężczyźni przejawiający niższy po-
ziom TAS mają średnio wyższe noty w ocenie stylu w porównaniu z mężczy-
znami o wyższym poziomie TAS, może świadczyć o znaczeniu potrzeby kon-
trolowanego, dokładnego i „estetycznego” wykonania zadania przez osoby 
z niższym poziomem poszukiwania grozy i przygód (TAS). Wyższe noty uzy-
skiwane przez kobiety wrażliwe na nudę związane ze stylem i sprawdzianem 
teoretycznym w porównaniu z kobietami mniej wrażliwymi na nudę (słaby, 
dodatni, ale istotny związek) mogą być spowodowane na przykład częstszym 
podejmowaniem aktywności narciarskiej w określonym czasie, na przykład 
sezonie (i innych stosunkowo stymulujących), co sumarycznie zwiększa czas 
poświęcany na daną aktywność, przyczyniając się do statystycznie lepszych 
efektów. Inaczej ujmując, kobiety odczuwające nudę w życiu codziennym chęt-
niej i częściej są gotowe podejmować aktywność narciarską, co zwiększa praw-
dopodobieństwo uzyskania lepszych not w szkoleniu.  Może mieć tu także zna-
czenie swoiste dopasowanie do sytuacji, w której osoby te mają świadomość 
oceny, a mimo to nie dochodzi u nich do przestymulowania. Kwestia ta jednak 
wymaga dalszych badań.  

W odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz na podstawie analizy 
i dyskusji wyników badań sformułowano cztery wnioski końcowe. 
1. Osoby uprawiające progresywną rekreację narciarską przejawiają wyższy 

poziom zapotrzebowania na stymulację w porównaniu z osobami nieaktyw-
nymi sportowo i rekreacyjnie. 

2. Mężczyźni przejawiają wyższy średni poziom poszukiwania grozy i przy-
gód oraz ogólnego zapotrzebowania na symulacje w porównaniu z kobie-
tami. Nie wykazano związków między stażem uczestnictwa w narciarskiej 
aktywności rekreacyjnej oraz umiejętnościami a zapotrzebowaniem na sty-
mulację. 
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3. Wykazano związki między zapotrzebowaniem na stymulację a wybranymi 
wskaźnikami efektywności działania w progresywnej rekreacji narciarskiej. 
Związki te przedstawiają się odmiennie w zależności od płci badanych oraz 
rodzaju zadania – wskaźnika efektywności.   

4. Uzyskane wyniki mogą świadczyć o potrzebie indywidualizacji w dostar-
czaniu stymulacji uczestnikom aktywności sportowo-rekreacyjnej, w tym 
zwłaszcza aktywności o charakterze progresywnym. 
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SENSATION SEEKING AS A TENDENCY  

IN THE CONTEMPORARY SPORTS  

AND RECREATIONAL ACTIVITY  

 
 

Summary  
 
Sports and recreational activity, regardless of the type of practiced discipline, 

more and more often takes a progressive or even risky form in the contemporary world 
[Gracz, Sankowski, 2001]. Among recreational participants, this phenomenon manifests 
itself, among others, in the high levels of sensation seeking, i.e. the tendency to seek out 
intense sensations and experiences and the willingness to take the risks for achieving 
such experiences [Zuckerman, 1983]. Research results show that the choice of particu-
lar high-risk recreational activities (rock climbing, skiing, white-water canoeing, etc.) 
can be associated with a high sensation seeking profile of those who participate in them 
[cf. Malkin, Rabinowitz, 1988]. 

In this paper we present the evaluation of the level of stimulation needs as mea-
sured with Zuckerman’s Sensation Seeking Scale V (SSS-V) [1994] among the partici-
pants (N = 198) of the chosen form of recreation, i.e. progressive recreational skiing, 
and we discuss the results from the statistical analysis (correlation matrix, multiple 
regression model) that concerns the relationships between stimulation needs (sensation 
seeking) and efficiency in this particular discipline. We also outline the issues related to 
the concept of  contemporary sports and recreational activity, and the emerging ten-
dency towards aspiring from recreation to excitement.  

 
Translated by Małgorzata Walczak 
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NA PRZYKŁADZIE BEŁCHATOWA 
 
 
 

Wstęp 

 
Rola, jaką odgrywa sport i rekreacja w świadomości społeczności lokalnej 

danego regionu, uzależniona jest od wielu czynników. Nie ulega wątpliwości, 
że w ciągu ostatnich lat coraz bardziej zyskują one na znaczeniu, wydatnie 
wspierając ludzki byt.  

Jak pisze B. Ryba1, kultura fizyczna powinna być traktowana w skali kraju 
i na poziomie samorządów terytorialnych w strategiczny sposób, pozwalający 
ustalać priorytety w kształtowaniu jej samej, tak aby można było określić zasięg 
planowanych przekształceń organizacyjnych, dystrybucję materiałów i zasobów 
ludzkich, prawidłowe rozmieszczenie kompetencji oraz synergię, czyli zasady 
współdziałania różnych podmiotów w nowej sytuacji zarządzania sportem i re-
kreacją. 

Nieustannie poszukuje się kompetencji do inwestycji w takie typy działal-
ności, które nie tylko będą podnosiły jakość życia mieszkańców, ale również 

                                                           
1  B. Ryba, Podstawy zarządzania instytucjami sportowo-rekreacyjnymi, Polska Korpo-

racja Menedżerów Sportu, Warszawa 2004, s. 47. 
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staną się elementem promocji2, źródłem dochodów, częścią tożsamości i wize-
runku danego społeczeństwa. Prawidłowe wykorzystanie potencjału regional-
nego do realizacji zadań z dziedziny sportu i rekreacji wymaga profesjonalnego 
zarządzania3, bo tylko wtedy mogą być one narzędziem wsparcia rozwoju lo-
kalnego i regionalnego na wielu płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej i de-
mograficznej.  

Celem artykułu jest ukazanie wpływu zmian społecznych, ekonomicznych 
i demograficznych na rozwój sportu i rekreacji na poziomie lokalnym i regio-
nalnym na przykładzie Bełchatowa.  

 
 

1. Znaczenie sportu i rekreacji dla współczesnego człowieka 

 
Sport i rekreacja od dawna były dla człowieka bardzo ważnym elementem 

życia. Poczynając od ludzi pierwotnych, którzy nieustannie musieli walczyć 
o terytorium, pożywienie i swoją pozycję w społeczeństwie, gdzie ich spraw-
ność fizyczna i kondycja zdrowotna były podstawą przetrwania i pozycji 
w „stadzie”4, a kończąc na człowieku współczesnym, dla którego sport i rekrea-
cja mają znaczenie wielowymiarowe i są wyrazem rozwoju cywilizacyjnego. 
Dziś o sporcie i rekreacji mówi się i pisze jak o działalności dobrowolnej, co 
podkreślają przepisy międzynarodowe dotyczące tej dziedziny życia, a w Polsce 
– ustawa o sporcie5, w której określono zasady uprawiania i organizacji sportu. 
Można zatem stwierdzić, że „Sport to świadoma, dobrowolna działalność czło-
wieka, podejmowana głównie dla zaspokojenia potrzeby zabawy, popisu, walki, 
a także wewnętrznego doskonalenia się w drodze systematycznego rozwoju 
cech fizycznych, umysłowych i wolicjonalnych”6. Według ustawy o sporcie 
„sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo 
doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kon-

                                                           
2  M. Mango, J. Staruchowicz, Marketing sportowy – skuteczna forma promocji miasta. 

Również w Polsce?, www.brief4poland.pl, 2011. 
3  B. Ryba, Organizacja i zarządzanie sportem polskim, RCMSKFiS, Warszawa 1995. 
4  R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wyd. BK, Wroc-

ław 2009. 
5  Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r., DzU nr 127, poz. 857. 
6  Mała encyklopedia sportu, Sport i Turystyka, Warszawa 1984–1986. 



Przemiany społeczno-demograficzne podstawą rozwoju sportu… 

 

67 

 

dycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie 
wyników sportowych na wszelkich poziomach”7. 

We współczesnym świecie założenia kultury fizycznej nie są już podstawą 
przeżycia, jak to było u ludności pierwotnej, ale stały się wyrazem świadomego 
rozwoju cywilizacyjnego człowieka, gdzie od sportu człowiek oczekuje roz-
rywki, przepisów na zdrowie psychiczne i fizyczne, innej możliwości spędzania 
czasu wolnego, alternatywę dla biznesu, kultury, pokonywania rekordów, rywa-
lizacji, zarobku itp.  

Sport coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jako dyscyplina, która wspiera 
człowieka w wielu aspektach, niezbędnych do jego szeroko rozumianego roz-
woju, a organizacje międzynarodowe, takie jak na przykład Unia Europejska, 
dostrzegają jego rolę jako narzędzia strategicznego, pozwalającego kształtować 
między innymi solidarność i dobrobyt8. 

Nie ma jednak recept na sposób kształtowania polityki w zakresie sportu 
i rekreacji, ale są ogólne założenia, pozwalające nadać tej dyscyplinie odpo-
wiednią rangę. Każdy region ma swoją specyfikę, zatem konieczna jest szcze-
gółowa analiza potrzeb, problemów i możliwości wdrożenia określonej strategii 
rozwoju sportu i rekreacji. Oznacza to, że każdy region ma własne determinanty 
rozwoju i wdrażania działań, które będą albo wspierać, albo ograniczać tę gałąź 
ludzkiej działalności. 

 
 

2. Rozwój gospodarczy a sport i rekreacja 

 
Współczesny świat to świat kapitału, a rozwój społeczeństw jest nierozer-

walnie związany z funkcjonowaniem gospodarki. Można zatem zakładać, że 
czynnik ekonomiczny będzie jedną z najsilniejszych determinant wsparcia spor-
tu i rekreacji. Warto dodać, że sport oparty na silnych podstawach ekonomicz-
nych, na kapitale różnego rodzaju organizacji, sam potrafi generować określone 
profity ekonomiczne. O ile trudno jest zazwyczaj podać konkretne, dające się 
porównywać dane dotyczące gospodarczego znaczenia sportu, o tyle liczne 
badania i analizy przeprowadzone w poszczególnych krajach pokazują, że 
wskaźniki ekonomiczne powiązane z takimi zjawiskami, jak zakrojone na sze-

                                                           
7  Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r..., art. 2. 
8 Biała księga na temat sportu, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007, s. 2. 
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roką skalę wydarzenia sportowe (np. mistrzostwa świata w piłce nożnej), koszt 
braku aktywności fizycznej czy starzenie się społeczeństw, są bardzo znaczące.  

Według przeprowadzonych badań9, sport w 2004 roku dał wartość dodaną 
w kwocie 407 mld euro, czyli 3,7% PKB całej Unii Europejskiej, i około 
15 mln miejsc pracy, tj. 5,4% ogółu siły roboczej. Nie ulega zatem wątpliwości, 
że sport ma duży wpływ na rozwój gospodarczy. Nie należy jednak zapominać 
o tym, że wiele przedsięwzięć w tym obszarze nie ma charakteru zarobkowego, 
ponieważ sport ma być dostępny dla wszystkich i najczęściej tego typu działal-
ność uzależniona jest od pomocy państwa bądź sponsoringu kapitału prywatne-
go. Wyzwaniem jest zatem takie zbudowanie partnerstwa publiczno-prywatne-
go, które pozwoli sformułować spójną politykę wsparcia sportu na poziomie 
lokalnym i regionalnym, zgodnie z posiadanym potencjałem finansowym, loka-
lizacyjnym, infrastrukturalnym, demograficznym i społecznym.  

Bełchatów10 jest przykładem, jak przemiany gospodarcze wpłynęły na 
zmiany demograficzne i społeczne, a w konsekwencji na sport i rekreację. Dzię-
ki dogodnej lokalizacji w centrum Polski miasto wykorzystywało swój poten-
cjał do kształtowania charakteru regionu, najpierw rzemieślniczo-rolniczego, 
a potem fabrycznego, by w konsekwencji stać się potentatem energetycznym. 
Oprócz różnego rodzaju gałęzi przemysłu rozwijał się między innymi sport. 
Bełchatów był niewielką osadą, lecz dzięki napływowi kapitału dopiero w okre-
sie międzywojennym w mieście pojawiły się pierwsze organizacje kulturalne 
i sportowe, które powoli wpisywały się w krajobraz rozwijającego się miasta.  
Przełom w rozwoju Bełchatowa, a w konsekwencji sportu, nastąpił w 1960 
roku, kiedy w jego pobliżu odkryto złoża węgla brunatnego i decyzją Rady 
Ministrów postanowiono wybudować kopalnię oraz elektrownię. Te potężne 
przedsiębiorstwa, o znaczeniu strategicznym dla państwa, zaczęły wspierać 
zarówno rozwój lokalnej społeczności, jak i zaspokajanie jej potrzeb, poczyna-
jąc od zapewnienia egzystencji, po realizację celów związanych z samodosko-
naleniem, rywalizacją, rozrywką itd.  

Rozwój sportu i rekreacji w Bełchatowie stał się możliwy dzięki wsparciu 
finansowemu i organizacyjnemu przemysłu paliwowo-energetycznego. Zbudo-

                                                           
9 Zob. D. Dimitrov, C. Helmenstein, A. Kleissner, B. Moser, J. Schindler, Die makroeko-

nomischen Effekte des Sports in Europa, Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, Sektion 
Sport, Wien 2006. 

10  Informacje historyczne na temat Bełchatowa pochodzą ze strony Urzędu Miasta Beł-
chatowa www.belchatow.pl, 2011. 
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wano partnerstwo publiczno-prywatne, pozwalające rozwijać lokalną rekreację 
i organizacje sportowe o charakterze profesjonalnym i amatorskim.  

Poszukując determinantów rozwoju sportu i rekreacji w Bełchatowie, naj-
pierw należy wskazać rozwój gospodarczy pod wpływem potężnego przemysłu. 
Kapitał finansowy, możliwości organizacyjne i oczekiwania społeczności stały 
się fundamentem rozwoju organizacji sportowych i rekreacji w całym regionie 
bełchatowskim.  

Obecnie w Bełchatowie siedziby mają dwie drużyny uczestniczące w roz-
grywkach krajowych i międzynarodowych: GKS Bełchatów w piłce nożnej 
i Skra Bełchatów w siatkówce męskiej. Kluby te są od wielu lat wspierane fi-
nansowo i organizacyjnie przez kopalnię i elektrownię. Stały się ważnymi 
ogniwami w integrowaniu lokalnego środowiska i promowania miasta, które 
z racji zagłębia węglowego kojarzone było głównie ze Śląskiem. Dziś, dzięki 
między innymi dużej popularności piłki nożnej i siatkówki w Polsce, Bełchatów 
ma silną markę w centrum kraju. 

 
 

3. Rozwój demograficzny a sport i rekreacja  

   
Naturalną konsekwencją powstania w latach 80. XX wieku potężnego za-

głębia energetycznego były zmiany demograficzne w mieście, które zaczęło być 
atrakcyjne głównie dzięki możliwości zatrudnienia w kopalni i elektrowni, 
z czego skorzystali ludzie z różnych regionów Polski. W okresie rozbudowy 
przemysłu do miasta w krótkim czasie napłynęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi 
w poszukiwaniu perspektyw zawodowych, co wydatnie zmieniło strukturę de-
mograficzną regionu.  

Z czasem nastąpił rozwój sportu i rekreacji, bo oprócz pracy i „chleba” 
społeczeństwo zaczęło domagać się „igrzysk”. W okresie międzywojennym 
działało tu kilka organizacji sportowych, a w latach 90. XX wieku zanotowano 
znaczny wzrost liczby tych organizacji. Wraz z napływem ludności, głównie 
młodej, w wieku produkcyjnym11, pojawiły się różne pomysły, wiedza i ocze-
kiwania, gdyż kapitał ludzki Bełchatowa pochodził z różnych środowisk i re-
gionów. 

                                                           
11  Obecnie w Bełchatowie jest ok. 61 tys. mieszkańców wg danych GUS. Ludność. Stan 

i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI 2010 r.), GUS, Warszawa 2010. 
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Rys. 1. Liczba ludności Bełchatowa w ciągu dwóch ostatnich stuleci 
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych. 

 
 
Bełchatów w krótkim czasie zbudował własną, specyficzną kulturę regio-

nu, odmienną od poprzedniej. Pod wpływem nagłych zmian demograficznych 
i wsparcia przemysłu szybko zaczęły się zmieniać potrzeby mieszkańców. 
Oprócz pracy ważną rolę zaczęły odgrywać takie potrzeby, jak przynależność, 
rozrywka, rywalizacja, samodoskonalenie, wolny czas, jakość życia. Sport 
i rekreacja zatem stały się ważnym narzędziem spełniającym te oczekiwania.  

Drugim determinantem rozwoju sportu i rekreacji w Bełchatowie była 
zmiana struktury demograficznej ludności, która w krótkim czasie „odmłodziła” 
populację i stała się motorem napędowym rozwoju lokalnego i regionalnego.  

 
 

4. Rozwój społeczny a warunki uprawiania sportu i rekreacji 

 
Rozwój przemysłu i nagła zmiana struktury demograficznej stały się im-

pulsem do dynamicznego rozwoju społecznego12. Bogacące się w szybkim tem-
pie społeczeństwo zaczęło oczekiwać również zmian w jakości swojego życia 

                                                           
12  Zob. S.A. Radcliffe, Culture and Development in a Globalizing World: Geographies, 

Actors, and Paradigms, Routledge 2006. 
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nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również społecznym13. Wraz 
z ekonomicznym rozwojem regionu zachodziły zmiany w wielu obszarach 
funkcjonowania społeczności lokalnej. Wyrazem tego rozwoju był również 
wyraźny wzrost liczby organizacji sportowych zrzeszających profesjonalistów 
i amatorów, a także organizacji rekreacyjnych. Dzięki temu Bełchatów stał się 
w krótkim czasie jednym z chętniej odwiedzanych ośrodków aktywnego wypo-
czynku i uprawiania sportu. 

Obecnie w Bełchatowie znajduje się ponad dwadzieścia klubów i organi-
zacji sportowych, które zrzeszają blisko 2 tys. sportowców, czyli 3,5% ogółu 
mieszkańców miasta. 

Wizytówką silnie rozwiniętej bazy rekreacyjnej są dwa ośrodki sportowo- 
-rekreacyjne, które wybudowano przy spiętrzeniu rzeki Widawki. Ośrodek 
„Słok”, będący własnością Elektrowni Bełchatów, i „Wawrzkowizna”, należący 
do KWB Bełchatów, to silne punkty sportowo-rekreacyjne w regionie, oferują-
ce między innymi jazdę konną, rowery wodne, żaglówki, kajaki, boiska sporto-
we, kąpielisko ze zjeżdżalnią wodną i plażą, rowery go-cart, krytą pływalnię, 
korty tenisowe o nawierzchni tartanowej, siłownię oraz park linowy. Zimą 
atrakcyjnym miejscem do uprawiania sportu i rekreacji jest stok narciarski „Gó-
ra Kamieńsk” powstały na sztucznej górze, usypanej na skutek działań wydo-
bywczych kopalni.  

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, usytuowana blisko siebie na obrze-
żach miasta, stała się silnym magnesem turystycznym i elementem promocji 
miasta w regionie, co bardzo szybko spowodowało konieczność dostosowania 
go do potrzeb rekreacyjnych mieszkańców. Między innymi wybudowano długie 
trasy rowerowe, pozwalające dbać o kondycję fizyczną w bezpieczny sposób, 
z dala od ruchliwych dróg, a także połączyć wymienione ośrodki sportowo- 
-rekreacyjne. Obecnie w mieście jest 17,5 km dróg rowerowych oraz ciągów 
pieszo-rowerowych, które są połączone z leśnymi ścieżkami rowerowymi. 
Ścieżki leśne mają postać dwóch pętli o długościach 4 km i 10 km. Ponieważ 
w mieście ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Załoga Rowerowa Zgrzyt, skupia-
jąca miłośników jazdy na rowerze, w porozumieniu z miastem opracowano 

                                                           
13  J.M. Ferry, La civilisation tributaire de sa passion du bien-être, Editions Entre-Vues 

& Labor 1997. 
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22 trasy rowerowe, wykorzystujące dostępne ścieżki rowerowe oraz kompleksy 
parkowe i leśne. Najdłuższa trasa liczy sobie około 100 km14. 

Społeczny, ekonomiczny i demograficzny rozwój miasta znalazł odzwier-
ciedlenie w rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, czyniąc z Bełcha-
towa atrakcyjne miasto pod względem jakości życia. Partnerstwo publiczno- 
-prywatne, polegające między innymi na współpracy lokalnej władzy samorzą-
dowej i przemysłu paliwowo-energetycznego, pozwoliło podzielić kompetencje, 
organizację oraz koszty finansowe sportu i rekreacji na poszczególne jednostki 
z korzyścią dla właścicieli i wszystkich interesariuszy. 

Dwa duże kluby sportowe15 o zasięgu międzynarodowym przyczyniły się 
do rozbudowy infrastruktury sportowej – powstały stadion piłkarski, hala spor-
towa, kilka pełnometrażowych boisk treningowych z trawą naturalną i sztuczną, 
gdzie przez cały rok kalendarzowy można rozgrywać mecze. Ponadto powstało 
kilka boisk, tak zwanych orlików, kilka basenów, korty tenisowe, ścianki wspi-
naczkowe, park skatowy, lodowisko miejskie, kilka boisk lekkoatletycznych. 
Można zatem stwierdzić, że pod względem społecznym, sportowym i rekrea-
cyjnym nastąpił znaczny rozwój Bełchatowa.  

Posiadana baza sportowo-rekreacyjna wydatnie przyczyniła się do wzrostu 
jakości życia jego mieszkańców, a w regionie miasto stało się atrakcyjnym 
miejscem aktywnego spędzania czasu, co skrzętnie wykorzystywane jest 
w celach marketingowych. Wyrazem tego jest hasło reklamowe magistratu, 
zachęcające do odwiedzin Bełchatowa: „Bełchatów – daj się skusić!”.  

Największymi klubami w mieście są GKS i Skra, które oprócz sekcji piłki 
nożnej i siatkowej mają w swoich strukturach takie dyscypliny, jak zapasy, 
brydż sportowy i pływanie, lecz w mieście są też inne organizacje sportowe, 
prowadzące różne dyscypliny, co przedstawiono w tabeli. 

 
 
 

                                                           
14  Wykaz tras rowerowych i ich przebieg dostępny jest na stronie www.belchatow.pl, 2011. 
15  Do 2009 r. GKS Bełchatów należał do KWB Bełchatów, jednak na skutek zmian legis-

lacyjnych, zabraniających spółkom Skarbu Państwa posiadania klubów sportowych, kopalnia 
odsprzedała swoje udziały do Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Technologicznego, którego 
udziałowcami są m.in. miasto Bełchatów, gmina Kleszczów, Kopalnia i Elektrownia Bełchatów, 
Politechnika Łódzka. Skra Bełchatów jest własnością Stowarzyszenia „Skra”, a Elektrownia 
Bełchatów, obecnie należąca podobnie jak kopalnia do koncernu Polskiej Grupy Energetycznej, 
jest jej strategicznym sponsorem. 
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Tabela 1 

Kluby sportowe w Bełchatowie i uprawiane w nich dyscypliny  

Klub Dyscyplina 
GKS Bełchatów piłka nożna, zapasy, brydż sportowy 
Skra Bełchatów siatkówka, pływanie 
KSSP baseball 
GLKS Zjednoczeni Bełchatów piłka nożna 
KS Grocholice Bełchatów piłka nożna, rugby 
LSKK Lityński Fazbud World Bełchatów kolarstwo 
LKS Stomil Bełchatów kolarstwo, tenis stołowy, szachy 
BKL Bełchatów lekkoatletyka  
GKK karate 
KSK „Shotokan” karate 

Źródło: opracowanie własne.  
 
 
Sport profesjonalny i amatorski, ale także dziecięcy, stał się ważnym ele-

mentem codzienności dla społeczności lokalnej, a rozwój społeczny ważnym 
determinantem w rozwoju tych gałęzi ludzkiej działalności. 

 
 

Zakończenie 

 
W czasie gwałtownych zmian ekonomicznych, społecznych i demogra-

ficznych coraz częściej sport i rekreacja są bardzo ważnym narzędziem kształ-
towania cywilizacji. Oznacza to, że działania w tych dziedzinach, zarówno po-
dejmowane przez organizacje międzynarodowe na poziomie globalnym, jak 
i państwo oraz samorządy terytorialne na poziomie lokalnym i regionalnym, 
muszą być systemowe i strategiczne16. Odpowiednie zarządzanie potencjałem 
sportowym i rekreacyjnym jest narzędziem wspierania polityki społecznej, po-
prawiającej ogólnie rozumianą kondycję społeczeństwa, zarówno w kontekście 
zapisków ustawy o sporcie jak i w aspekcie ekonomicznym. 

Trudno się nie zgodzić z tym, że odpowiednia organizacja oraz zarządza-
nie sportem i rekreacją w danym regionie będąe uzależnione od wielu czynni-

                                                           
16  Zob. m.in. Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2012, Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej i Sportu, „Sport Wyczynowy” 2003, nr 3–4, Warszawa 2003. 
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ków, w tym również od prawidłowo zbudowanego partnerstwa publiczno- 
-prywatnego, które gwarantuje stabilizację i długofalowe podejście. 

Przykład Bełchatowa pokazuje, że na rozwoj sportu i rekreacji miały 
wpływ zakrojone na szeroką skalę zmiany gospodarcze, demograficzne  
i w konsekwencji społeczne. Nie oznacza to jednak, że są to jedyne determinan-
ty tego rozwoju.  

Dla Bełchatowa inwestycje w sport i rekreację mogą być szansą na prze-
trwanie i rozwój w czasach, gdy kopalnia i elektrownia nie będą już miały ta-
kiego znaczenia z powodu wyczerpywania się zasobów naturalnych. Jest bo-
wiem pomysł (ujęty w strategii miasta) na wybudowanie na eksploatowanych 
terenach potężnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który ma przyciągać 
turystów i inwestorów. Ma to umożliwić regionowi dalszy, zrównoważony 
rozwój już bez wsparcia koncernu paliwowo-energetycznego. 

Na zakończenie można przytoczyć słowa Pierre’a de Coubertina: „Sport 
jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi”17. Nie 
stać nas więc na marnowanie potencjału sportowego i rekreacyjnego naszych 
regionów, lecz wciąż należy szukać takich rozwiązań i determinantów, które 
będą przyczyniały się do rozwoju tego bardzo ważnego dla człowieka aspektu 
życia. 
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THE SOCIO-DEMOGRAPHIC CHANGES AS A BASIS FOR DEVELOPMENT 

OF SPORT AND RECREATION ON THE EXAMPLE  

OF THE CITY BEŁCHATÓW 

 
 

Summary 
 
Sport and recreation play an increasing role in the life of modern man. Taking into 

account the development of civilization have become an expression of man’s striving 
for perfection of physical, but also an element of entertainment, competition, fun, over-
coming record business, promotion and integration of the local community. Because  
of the role played sports and recreation in today's world, international organizations 
such as the European Union, stressing the need for a strategic approach in the manage-
ment of sport and recreation, and emphasize the economic, demographic and social 
development of those disciplines. Each region will have their own unique skills and 
organizational capacity, financial and social policy for the sport and recreation, but 
there is no denying that changes in social, economic and demographic changes are 
a powerful stimulus to the development of these disciplines. For example, Belchatow, 
the author points to the economic, social and demographic factors as those factors that 
greatly influenced the development of sport and recreation in the region. 

 
Translated by Paweł Kuźbik 
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Wstęp 

 
Na Pomorzu Zachodnim, podobnie jak na wszystkich (lub olbrzymiej 

większości) tzw. Ziemiach Odzyskanych bardzo wyraźnie występuje problem 
niewielkiej identyfikacji i poczucia związku jego mieszkańców z miejscem 
urodzenia. Ich tożsamość regionalna jest bardzo słabo ukształtowana [Głąbiń-
ski, 2008, s. 13]. Główna przyczyna takiego stanu rzeczy wydaje się oczywista. 
Migracje, w których wyniku przybyli na te ziemie przesiedleńcy którzy musieli 
zostawić swoje dotychczasowe małe ojczyzny, z ich historią, kulturą regionalną, 
cmentarzami, gdzie pochowano ich przodków, były czymś niespotykanym we 
współczesnej historii Europy. Historia miejsc/miast to historia murów (określe-
nie umowne, rozumiane przez autorów przede wszystkim jako wytwory kultury 
materialnej, ale można je rozszerzyć także na kulturę niematerialną) i mieszka-
jących w nich ludzi. Nowi mieszkańcy dzisiejszego Pomorza Zachodniego – 
pochodzący przecież nie z jednego, ale z wielu regionów, nietworzący więc 
grupy jednorodnej kulturowo czy etnicznie, mający różne zwyczaje i tradycje – 
przybyli na ziemie, których dotychczasowi mieszkańcy byli im obcy kulturowo 
i narodowościowo (nawet przy najlepszych chęciach dziedzictwo historyczne 
i kulturowe regionu trudno ściśle wiązać z historią Polski i tym samym z histo-
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rią przodków migrantów), a następnie sami zostali przesiedleni, zabierając pa-
mięć o miejscach i zdarzeniach, a zostawiając tylko zrujnowane (nierzadko 
w bardzo znacznym stopniu) miejscowości. Według H. Rogackiego, taka jak na 
Pomorzu Zachodnim zmiana struktury narodowościowej nie zaszła nigdzie we 
współczesnej Europie [Głąbiński, 2008, s. 11].  

Szczecin, będący stolicą regionu, jest szczególnym przypadkiem. O ile his-
torię miasta i regionu można traktować jako miejsc ścierania się wpływów 
i interesów wielu państw [Baranowska, 2001, s. 3], a  dziedzictwo kulturowe 
jako dorobek wielu narodów [Baranowska, 2001, s. 11], o tyle wielkomiejski 
Szczecin1 powstał w momencie szczytowego rozwoju państwa pruskiego 
i ukształtowania się modelu państw narodowych, był zatem miastem niemiec-
kim. 

Stosunek ludności przybyłej na te ziemie musiał więc być w najlepszym 
wypadku ambiwalentny. Jeśli dodamy do tego poczucie tymczasowości (nie-
pewności) nowych mieszkańców z powodu przynależności Szczecina do Polski 
oraz, będących już osobną kwestią prób kształtowania nowego człowie-
ka/obywatela, jego zwyczajów, tradycji po 1945 roku, wielu zmian administra-
cyjnych, a także przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych po 1989 
roku, to należy się zgodzić z tezą, że warunki do rozwoju tożsamości regional-
nej i związków mieszkańców Pomorza Zachodniego ze swoją małą ojczyzną 
były bardzo trudne. Zagadnienia związane ze świadomością i tożsamością re-
gionalną szczegółowo omawia w swojej pracy Z. Głąbiński [2008]. Szczególnie 
ważkie wydają się być opinie cytowanych w niej autorów. J. Leoński stwierdza, 
że „regionalizm zachodniopomorski istnieje na poziomie struktur instytucjonal-
nych i kultury oficjalnej. (…) na poziomie świadomości społecznej nie można 
jeszcze mówić o występowaniu integracji regionalnej. (…) Pomorze Zachodnie 
jest regionem bardziej w sensie administracyjnym niż świadomościowym” [Gą-
biński, 2008, s. 76]. Trywializując nieco zagadnienie, odpowiedzią na pytanie, 
czy istnieje region zachodniopomorski jako odrębny byt kulturowy, są pytania 
szczegółowe: czy istnieje lokalny (regionalny) sposób spędzania świąt, regio-
nalna potrawa (wpisane na listę potraw tradycyjnych pasztecik czy paprykarz 

                                                           
1  W drugiej połowie XIX w. powstał układ urbanistyczny nadający miastu jego wyjąt-

kowy klimat; na przełomie XIX i XX w. zaprojektowano i wybudowano wiele najważniejszych 
budowli, np. będące wizytówką miasta Wały Chrobrego to Hakenterasse. W okresie między-
wojennym powstały lub zostały włączone w obręb administracyjny dzielnice miasta, które do 
dziś mają na ogół niezmieniony kształt [Łopuch, 1999].  
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szczeciński wydają się należeć jednak do innej kategorii niż np. oscypek czy 
kutia2), taniec, ubiór, tradycje, zwyczaje itp. Odpowiedzi są jednoznacznie 
przeczące. 

Oczywiście, można stwierdzić, że nie ma bezpośredniego związku tożsa-
mości regionalnej z ekonomią, która decyduje o rozwoju danego regionu. Zna-
jomość własnej małej ojczyzny (edukacja) to jednak większy z nią związek. Ten 
zaś już może się przekładać na kształtowanie na Pomorzu Zachodnim jego spe-
cyficznej kulturowej i społecznej charakterystyki, będącej jedną ze składowych 
atrakcji turystycznej, które „odgrywają olbrzymią rolę w kształtowaniu geogra-
fii ruchu turystycznego, umożliwiają identyfikację miejscowości i regionów, 
określają ich tożsamość i wizerunek (image)” [Kruczek, Sacha, 2001, s. 10]. 
Należy ponownie odwołać się do pracy Z. Głąbińskiego, który cytując Z. Ry-
kiela3, stwierdza, że  „w kształtowaniu świadomości regionalnej dzieci i mło-
dzieży niezwykle odpowiedzialna rola przypada systemowi edukacji formalnej. 
W ramach procesu nauczania ważnym czynnikiem stymulującym ten proces 
może być ruch turystyczno-krajoznawczy dzieci i młodzieży” [Głąbiński, 2008, 
s. 14]. Mimo że proces kształtowania związku ze swoim regionem będzie bar-
dzo długotrwały4, to należy go wdrażać i promować. Nauczyciele i specjaliści 
od turystyki powinni więc kształtować te związki u dzieci i młodzieży. Z badań 
przeprowadzonych w szczecińskich szkołach średnich wynika, że nauczyciele 
wychowania fizycznego są najbardziej aktywnymi turystycznie nauczycielami – 
tak twierdzili zarówno dyrektorzy szkół, jak i uczniowie [Tarnowski, 2004, 
2004a]. Ich przygotowanie podczas studiów do pracy turystyczno-krajoznaw-
czej jest zatem bardzo ważne – stąd, między innymi, obecność przedmiotów 
związanych z turystyką na uczelniach kształcących przyszłych nauczycieli wf. 

Program turystyki dla studentów (przyszłych nauczycieli wychowania fi-
zycznego i wychowawców, a także dla animatorów turystyki), powinien posze-
rzać ich wiedzę krajoznawczą i przygotowywać do prowadzenia zajęć tereno-
wych – będących propedeutyką „dużej” turystyki – w swojej „małej ojczyźnie” 

                                                           
2  Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisano 

13 produktów pochodzących z województwa zachodniopomorskiego. 
3  „Świadomość regionalna jest kształtowana przez tradycję rodzinną i nauczanie szkolne” 

[Głąbiński, 2008, s. 14]. 
4  Należy mieć świadomość, że liczbę uczniów zainteresowanych formalnych udziałem 

w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych, a więc w tych, które można uznać za najbar-
dziej aktywne turystycznie, szacuje się na około 5–10 % [Tarnowski, 2009]. 
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(rajdów, wycieczek po rodzinnej miejscowości i najbliższej okolicy/regionie). 
Ciekawa wydaje się jednak próba określenia wiedzy o swoim regionie i stosun-
ku emocjonalnego do swojej małej ojczyzny tych absolwentów szkół średnich, 
którzy wybierając wymienione kierunki, powinni z definicji mieć wyższy jej 
poziom. Wiedza ta jest też pewnym wskaźnikiem (nie do końca miarodajnym, 
ale jednak) poziomu edukacji regionalnej w szkołach5. 

W artykule przedstawiono wypowiedzi studentów Instytutu Kultury Fi-
zycznej Uniwersytetu Szczecińskiego kierunków: wychowanie fizyczne (III rok 
studiów, studia pierwszego stopnia) oraz turystyka i rekreacja (I rok studiów, 
studia pierwszego stopnia)6, którzy na pierwszych ćwiczeniach z turystyki w la-
tach akademickich 2009/2010 i 2010/2011 wypełniali krótkie kwestionariusze. 
Odpowiadali w nich na pytania dotyczące ich doświadczeń, preferencji, marzeń 
i planów turystycznych, a także zagadnień związanych z percepcją geograficz-
no-turystyczną ich małej ojczyzny i stosunku do niej. Ćwiczenia te miały na 
celu wprowadzenie studentów w przedmiot i przekazanie informacji prowadzą-
cym, jak studenci postrzegają turystykę przed rozpoczęciem cyklu obligatoryj-
nych zajęć. Ponieważ stwierdzono, że na ich podstawie można wysnuwać pew-
ne wnioski co do ewentualnej przydatności doświadczeń i zainteresowań tury-
stycznych studentów w ich przyszłej pracy, postanowiono przedstawić je w for-
mie publikacji. 

W artykule przedstawiono wypowiedzi studentów na temat ich znajomości 
krajoznawczych walorów turystycznych swojej małej ojczyzny i stosunku do 
swego miejsca urodzenia.  

 
 

1. Cel, materiał i metodologia badań 

 
Celem badań było określenie stosunku emocjonalnego studentów do swe-

go miejsca zamieszkania i znajomości krajoznawczych walorów turystycznych 
swojej małej ojczyzny. 

Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, narzędziem badawczym był 
kwestionariusz ankiety, w którym zastosowano zarówno pytania otwarte 
                                                           

5  Są ścieżki edukacji regionalnej i podręcznik do edukacji regionalnej dla Pomorza Za-
chodniego [Baranowska, 2001]. 

6  Jest to pierwszy rocznik studiujący na nowo otwartym kierunku, dlatego brakuje badań 
w roku akademickim 2009/2010. 
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(przede wszystkim w przypadku prośby o wymienianie walorów turystycznych) 
jak i zamknięte. Kwestionariusze wypełniło 162 studentów urodzonych 
w latach 1985–1991. Informacje o charakterystyce badanej populacji przedsta-
wiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1  

Charakterystyka badanej populacji 

Zmienna Kategoria studentów Liczba % 
Kierunek studiów – kierunek wychowanie fizyczne w latach aka-

demickich 2009/2010 i 2010/2011 
– kierunek turystyka i rekreacja w roku akade-

mickim  2010/2011 

123 
 

39 
 

75,9 
 

24,1 
 

Płeć – kobiety  
– mężczyźni 
– brak informacji 

82 
74 
6 

50,6 
45,7 
3,7 

Miejsce zamieszkania 
(rodzinna miejscowość) 

– Szczecin 
– pozostałe miejscowości* 
– brak informacji 

57 
96 
9 

35,2 
59,2 
5,5 

Miejsce zamieszkania 
(województwo) 

– zachodniopomorskie  
– pozostałe** 
– brak informacji 

137 
16 
9 

84,6 
9,9 
5,5 

Rok urodzenia – 1985 
– 1986 
– 1987 
– 1988 
– 1989 
– 1990 
– 1991 
– brak informacji 

4 
6 
21 
56 
39 
11 
20 
5 

2,5 
3,7 
12,9 
34,6 
24,1 
6,8 
12,3 
3,1 

* 54 miejscowości, z których zidentyfikowano 50. Większość to mniejsze miejscowości woje-
wództwa zachodniopomorskiego; największe z nich to Stargard Szczeciński, Świnoujście, 
Police i Goleniów. 

** Z województwa lubuskiego pochodziło 6 osób, z pomorskiego – 3 osoby, warmińsko- 
-mazurskiego – 2, dolnośląskiego – 1; nie zidentyfikowano miejscowości czterech osób. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Studentów pytano między innymi o ich subiektywną ocenę:  
– swego związku z miejscem zamieszkania (małą ojczyzną); 
– znajomości okolicy/regionu swego miejsca zamieszkania. 

Proszono ich również o wymienienie walorów kulturowych (przy czym na uży-
tek niniejszego opracowania ograniczono je w zasadzie do zabytków kultury 
materialnej) i przyrodniczych swojej małej ojczyzny. Na tej podstawie podjęto 
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próbę oceny ich percepcji przestrzeni geograficzno-turystycznej swego miejsca 
zamieszkania. Założono, że dla statystycznej oceny znajomości swojego miej-
sca zamieszkania najistotniejsze jest wymienienie jego najważniejszych walo-
rów krajoznawczych i ich liczba7. B. Mikułowski i Z. Werner [1999] dokonali 
krajoznawczego opisu tych polskich miejscowości i obiektów, które charaktery-
zują się atrakcyjnością turystyczną, i wymienili najważniejsze ich walory. 
Sprawdzono, które z tych walorów i ile wymienili studenci, opisując swoją 
miejscowość rodzinną. 

W przypadku walorów krajoznawczych przyrodniczych brano pod uwagę 
przede wszystkim wymienianie przez studentów położonych w regionie parków 
narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz pozostałych 
form ochrony przyrody ujętych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody. 

Z powodu małej liczby studentów turystyki i rekreacji oraz faktu, że bada-
nia obejmowały studentów tylko dwóch roczników, analizę statystyczną ograni-
czono do podania wartości procentowych. 

 
 

2. Omówienie wyników 

 
Studentom zadano pytanie o ich subiektywną ocenę związku z małą ojczy-

zną8. Zdecydowana większość odpowiedzi świadczy o tym, że związek ten jest 
powszechnie deklarowany (rys. 1). 

Nie stwierdzono zasadniczych różnic w odpowiedziach ze względu na 
miejscowość rodzinną (studenci ze Szczecina i pozostałych miejscowości). 
Większy deklarowany związek z miejscem zamieszkania daje się natomiast 
zauważyć u mężczyzn (tabela 2).  

                                                           
7  Na przykład trudno przypuszczać, że związany ze swoim miejscem urodzenia mieszka-

niec Krakowa, pytany o wymienienie najważniejszych walorów swego miasta, nie potrafi wy-
mienić więcej niż kilku z nich i w dodatku nie tych najważniejszych (Planty, Sukiennice, Wawel, 
kościół Mariacki itp.). W takim przypadku można by przyjąć, że nie zna swego miasta, a ewentu-
alny związek z rodzinnym miastem nie jest oparty na „korzeniach historycznych”. Upraszczając: 
o ile jest możliwa dobra znajomość swego miejsca urodzenia bez poczucia tożsamości regional-
nej, o tyle głęboka tożsamość regionalna nie jest możliwa bez znajomości swego miejsca za-
mieszkania i jego historii. 

8  „Czy czuje się Pan(i) związany(a) emocjonalnie ze swoją miejscowością/okolicą (czy 
może Pan(i) powiedzieć, że jest to dla Niego/Niej „mała ojczyzna”, tzn. miejsce szczególnie 
bliskie)?” 
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Inne odpo‐
wiedzi:
1,2%
2 odp.

Nie wiem:
5,5%
9 odp.

Nie:
3,1%
5 odp.

Raczej  nie:
6,2%

10 odp.

Raczej tak:
40,7%
66 odp.

Tak, bardzo:
43,2%
70 odp.

 
 

Rys. 1. Rozkład odpowiedzi studentów na pytanie o ocenę związku z miejscem 
zamieszkania (n = 162) 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 2  

Rozkład odpowiedzi na pytanie o związek z małą ojczyzną  
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i płci badanych 

Kobiety Mężczyźni Szczecin Pozostałe 
miejscowości Odpowiedzi 

liczba % liczba % liczba % liczba % 
Tak, bardzo 29 35,3 37 50,0 26 45,6 39 40,6 
Raczej tak 34 41,5 31 41,9 21 36,8 44 45,8 
Raczej nie 7 8,5 2 2,7 5 8,8 3 3,1 
Nie 3 3,6 2 2,7 2 3,5 3 3,1 
Nie wiem 7 8,6 2 2,7 2 3,5 6 6,2 
Inne odpowiedzi 2 2,5 0 0,0 1 1,8 1 1,0 
Σ 82 100 74 100 57 100 96 99,8 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Na pytanie, czy zna Pan(i) dobrze swoją okolicę (miejscowość, region), 

odpowiedziało 161 osób. Zdecydowana większość (135 osób) odpowiedziała, 
że zna ją bardzo dobrze i dobrze. Tylko 14 zadeklarowało jej nieznajomość 
(odpowiedzi raczej nie i nie), a 11 stwierdziło, że nie zastanawiało się nad tym 
(rys. 2). Z deklaracji studentów w sprawie stosunku do miejsca zamieszkania 
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i jego znajomości można wnioskować, że są one bardzo zadowalające. Jednak 
rozkład odpowiedzi na pytanie, czy urządza Pan(i) wycieczki po okolicy9, suge-
ruje, że do wyników tych trzeba podchodzić ostrożnie. Trudno bowiem znać 
swoją okolicę, gdy się jej nie zwiedza. Tymczasem mniej osób urządza wy-
cieczki często i czasami, a więcej rzadko i wcale (odpowiednio 72 i 87 osób) – 
rysunek 3. Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują, że często i czasami urzą-
dzają wycieczki (odpowiednio 48,8% i 40,5%). 
 

21,7%
35 odp.

62,1%
100 odp.

7,5%
12 odp. 1,2%
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Rys. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie o znajomość swojej okolicy zamieszkania  
 (n = 161) 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Rozkład odpowiedzi na pytanie o znajomość zabytków budownictwa w ro-
dzinnej miejscowości (jakichkolwiek) również budzi wątpliwości co do zgod-
ności deklaracji znajomości swojej małej ojczyzny przez studentów ze stanem 
faktycznym; pośrednio także dotyczy odpowiedzi o związek z nią – słaba zna-
jomość rodzinnej miejscowości i jej okolicy nie wyklucza, co prawda, silnego 
z nią związku, ale na pewno jej nie potwierdza. Twierdząco odpowiedziało  
129 osób (79,6%), nieznajomość zadeklarowały 33 osoby (20,4%). Większość 
kobiet (25,6%) niż mężczyzn (14,9%) stwierdziła, że nie zna żadnych zabyt-
ków. 

                                                           
9  W pytaniu nie sugerowano ich rodzaju (piesze, rowerowe, samochodowe itp.).  
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Rys. 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie o urządzanie wycieczek po okolicy swego 
miejsca zamieszkania  (n = 161) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z odpowiedzi na nieco odmienne pytanie (czyli o zabytki rodzinnej miej-

scowości) wynika, że opinii o nieznajomości okolicy (łącznie odpowiedzi raczej 
nie, nie i nie wiem, nie zastanawiałem się)  było mniej niż w przypadku rodzin-
nej miejscowości (odpowiednio 25 i 33). Trudno zakładać, że statystycznie 
więcej osób lepiej zna okolicę niż swoją miejscowość. 

Studentów, którzy stwierdzili, że znają zabytki w swojej rodzinnej miej-
scowości, poproszono o ich wymienienie. Ankietowani wymieniali od 0 do 15 
zabytków, przy czym większość (71,3% – 92 osoby) wymieniało do 5 obiektów 
(rys. 4).  

Średnio wymieniano 3,8 zabytku w swojej miejscowości – nie było staty-
stycznych różnic między kobietami (3,8) a mężczyznami (3,7). Trudno jednak 
oceniać znajomość miejscowości przez ankietowanych tylko za pomocą liczb 
bezwzględnych, szczególnie przy takiej liczebności populacji i charakterystyce 
rodzinnych miejscowości (tabela 1). W mniejszych miejscowościach lub 
w tych, w których liczba materialnych walorów kulturowych jest mniejsza, 
studenci wymieniali ich mniejsze (ale za to większość lub wszystkie istniejące 
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zabytki), co świadczy o większej znajomości swego miejsca zamieszkania, niż 
wymienienie większej liczby walorów, ale nie wszystkich lub ich większości10. 

 
 

 
 

Rys. 4. Liczba wymienionych przez studentów zabytków w ich rodzinnych 
miejscowościach (n = 129) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Faktyczny stan wiedzy studentów o materialnych, kulturowych walorach 

krajoznawczych swoich miejscowości rodzinnych lepiej potwierdza inne zesta-
wienie. Porównywano liczbę wymienionych przez studentów zabytków w ich 
rodzinnej miejscowości (czyli można założyć, że uznanych przez nich za naj-
ważniejsze) z liczbą podaną w opisie miejscowości w atlasie krajoznawczym 
Polski [1999]11. Miejscowości, które były w nim scharakteryzowane, opisywało 
99 osób (41 ze Szczecina i 58 z innych miejscowości). Średnio wymieniali 
42,8% tych zabytków (tabela 3), które także w atlasie uznano za decydujące 
o wartości krajoznawczej danych miejscowości (w tym wypadku nieco większa 
zgodność walorów występowała u kobiet – odpowiednio 44,9%, i 40,9% u męż-
czyzn).  

                                                           
10  Mieszkańcy Szczecina wymieniali od 1 do 15 zabytków (średnia 5,4), natomiast po-

chodzący z innych miejscowości – od 1 do 12 (średnia 3,3).  
11  Miejscowości, które wg opisu krajoznawczego atlasu miały jeden walor było 1,  

dwa – 17, trzy – 12, cztery – 9, pięć – 2, sześć – 5, siedem – 12, więcej – 3. 



Znajomość regionalnych walorów krajoznawczych… 

 

87 

 

Tabela 3 

Liczba osób wymieniająca zabytki  
opisane w atlasie krajoznawczym Polski  

w umownych zakresach zgodności  

Liczba osób Procent zgodności 

4 od 0–10 

13 11–20 
15 21–30 

25 31–40 

19 41–50 

4 51–60 
5 61–70 

3 71–80 

11* 100 
99 x 

* Tylko w dwóch przypadkach, gdy w atlasie wymieniano w danej miejscowości więcej niż 
2 zabytki (odpowiednio 4 i 7), można mówić o tym, że wymienienie ich w 100% przez studen-
tów świadczy o ich wysokiej wiedzy krajoznawczej.  

Źródło: opracowanie własne. 
 
Jak stwierdzono, czym innym jest wymienienie wszystkich zabytków, jeśli 

w atlasie podano 2 (czyli teoretycznie doskonała znajomość swojego miejsca 
urodzenia), a czym innym podanie na przykład 50%, jeśli było ich, jak w Szcze-
cinie, 13. Porównując odpowiedzi mieszkańców Szczecina i innych miejscowo-
ści, stwierdzono różnicę12, lecz zasadniczo można powiedzieć, że realna znajo-
mość materialnych, krajoznawczych walorów kulturowych w obu przypadkach 
nie jest zbyt powszechna. Świadczy o tym głównie znajomość zabytków swego 
miasta przez studentów ze Szczecina. W tym wypadku autorzy mogli dokładnie 
porównać wiedzę studentów ze stanem faktycznym. W Szczecinie wytyczono 
miejski szlak turystyczny [Kotla], obejmujący 42 obiekty, z których większość 
to ważne zabytki. Studenci pochodzący z tego miasta wymieniali zaledwie 17  

                                                           
12  Średnia dla mieszkańców Szczecina (n = 41), którzy opisywali walory swojej miejsco-

wości, wynosi 39,4% zabytków wymienionych w w atlasie. Średnia dla osób z innych miejsco-
wości (n = 58) jest nieco wyższa i wynosi 45,2%. 
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z nich, a 6 najbardziej charakterystycznych dla miasta obiektów wymieniło nie 
więcej niż dziesięciu szczecinian13.  

Studentów zapytano o znajomość walorów przyrodniczych najbliższej 
okolicy14. Twierdząco odpowiedziały 97 osoby (59,9%), nieznajomość zadekla-
rowały 63 (38,9%), nie uzyskano odpowiedzi w dwóch przypadkach. Nie 
stwierdzono różnic w deklaracjach w zależności od miejsca zamieszkania; męż-
czyźni nieco częściej deklarowali znajomość walorów przyrodniczych niż ko-
biety (odpowiednio 64,8% i 57,3%). Zwraca uwagę fakt, że mniej osób niż 
w przypadku walorów kulturowych deklarowało znajomość walorów przyrod-
niczych. Można to tłumaczyć szerszym zakresem pytania, ale także preferen-
cjami studentów – spytano bowiem także, czy podczas wyjazdów lubią zwie-
dzać muzea, zabytki, parki narodowe, parki krajobrazowe itp. Najmniej chętnie 
zwiedzano muzea, ale większy procent badanych wolał zwiedzać zabytki niż 
walory przyrodnicze (tabela 4).  

Tabela 4 

Rozkład odpowiedzi o preferencje krajoznawcze studentów (n = 162)  

Atrakcje krajoznawcze Tak Nie Są  mi obojętne 
Muzea 35 (21,6) 54 (33,3) 50 (30,9) 
Zabytki 124 (76,5) 12 (7,4) 19 (11,7) 
Parki narodowe,  krajobrazowe, 
pomniki przyrody itd. 103 (63,6) 14 (8,6) 34 (21,0) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Wydaje się jednak, że znajomość walorów przyrodniczych regionu jest 

jeszcze mniejsza niż walorów kulturowych. Studenci wymieniali od 0 do 6 
(w większości przypadków 1) obiektów15 (średnia 1,9) – tabela 5. Najczęściej 
deklarowali znajomość Wolińskiego Parku Narodowego i leżącej w granicach 

                                                           
13  Warto zaznaczyć, że tylko 16 osób (28%), dla których Szczecin jest rodzinnym mia-

stem, deklarowało, iż zwiedziło miejski szlak turystyczny. Dla porównania wśród studentów 
pochodzących z innych miast takich osób było 17 (17,7%). 

14  Dla uniknięcia niejasności do pytania dołączono dokładne instrukcje: „czy  zna Pan(i) 
obiekty przyrodnicze (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki 
przyrody – głazy narzutowe, drzewa itd.) w najbliższej okolicy (ewentualnie w regionie, woje-
wództwie)?”  

15  Wymieniano nawet 15 walorów kulturowych. 
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Szczecina Puszczy Bukowej. Ważne walory przyrodnicze regionu (parki naro-
dowe i krajobrazowe) wymieniali pojedynczy respondenci.  

 
Tabela 5 

Liczba wymienianych przez studentów  
znanych im walorów przyrodniczych (n = 97)  

Walory Liczba osób Procent 
0 3 3,1 

1 43 44,3 

2 29 29,9 

3 12 12,4 
4 6 6,2 

5 2 2,0 

6 2 2,0 

Σ 97 100 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Nie stwierdzono zróżnicowania odpowiedzi ze względu na płeć i rodzinną 

miejscowość.  
 
 

3. Dyskusja 

  
Dyskusje na temat powstania i kształtu najbardziej udanego projektu edu-

kacyjnego ostatnich lat, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego, świad-
czą o tym, że zagadnienia związane z kształtowaniem tożsamości regionalnej, 
patriotyzmu lokalnego, są obarczone, niestety, konotacjami politycznymi – nie 
da się uniknąć różnic zdań na temat dziedzictwa narodowego, tego, co w historii 
jest godne pochwały i propagowania wśród młodego pokolenia, a tego, co nie, 
z czego można być dumnym, czego należy się wstydzić (prowadzona jest prze-
cież dyskusja, czy w ogóle należy propagować dumę narodową i patriotyzm). 
Bez odpowiedzi na te pytania nie można mówić o nadaniu działaniom na rzecz 
wzmacniania tożsamości regionalnej określonego kierunku. Dotyczy to zwłasz-
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cza Ziem Odzyskanych, gdzie w ogóle trudno mówić o historycznych związ-
kach ich obecnych mieszkańców z zamieszkiwanymi przez nich małymi ojczy-
znami. 

Bez względu na poglądy i ewentualne kontrowersje w sprawie kierunku 
działań na rzecz tożsamości regionalnej ich konieczność, jeśli nie jest przeciw-
stawiana patriotyzmowi, nie budzi żadnych wątpliwości. Potrzeba takich dzia-
łań, zarówno ze względów społecznych (konieczność poczucia wspólnoty, ko-
rzeni16), jak i ekonomicznych (odrębność regionalna jest składową atrakcyjno-
ści turystycznej), wydaje się oczywista. 

Według K. Denka kształtowanie postaw patriotycznych trzeba rozpocząć 
jak najwcześniej, a szkoła i organizacje turystyczne są tu najważniejszymi śro-
dowiskami [Denek, 2000, s. 129]17. Jeśli wyniki niniejszych badań potraktować 
jako wskaźnik efektywności edukacji regionalnej w szkołach (a przed ćwicze-
niami, na których przeprowadzano badania, studenci nie mieli żadnych zajęć 
związanych z szeroko rozumianym krajoznawstwem), to można stwierdzić, że 
jej poziom jest niezadowalający. Teza ta wydaje się szczególnie usprawiedli-
wiona w świetle wyników badań Z. Głąbińskiego [2008]. Autor stwierdza, że 
„szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jest ważnym, ale niestety niedocenio-
nym w praktyce czynnikiem kształtowania tożsamości regionalnej. (…) Poten-
cjał krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego jest wykorzystywany 
w zdecydowanie niewystarczającym stopniu. (…) Wynika to z (…): a) niskiego 
poziomu przygotowania nauczycieli do realizacji zajęć terenowych; b) niskiego 
poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców o zasobach krajoznawczych regionu” 
[Głąbiński, 2008, s. 113]. Wyniki tych badań potwierdzają tezę, że przyszli 
nauczyciele, animatorzy ruchu turystycznego, trafiają na uczelnie nieprzygoto-
wani przez szkołę18 i rodzinę do przekazywania nowym pokoleniom wiedzy 
o rodzinnym regionie.  

                                                           
16  Widać chociażby u kibiców Pogoni Szczecin. Ujmując rzecz publicystycznie i, mocno 

upraszczając (65 lat polskiego Szczecina pozostawiło już bowiem swoje piętno we wspomnie-
niach), na pytanie, jaki mogą mieć wspólny temat dwaj przeciętni mieszkańcy Szczecina spoty-
kający się poza swoim miastem, odpowiedź brzmi: Pogoń Szczecin. Po czym można ich odróżnić 
od mieszkańców innych miast? Po barwach klubowych. 

17  Według T. Łobożewicza jednym z podstawowych celów pracy krajoznawczo- 
-turystycznej w szkole jest kształtowanie postaw patriotycznych [Łobożewicz, 1996, s. 7]. 

18  Dzieje się tak, mimo że w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w § 2 
stwierdzono, że „organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczegól-
ności poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii”. 
W propozycjach koncepcji nauczania turystyki w szkole stwierdza się, że poznawanie otoczenia 
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Brak powszechnej znajomości swego miejsca zamieszkania przez studen-
tów potwierdzają niepublikowane dane z ostatnich 14 lat – na ćwiczeniach z tu-
rystyki i rekreacji studenci Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczeciń-
skiego w nieco innej formie niż kwestionariusz mieli wykazać się wiedzą o wa-
lorach kulturowych i przyrodniczych swego miejsca urodzenia. Mimo oczywi-
stego zróżnicowania wiedzy, statystycznie rzecz ujmując, poziom znajomości 
swojej małej ojczyzny nie zmieniał się w ciągu tego okresu i był niewysoki19. 
Obserwacje poczynione przez autorów podczas wieloletniej pracy dydaktycznej 
pozwalają jednak stwierdzić, że niski poziom wiedzy krajoznawczej nie jest 
jednoznaczny z niechętnym nastawieniem studentów do wiedzy o małej ojczyź-
nie. Ta, przekazywana podczas wykładu o Szczecinie, często wywoływała żywe 
reakcje. Można więc stwierdzić, że studenci nie wiedzą, jakie mają braki. Jeśli 
im przybliżyć tę wiedzę, to  przygotowanie studentów – oczywiście nie wszyst-
kich, ale przynajmniej znacznej części – do działań na rzecz wzmacniania toż-
samości regionalnej ich przyszłych wychowanków może przynieść wymierne 
efekty. Należy jednak w większym stopniu uwzględnić szeroko rozumiane tre-
ści krajoznawcze w programie studiów (co jest podejmowane na powstałym na 
bazie Instytutu Kultury Fizycznej Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji 
Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego). Wobec stwierdzonej słabej znajomości 
walorów przyrodniczych należy zwracać uwagę na ćwiczenia terenowe i zinten-
syfikować działania na rzecz identyfikacji walorów przyrodniczych. Z. Głąbiń-
ski we wnioskach ze swoich badań stwierdza między innymi, że biorąc pod 
uwagę zaszłości historyczne, „zasoby o charakterze przyrodniczym są i będą 
elementem silniej wpływającym na kształtowanie się świadomości terytorialnej 
mieszkańców naszego regionu” [Gąbiński, 2008, s. 114]. 

Biorąc pod uwagę małą wiedzę studentów o regionie, pocieszające są ich 
deklaracje o związku emocjonalnym z nim. Podobne wyniki uzyskali inni auto-
rzy (choć trzeba zaznaczyć, że częste zastosowanie w badaniach nieporówny-
walnych wskaźników oraz metodologii może prowadzić do wyciągania różnych 
wniosków). Mimo że zakres badań był znacznie szerszy, a problem badawczy 

                                                           
może następować przez „logiczne rozrastające się kręgi – własna okolica, region, kraj” w celu 
ukształtowania „postawy gospodarza – dobrze znającego swój teren, dbającego o jego poziom 
i rozwój, chętnie przyjmującego turystycznych gości” [Lubowicz, 1991, s. 5]. 

19  Podobne obserwacje poczyniono przy okazji badań nad aktywnością turystyczną 
uczniów szczecińskich szkół średnich [Tarnowski, 2009]. Można także założyć, że gdyby w ba-
daniach rozszerzyć znajomości małej ojczyzny o wiedzę o faktach historycznych, postaciach 
związanych z jej dziejami, wyniki byłyby jeszcze mniej optymistyczne. 
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ujęty nieco inaczej, warto przytoczyć wyniki badań cytowanych i komentowa-
nych przez K. Denka [2000, s. 123–130]. Stwierdził, że w porównaniu z mło-
dzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych studenci znacznie słabiej 
emocjonalnie odbierają te pojęcia20. Czynnikiem różnicującym odpowiedzi na 
temat ojczyzny jest też między innymi płeć badanych i to, że „współcześni Po-
lacy posiadają świadomość ogólnej przynależności narodowej, natomiast słabiej 
rozwinięte jest poczucie tożsamości z małą ojczyzną” [Denek, 2000,  
s. 128]. 

Z powodu stosunkowo małej próby badawczej i małego zakresu czasowe-
go (badaniami objęto dwa roczniki studentów), badania te należy traktować 
jako pilotażowe, a wnioski – jako wstępne. Narzędzie badawcze będzie udosko-
nalane, a badania kontynuowane. Wnioski oparte na tak małej próbie powinny 
jednak przekładać się na praktykę dydaktyczną. Autorzy badań – pracownicy 
dydaktyczni – stawiają sobie za cel rozwijanie percepcji przestrzeni turystycz-
no-geograficznej wśród swoich studentów. Mimo że mają oni głównie na uwa-
dze aspekty wychowawcze, to nie należy zapominać, iż szkolny ruch krajo-
znawczo-turystyczny ma również przełożenie na aspekty regionalnego rozwoju 
turystyki. Wycieczki szkolne często są oparte na ofercie turystycznej, na przy-
kład muzeów [Kulesza, 1999], szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej 
(zaplecze noclegowe, ścieżki edukacyjne, szlaki, itp.). Turystyka szkolna 
wpływa więc na gospodarkę regionu i jest szansą – oczywiście nie największą – 
jego rozwoju ekonomicznego. Najważniejszą rolą turystyki szkolnej jest jednak 
kształtowanie patriotyzmu i tożsamości regionalnej młodych mieszkańców. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
20  Trzeba jednak podkreślić, ze są to wyniki sprzed ponad dziesięciu lat, a postawy mło-

dzieży zmieniają się dynamicznie. W tym kontekście ciekawe są niepublikowane wyniki badań 
M. Tarnowskiego z 2001 r. dotyczące aktywności turystycznej uczniów szczecińskich szkół 
średnich, w których zadano im takie samo pytanie, jak studentom Instytutu Kultury Fizycznej: 
czy czują się związani z małą ojczyzną? W porównaniu z odpowiedziami studentów (rys. 1) 
ówcześni uczniowie deklarowali słabszy związek z miejscem zamieszkania (61% odpowiedzi 
„tak, bardzo” i „raczej tak” – także wówczas stwierdzono przewagę chłopców – 28,9% „raczej 
nie” i „nie”, 10,1% „nie wiem”). Wyniki te skłaniają do powtórzenia badań wśród uczniów 
szczecińskich szkół. 
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Zakończenie 

 
1. Stosunek badanych studentów do małej ojczyzny na poziomie deklaracji 

jest bardzo zadowalający – większość studentów czuje się z nią związana, 
a odsetek nieodczuwających związków jest niewielki. 

2. Poziom wiedzy o krajoznawczych walorach turystycznych swojego regio-
nu, małej ojczyzny, jest raczej niski; dotyczy to zwłaszcza znajomości przy-
rodniczych walorów krajoznawczych. 

3. W odpowiedziach nie stwierdzono na tyle istotnych różnic ze względu na 
płeć i miejsce pochodzenia badanych, by na tej podstawie wysnuwać zde-
cydowane wnioski. 

4. Autorzy postulują położenie szczególnego nacisku na uwzględnienie rozwi-
jania percepcji przestrzeni geograficzno-turystycznej u studentów w pro-
gramie studiów.  
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Summary 
 
In the Western Pomeranian Region we are facing a serious problem of low identi-

fication and not strong enough bond between the citizens and their place of birth. Their 
regional identity is underdeveloped. The bond between the citizens and their homeland 
may affect forming the specific cultural and social identity in the Western Pomeranian, 
which is a part of what may be defined as tourist appeal. Which, in turn, can be crucial 
for the economic development. 

The system of education plays vital part in shaping regional awareness among 
children and teenagers. Future teachers and organizers of tourism should be thus pre-
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pared for this role. That is why the authors have made an attempt to measure the know-
ledge about the region of the students of the Institute of Physical Education (field study: 
physical education, tourism and recreation) and to describe their emotional ties with 
their homeland. 

It has been discovered that the majority of students pledge allegiance to their 
homeland. However, their knowledge of tourist attractions in their hometowns is scarce. 
It has also been found that they have a special problem with the identification of the 
natural places of interest in their region. 

The authors call for placing special emphasis on developing geographical and 
tourist perception in the studies syllabus. 

 
Translated by Andżelika Boniecka 
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BEZPIECZNA AKTYWNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA  
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WYZNACZNIKIEM WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI 
 
 
 

Wstęp 

 
Jedną z najbardziej fundamentalnych potrzeb człowieka jest poczucie bez-

pieczeństwa. Encyklopedycznie definiowane jako stan niezagrożenia i spokoju 
nie jest pojęciem jednoznacznym, zależy bowiem od poziomu egzystencji,  
aktywności indywidualnej człowieka i nierozerwalnie się wiąże z ryzykiem, 
które jest z kolei łączone z niebezpieczeństwem [Wolanin, 2005]. Pomimo co-
raz częściej pojawiającej się postawy poszukiwania w rekreacyjno-turystycz-
nych formach aktywności fizycznej ekstremalnych przeżyć, obarczonych dozą 
ryzyka [Gracz, Bronikowski; Walczak, 2004], bezpieczeństwo należy uznać za 
naczelną potrzebę człowieka, a zarazem jeden z najważniejszych celów jego 
działania, zwłaszcza w wolnoczasowej przestrzeni społecznej [Stańczyk, 1996].  

Opierając się na hierarchii potrzeb w ujęciu A.H. Maslowa, należałoby 
uszczegółowić, że potrzeby związane z bezpieczeństwem są zaraz po fizjolo-
gicznych, podstawowymi, wymagającymi zaspokojenia przed potrzebami wyż-
szymi [Maslow, 1964[. Mogą się one również objawiać podczas uczestniczenia 
w kulturze fizycznej i to we wszystkich jej formach, w tym także w rekreacji 
i turystyce, a wiążą się z dążeniem jednostki do rozwoju i samorealizacji oraz 
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aktualizacji własnych, potencjalnych szans życiowych [Gracz, Sankowski, 
2001].  

Można przyjąć, że koniecznym warunkiem pełnego uczestnictwa we 
współczesnej kulturze fizycznej jest stworzenie w niej odpowiedniego systemu 
bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyficznych dla poszczególnych jej rodza-
jów zagrożeń i możliwych niebezpieczeństw oraz zasad przeciwdziałania im. 
Pomimo występujących tu odmienności, można wyodrębnić wspólne cechy 
bezpiecznej kultury fizycznej, takie między innymi jak zasada partnerstwa, 
nadzoru, udzielania pierwszej pomocy [por. Demel, 1974; Wojnarowska, 2008, 
i in.]. Należy podkreślić, że zasady te obowiązują szczególnie w różnych for-
mach kultury fizycznej związanych z naturalnym środowiskiem, których popu-
larność znacznie wzrosła w ostatnich latach. Na przykład, liczba osób podejmu-
jących aktywność sportowo-rekreacyjną w środowisku wodnym w latach 1993 
–2003 zwiększyła się w niektórych krajach europejskich prawie o 60%, co było 
spowodowane między innymi zwiększeniem ilości czasu wolnego pod wpły-
wem zmian cywilizacyjnych [Abraldes, Pérez-Gómez, 2009]. 

Biorąc pod uwagę podatność kultury fizycznej na wszelkie, potencjalne 
zmiany cywilizacyjno-społeczne, w tym zagrożenia, a szczególnie zagrożenia 
związane z przebywaniem w naturalnym środowisku, należy stale uświadamiać 
sobie konieczność stworzenia systemu gwarancji bezpieczeństwa. Szczególnie 
odnosi się to do jej wymiaru środowiskowo-regionalnego, gdzie różnego rodza-
ju rajdy rowerowe, spływy kajakowe czy piesze wędrówki stały się łatwo do-
stępną formą aktywności rekreacyjno-sportowej. Organizator takiej aktywności 
w danym regionie staje wówczas przed zadaniem zaoferowania rekreacji nie 
tylko jak najbardziej oryginalnej czy nawet ekstremalnej, ale również bezpiecz-
nej. Często bowiem podwyższanie atrakcyjności danej formy wypoczynku wią-
że się ze wzrostem zagrożenia, co jest szczególnie widoczne w środowisku 
wodnym. Problemem tym zajęto się w artykule. 

 
 

1. Bezpieczeństwo wodne w wybranych formach kultury fizycznej 

 
Z analizy dziedzin i dyscyplin związanych z wodą, w których mogą 

uczestniczyć amatorzy rekreacji, wynika, że jest ich co najmniej dziewiętnaście. 
Są to między innymi wędkarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo klasyczne, kajakar-
stwo górskie, kajak polo, pływanie w płetwach, orientacja podwodna, pływanie 
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długodystansowe, łowiectwo podwodne, sport motorowodny, narciarstwo wod-
ne, pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do wody, piłka wodna, żeglar-
stwo, żeglarstwo lodowe, żeglarstwo deskowe, morskie żeglarstwo sportowe 
[Rozporządzenie MENIS, 2003]. Oprócz tych sportów oficjalnych powstają 
nowe formy aktywności, takie jak kitesurfing, skutery wodne, paralotniarstwo, 
ciąganie statków powietrznych i innych przedmiotów pneumatycznych. Ze 
względu na swój progresywny charakter lub nieuregulowaną formę funkcjono-
wania, a zarazem wzrastającą popularność mogą one być obarczone większym 
ryzykiem związanym z przebywaniem w środowisku wodnym.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w wyniku utonięcia 
umiera na całym świecie około 450 tys. osób rocznie. Ponadto szacuje się, że 
z powodu epizodu tonięcia 1 300 tys. osób jest narażonych na przedwczesną 
śmierć lub trwałe kalectwo [Peden, McGee, 2003]. W naszym kraju tylko w lip-
cu w 2010 roku utonęło 260 osób. W porównaniu z 2008 rokiem, gdy odnoto-
wano 145 takich zdarzeń, jest to prawie dwukrotny wzrost. Analizując szczegó-
łowo wszystkie przypadki utonięć, można zaobserwować także wzrost utonięć 
w lipcu w porównaniu z sierpniem, wynikający z dobrych warunków pogodo-
wych w lipcu, sprzyjających wypoczynkowi nad wodą [Zalewski, 2009, 2010].  

Warunki klimatyczne oprócz zmian rozwojowo-cywilizacyjnych i sprzę-
towych mogą być ważną zmienną wpływającą na poziom ryzyka w rekreacyj-
no-turystycznych formach aktywności wodnej człowieka. Aby efektywnie prze-
ciwdziałać temu ryzyku, potrzebne są zarówno określone zmiany w sferze śro-
dowiskowej związanej z postępem technologicznym i społecznym w organizacji 
ratownictwa, jak i podmiotowej, zbudowanej na fundamentach między innymi 
właściwości psychofizycznych ratownika. Działalność ratownicza, mająca utyli-
tarny charakter, jest warunkiem koniecznym rozwoju bezpiecznych form  
aktywności rekreacyjno-sportowych i powinna być, naszym zdaniem, ciągle 
optymalizowana. Działań ratunkowych nie można jednak rozpatrywać wyłącz-
nie w aspekcie pomiaru ich efektywności w izolacji od uwarunkowań sytuacyj-
no-środowiskowych i podmiotowych. Do tych ostatnich zaliczono w artykule 
właściwości temperamentalne ratownika. 
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2. Właściwości temperamentalne ratownika a efektywność działania  
 ratowniczego 

 
Analizując sytuację ratowniczą w aspekcie rozwoju bezpiecznych form  

aktywności rekreacyjno-sportowej, można przytoczyć składowe determinujące 
poziom jej trudności, czyli wysokie oczekiwania (kierownika plaży, tłumu lu-
dzi), duże ograniczenia (trudne warunki atmosferyczne, niedostępność miejsca 
zdarzenia) czy małe wsparcie (nieprofesjonalny sprzęt ratowniczy, nieprzygo-
towanie kolegi) [Mc Kenzie, 1999]. Koncentracja niekorzystnych składowych 
powoduje zbyt wysoki poziom pobudzenia, co może prowadzić do napięcia, 
trudności z koncentracją, zamętu w głowie, fizycznego zmęczenia lub zwolnie-
nia refleksu [Roberts, 2009]. W artykule przyjęto założenie, o czym wspomnia-
no, że zachowanie może być w dużym stopniu zdeterminowane właściwościami 
układu nerwowego (temperamentu) ratownika, a szczególnie tak zwaną siłą 
jego procesów pobudzania [Strelau, 1998]. 

Przez siłę procesu pobudzenia (SPP) rozumie się zdolność komórki ner-
wowej do pracy, przejawiającą się głównie w wydolności funkcjonalnej, czyli 
w zdolności układu nerwowego do wytrzymywania długotrwałego bądź krót-
kiego, ale silnego pobudzenia, bez przechodzenia w stan hamowania ochronne-
go [Strelau, 1998; Strelau, Doliński, 2010].  Osoby mające taką cechę charakte-
ryzują się odpornością na działanie bodźców silnych, długotrwałych bądź po-
wtarzających się. Wyższa siła pobudzania oznacza niższą reaktywność, co  
w ratownictwie wodnym może sprzyjać takim zachowaniom, jak: 

a) niezaburzone utrzymanie schematu działania ratowniczego zgodnie  
z procedurami w trakcie trudnych i długotrwałych akcji; 

b) brak zaburzeń emocjonalnych ratownika podczas służby i działań ra-
tunkowych; 

c) stała gotowość do udzielania pomocy na wysokim poziomie i udziału  
w trudnych akcjach; 

d) opanowanie zbędnych reakcji podczas akcji, czyli zbędnych czynności 
motorycznych, emocjonalnych czy werbalnych; 

e) pełna kontrola działań i umiejętności sterowania, w tym zatrzymywa-
nia akcji, jeśli zajdzie taka potrzeba, na przykład podczas zmiany wa-
runków środowiskowych.  

Kolejną cechą temperamentu, w istotny sposób determinującą działanie 
w trudnej sytuacji ratunkowej, jest siła procesu hamowania (SPH). Jest ona 



Bezpieczna aktywność sportowo-rekreacyjna w środowisku wodnym… 

 

101 

 

związana z funkcjonalną wydolnością układu nerwowego do hamowania wa-
runkowego. Jej brak może przejawiać się między innymi w zakłóceniu czynno-
ści wymagających precyzji, opanowaniu i racjonalnym podejmowaniu decyzji 
czy powstrzymywaniu się od pewnych działań. 

Na poziomie czynności ratowniczych ważna jest także ruchliwość proce-
sów nerwowych (RPN). Przejawia się ona w zdolności do szybkiego i odpo-
wiedniego reagowania na zmieniające się warunki. Ostatnią cechą, nazywaną 
jako wtórną, jest równowaga procesów nerwowych, będąca stosunkiem siły 
pobudzania do siły hamowania (SPP/SPH) [Strelau, 1998]. Zarówno ruch-
liwość jak i równowaga procesów nerwowych mogą mieć główne znaczenie 
w efektywności ratowniczej. 

Analizując temperament ratowników wodnych pod względem czterech 
właściwości temperamentalnych w powiązaniu z efektywnością działań ratow-
niczych, można, naszym zdaniem, wymienić swoiste predyspozycje poszcze-
gólnych typów układu nerwowego (temperamentu) do zawodu ratownika. War-
to posłużyć się przykładem związku wymienianego przez wielu naukowców 
zajmujących się efektywnością działania sportowego, a w szczególności spor-
tami niebezpiecznymi, takimi jak taternictwo czy narciarstwo, potwierdzający-
mi, że sportowcy niskoreaktywni, o dużej sile pobudzenia układu nerwowego 
uzyskują w trudnych warunkach startowych lepsze wyniki niż wysokoreaktyw-
ni [Zdebski, 1984; Gracz, 1998]. W aktywności ratowniczej nabiera to dodat-
kowego znaczenia, ponieważ jest jedną z gwarancji bezpiecznej kultury fizycz-
nej. 

 
 

3. Problem, zmienne i hipotezy badawcze 

 
Uwzględniając badania głównych wymiarów sytuacji sportowej [Tyszko-

wa, 1978; Gracz, 1998; Gracz, Sankowski, 2007], skonstruowano teoretyczny 
model sytuacyjno-środowiskowych uwarunkowań działań ratowniczych nad 
wodą. Na podstawie przeprowadzonych badań do głównych wymiarów sytua-
cyjnych w tej dziedzinie zaliczono deficyt czasu, maksymalizację działania, 
społeczne oczekiwania, systematyczny trening, uniwersalizm [Zalewski, 2007]. 
Analiza natężeń poszczególnych wymiarów pozwala przypuszczać, że mogą 
istnieć takie właściwości psychiczne i kompetencje ratownika, które dobrze 
dopasowują go do wymogów typowych dla sytuacji ratowniczej, a przez to 
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warunkują jakość akcji ratunkowej. Badanie natężenia wymiarów sytuacyjnych 
pozwala na wyodrębnienie tych właściwości i kompetencji (zmiennych nie-
zależnych psychofizycznych), od których poziomu może zależeć efektywność 
działania ratunkowego (zmienna zależna). Dodatkową zmienną, wpływającą na 
jakość akcji ratunkowej, może być staż ratowniczy (zmienna uboczna). 

W artykule wyselekcjonowano właściwości psychiczne związane z ce-
chami temperamentalnymi ratownika, które mogą wpływać na efektywność 
jego działania podczas wykonywania akcji ratowniczej. Ich analiza pozwoli na 
poznanie ewentualnego wpływu na procesy selekcyjno-adaptacyjne w zawodzie 
ratownika. Określenie typu temperamentalnego w kontekście efektywności 
działań ratowniczych pozwoli, naszym zdaniem, dobrze przygotować poszcze-
gólne składniki procesu szkoleniowego ratownika, gwarantujące wysoki po-
ziom, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wodnego.  

Zarysowany problem pozwala na przyjęcie trzech hipotez badawczych. 
1. Osoby wykonujące zawód ratownika wodnego charakteryzują się tem-

peramentem o dużej sile układu nerwowego w zakresie pobudzenia 
i hamowania procesów nerwowych. 

2. Wraz z nabywaniem doświadczenia ratowniczego zmniejsza się ru-
chliwość i zwiększa równowaga procesów nerwowych ratowników 
wodnych. 

3. Efektywność akcji ratowniczej zależy od cech temperamentalnych ra-
townika w taki sposób, że najwyższą efektywność uzyskują osoby 
o dużej sile  procesów pobudzania i hamowania oraz  zmniejszonej ru-
chliwości i stabilnej równowadze procesów nerwowych. 

 
 

4. Materiał i metody oraz sposób prowadzenia badań 

 
W badaniach własnych do oceny cech temperamentalnych zastosowano 

kwestionariusza temperamentu Strelaua (KTS), którego konstrukcja była oparta 
na teorii podstawowych właściwości procesów nerwowych, sformułowanej 
przez Pawłowa, w której wyróżniono siły procesu pobudzenia, siły procesu 
hamowania, ruchliwości i równowagi procesów nerwowych pozwalających na 
dokładniejszą analizę poszczególnych cech temperamentalnych towarzyszących 
zawodowi ratownika [Strelau, 1998].  
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Efektywność działania ratowniczego zmierzono autorskim testem efek-
tywności symulowanej akcji ratowniczej (TESAR). Skonstruowano go na pod-
stawie analizy prawdopodobieństwa występowania akcji na wodach śródlądo-
wych niebędących pływalniami lub sztucznymi zbiornikami. Model testu dosto-
sowano do procedur ratowniczych WOPR dla akwenu śródlądowego w strefie 
strzeżonej do 80 m od linii brzegowej. Efektywność akcji mierzono w systemie 
punktowym 0–10, gdzie 10 oznaczało 100% skuteczności akcji. TESAR składa 
się z oceny czasu podjęcia decyzji oraz dotarcia, ewakuacji ze strefy zagrożenia 
i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, z uwzględnieniem błędów od-
powiednio ważonych. Do symulacji przyjęto strefę A jako miejsce pracy ratow-
nika i nie rozpatrywano możliwości udzielania akcji poza kąpieliskiem. Ratow-
nik znał założenia akcji, miał postępować zgodnie z algorytmem i był przygo-
towany do akcji. Wydawał polecenia jako dowódca dwuosobowego zespołu 
ratowniczego i postępował zgodnie z algorytmem: podjęcie decyzji, ogłoszenie 
alarmu, pobranie sprzętu, zabezpieczenie, dotarcie do miejsca zdarzenia – bieg 
100 m, dopłynięcie 80 m – oraz prowadził ewakuację przez holowanie maneki-
na dowolnym sposobem (średnia masa dorosłego mężczyzny) i wyniesienie go 
na 10 m od linii brzegowej. Podczas działań z zakresu resuscytacji krążeniowo- 
-oddechowej (RKO), trwającej 8 min, był oceniany zgodnie z wytycznymi  
Europejskiej Rady Resuscytacji na podstawie karty oceny algorytmu czynności 
ratowniczych podejmowanych u osoby podtopionej. Składa się ona ze spraw-
dzenia bezpieczeństwa, oceny przytomności, udrożnienia dróg oddechowych, 
oceny oddechu, wezwania pomocy, pięciu oddechów zastępczych, uciskania 
klatki piersiowej. Wynik efektywności RKO mierzono na fantomie, z kompute-
rową analizą skuteczności akcji, wyrażoną w procentach. Badanie odbywało się 
w godzinach przedpołudniowych, przy stałych wartościach stanu wody, tempe-
ratury wody oraz siły wiatru. Stanowisko eksperymentalne oznaczono i odgro-
dzono, a tor biegu przygotowano i oczyszczono. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem jedno-
czynnikowej analizy wariancji (ANOVA) do testowania istotności różnic mię-
dzy średnimi, którą potwierdzano testem jednorodności wariancji Levene’a oraz 
testem Bonferroniego. Do potwierdzenia związków między zmiennymi użyto 
korelacji Pearsona. Badaniami objęto grupę 113 osób obu płci ratowników 
wodnych biorących udział w  centralnych kursach stacjonarnych przygotowują-
cych do zdania egzaminu na stopień starszego ratownika wodnego. 
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5. Analiza wyników badań  

 
Najpierw omówiono cechy temperamentalne w ujęciu ilościowym. Siłę 

procesu pobudzania w ujęciu średnich arytmetycznych dla wszystkich badanych 
(56,4) i poszczególnych grup pod względem doświadczenia (od 54,5 do 58), 
zgodnie z normami KTS, sklasyfikowano jako cechę wskazującą na niską reak-
tywność temperymentalną. Zauważa się wyraźną tendencję spadku wartości 
średnich wraz ze zdobywaniem praktyki zawodowej. Ratownicy z najkrótszym 
stażem mają najwyższy poziom siły pobudzenia, dochodzący do 58. Najwięk-
szy spadek wartości odnotowano między tą grupą a następną – do poziomu 55,5 
pod względem zaawansowania. U najbardziej doświadczonych spadek jest nie-
wielki – do 54,47.    

Pomimo wyższej wartości siły pobudzenia u osób z niskim poziomem do-
świadczenia, różnice te nie są istotne statystycznie, co potwierdzono za pomocą 
jednoczynnikowej analizy wariancji Anova oraz testu jednorodności wariancji 
Levene’a, chociaż istotność o wartości 0,064 zbliża się do granic poziomu istot-
ności 0,05. 

 
Tabela 1 

Charakterystyka właściwości temperamentalnych na podstawie KTS  
z uwzględnieniem zróżnicowania stażu ratowniczego  

Właściwości  Wskaźniki 
Staż  

ratowniczy 
4–8 lat 

Staż  
ratowniczy

9–13 lat 

Staż  
ratowniczy 

powyżej 13 lat 
Razem 

ważne 51 32 30 113  N 
braki danych 0 0 0 0 

średnia 58,00 55,50 54,47 56,35 Siła procesu 
pobudzania 
(SPP) 

odchylenie standardowe 
7,29 7,30 5,69 7,020 

średnia 52,14 52,03 53,00 52,34 Siła procesu 
hamowania 
(SPH) 

odchylenie standardowe 
6,93 5,63 5,41 6,16 

średnia 60,76 57,13 56,700 58,65 Ruchliwość 
(R) odchylenie standardowe 6,66 7,55 6,89 7,18 

średnia 1,13 1,07 1,04 1,09 Równowaga 
procesów 
nerwowych 
(P/H) 

odchylenie standardowe 

0,17 0,15 0,12 0,16 

Źródło: opracowanie własne. 
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Aby w pełni zobrazować cechy temperamentalne, podjęto próbę analizy 
uzupełniającej o siłę procesu hamowania. Zaskakująco podobne wyniki śred-
nich SPH osiągnięto na poziomie wszystkich trzech grup wiekowych, miesz-
czące się między 52 a 53, ze średnią dla wszystkich na poziomie 52,34 i odchy-
leniem standardowym 6,16. Należy uznać, że osiągnięte wyniki średnich plasują 
ratowników poza górnym przedziałem roboczym, dotyczącym opisu niniejszej 
cechy w aspekcie siły hamowania. W związku z tak niewielkimi różnicami  
w osiągniętych wynikach trudno doszukiwać się różnic między poszczególnymi 
grupami wiekowymi, co potwierdziły wyniki badania istotności różnic. 

Badanie KTS, oprócz określenia siły procesu pobudzania i hamowania, 
pozwala zbadać procesy ruchliwości. Analiza średnich wskazuje na dużą ru-
chliwość ratowników, rosnącą odwrotnie proporcjonalnie do wieku. Istotność 
różnic odnotowano na poziomie p = 0,05 w testach Bonferroniego i Anovy. 
Potwierdziły one, że grupa o najmniejszym doświadczeniu charakteryzuje się 
większą ruchliwością niż grupa o największym doświadczeniu. Pomimo różnicy 
w średnich również różnice między grupą o średnim doświadczeniu nie pozwa-
lają stwierdzić istotności statystycznej. Ruchliwość procesów nerwowych, zde-
cydowanie większa u ratowników z krótszym stażem, może być przydatna na 
tym etapie rozwoju zawodowego.  

Ostatnią omawianą cechą, charakteryzującą układ nerwowy, jest równo-
waga procesów nerwowych, mierzona stosunkiem siły pobudzenia do hamowa-
nia. Jako cechę wtórną opisuje ją poziom zrównoważenia temperamentalnego. 
Można wyodrębnić typy niezrównoważone (cholerycy) i zrównoważone (fleg-
matycy i sangwinicy). Analiza P/H zamieszczona w tabeli 1 wykazała, że grupy 
ze średnim i wysokim poziomem doświadczenia charakteryzują się wysokim 
zrównoważeniem. Najstarsza grupa osiągnęła poziom 1,035, a pośrednia grupa 
– poziom 1,074. Grupa o najmniejszym doświadczeniu ratowniczym mieści się 
w granicach pośrednich norm i wynosi 1,126.  Charakterystyczna tendencja wprost 
proporcjonalnego wzrostu zrównoważenia wraz ze wzrostem doświadczenia 
zawodowego może potwierdzać przypuszczenie o stabilności temperamentalnej 
nabywanej w praktyce ratowniczej. 

Poziom istotności różnic dla p = 0,05 między grupami potwierdzono mię-
dzy pierwszą grupą – najmniej doświadczoną i trzecią grupą – najbardziej do-
świadczoną, w dwóch testach na zbliżonych pułapach: 0,028 (test Bonferronie-
go) i 0,029 (test Anova).  
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Analiza kompleksowa wszystkich składników temperamentalnych pozwa-
la na potwierdzenie, że wśród ratowników mamy do czynienia z silnymi typa-
mi. Słabe typy, melancholiczne, nie występują w żadnej badanej podgrupie 
o różnym doświadczeniu ratowniczym. Wszystkie typy charakteryzowało zrów-
noważenie, ale odwrotnie proporcjonalnie  – ze wzrostem zrównoważenia spa-
dała ruchliwość ratowników z coraz większym stażem. Można zatem przypusz-
czać, że wraz ze zdobywanym doświadczeniem spada ruchliwość i wzrasta po-
ziom zrównoważenia, co może istotnie korelować ze spokojem potrzebnym 
podczas akcji, kiedy trzeba się wykazać „zimną krwią”.  

Poszukując związków między siłą procesu pobudzania a efektywnością 
działania ratowniczego, porównano między sobą poszczególne grupy pod 
względem poziomu wykonywania działania ratowniczego. Można stwierdzić, 
że nie odnaleziono istotnej tendencji zmian w analizie średnich siły pobudzenia 
w zależności od osiąganego wyniku przez ratowników, co potwierdzają wyniki 
zawarte w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Charakterystyka cech temperamentalnych na podstawie KTS 
z uwzględnieniem efektywności działania ratowniczego (EDR)  

 Siły procesu  
pobudzania (SPP) 

Siły procesu  
hamowania (SPH) 

Ruchliwość  
procesów  

nerwowych (R) 

Równowaga  
procesów  

nerwowych (P/H) 

Efektywność 
działania  

ratowniczego 
(EDR) 

N średnia 

odchy-
lenie 

standar-
dowe 

średnia 

odchy-
lenie 

standar-
dowe 

średnia 

odchy-
lenie 

standar-
dowe 

średnia 

odchy-
lenie 

standar-
dowe 

1 20 57,8 7,3 53,4 5,3 60,6 6,2 1,09 0,15 
2 23 56,5 6,4 53,3 5,7 57,0 8,8 1,06 0,12 
3 32 55,9 6,2 52,5 6,4 58,1 7,4 1,08 0,18 
4 21 54,9 8,9 52,5 6,6 58,8 6,0 1,05 0,15 
5 17 56,8 6,3 49,0 5,9 59,1 6,6 1,17 0,15 

Ogółem 113 56,3 7,0 52,3 6,1 58,6 7,1 1,09 0,16 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z analizy wyników siły hamowania wynika, że korelacja Pearsona po-

twierdziła istotność związku siły hamowania z efektywnością działania ratow-
niczego dla całej grupy na poziomie istotności (p = 0,05) i wyniosła 0,36. Moż-
na zatem przypuszczać, że na wyższą efektywność działania wpływa większa 
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siła procesów hamowania. Dotyczy to całej badanej grupy ratowników i nie ma 
tu znaczenia praktyka ratownicza, jak można było przypuszczać. 

Badanie związków ruchliwości procesów nerwowych z efektywnością 
działań ratowniczych, biorąc pod uwagę wszystkie grupy pod względem liczby 
lat praktyki zawodowej oraz w ogólnym ujęciu – wszystkich badanych, nie 
wykazały żadnych zależności korelacyjnych.  

Opisywana tendencja spadku ruchliwości wraz ze wzrostem stażu zawo-
dowego stała się przyczyną wnikliwszej analizy średnich, w zależności od po-
ziomu wykonywanych czynności podczas testu efektywności akcji ratunkowej.  

Zauważono, że wzrasta ruchliwość procesów nerwowych ratowników 
wraz ze wzrostem uzyskanych wyników efektywności, ale od poziomu drugie-
go, określanego jako przeciętny (77,09), do najwyższego poziomu (59,18), na-
zwanego bardzo dobrym. Zaskakująco wysokim poziomem ruchliwości charak-
teryzowali się ratownicy o niskim poziomie efektywności akcji ratunkowej, 
dochodzącym do 60,6. Badania grup o różnych poziomach efektywności nie 
potwierdziły jednak statystycznie istotnych różnic. 

Na zrównoważenie ratownika, a w konsekwencji – efektywność podczas 
akcji – może mieć wpływ proces związany ze stosunkiem siły procesu pobu-
dzania do siły procesu hamowania. Określana w ten sposób równowaga proce-
sów nerwowych, zestawiona z efektywnością działań ratownika i poddana kore-
lacji w zależności od praktyki zawodowej, nie potwierdziła istotnych związków. 
Ciekawa tendencja w charakterystyce natężeń równowagi procesów nerwo-
wych, związana ze wzrostem zrównoważenia wraz ze zdobywaniem „szlifów” 
ratowniczych, mogła mieć podobny kierunek, jeśli chodzi o efektywność. Nie-
stety, zarówno poszczególne średnie arytmetyczne, jak i testy istotności różnic 
między grupami o odmiennych poziomach EDR nie wykazują żadnych zależno-
ści. 

 
 

Zakończenie 

 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że ratownicy charakteryzują się wyso-

kim natężeniem siły procesu pobudzania. Gwarantuje to niską reaktywność, 
a zatem umiejętność adaptacji organizmu do wykonywania czynności w zmie-
niających się, silnie stresujących warunkach w niezaburzonej formie. Cecha 
taka mogłaby mieć duży wpływ na poprawę efektywności działań ratowniczych 
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w sytuacjach ratowania zdrowia lub życia ludzkiego, co potwierdzają wyniki 
korelacji między reaktywnością a wysoką efektywnością działań ratowniczych.  

Wysokie wskaźniki siły procesów hamowania bardzo dobrze świadczą 
o badanych ratownikach, którzy dzięki temu będą osiągać lepsze wyniki w sy-
mulowanej akcji ratunkowej bez względu na swój wiek i ilość lat pracy. 
Wskaźnik ten może być istotnym elementem preselekcji do zawodu na tym 
poziomie, bo charakteryzuje wszystkie grupy wiekowe związane z różnymi 
okresami stażów ratowniczych.  

Wysoka ruchliwość procesów nerwowych sprzyja wysokiej efektywności 
działania, na przykład w obciążonych ryzykiem narciarskich sportach zimo-
wych [Gracz, 2008], może sprzyjać również działaniom ratowniczym, które 
wymagają podobnej zmienności w trakcie realizacji zadania.  

Stwierdzone zależności mogą być podstawą do wysunięcia wniosku, że 
pracujący ratownicy powinni dzielić się swoimi obowiązkami w zależności od 
długości stażu ratowniczego. Ci z mniejszą praktyką powinni pełnić obowiązki 
związane ze zwiększoną ruchliwością procesów nerwowych, czyli z udziałem 
w bezpośrednich akcjach ratunkowych lub podejmowaniem działań prewencyj-
nych, a ratownicy o dłuższym stażu – elementy decyzyjne związane z funkcjo-
nowaniem kąpieliska, to jest dokumentacją, informowaniem i diagnozą niebez-
pieczeństwa lub podejmowaniem działań profilaktycznych. 

Wybrane cechy temperamentalne ratownika mogą być pomocne w prese-
lekcji do zawodu lub umiejętnego doboru zespołów ratowniczych. Ratownicy 
o dużej ruchliwości, niskiej reaktywności i wysokim poziomie równowagi pro-
cesów nerwowych, odnalezieni w grupie o krótszych stażach ratowniczych, 
powinni działać w warunkach ekstremalnych, w grupach operacyjnych i na 
„pierwszym froncie” ratownictwa. Ratownicy z dłuższymi stażami mogą dowo-
dzić zespołami ratowniczymi, prowadzić działania dokumentacyjne, informa-
cyjne i profilaktyczne. 

Kwestionariusz temperamentu (KTS) z dokładną analizą siły procesu ha-
mowania może być narzędziem selekcyjnym wśród pozostałych prób kwalifika-
cyjnych na kursach na starszego ratownika lub do specjalistycznych grup ope-
racyjnych, ponieważ wskazuje we wszystkich grupach, bez względu na okres 
praktyk zawodowych, na istotną zależność między procesem hamowania obron-
nego a efektywnością działania ratownika.  

Poprawa efektywności działania ratownika wodnego wspomaga rozwój 
systemu bezpieczeństwa wodnego oraz wspiera realizację wodnej aktywności 
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rekreacyjno-sportowej, co może mieć duże znaczenie dla regionów, które swoje 
strategie rozwoju opierają na rozwoju turystyki, zwłaszcza wodnej. Uzyskane 
wyniki pozwoliły na sformułowanie czterech wniosków.  
1. Oceniając właściwości temperamentalne należące do psychicznych uwa-

runkowań efektywności działań ratowniczych, stwierdzono, że ratownicy 
wodni tworzą grupę typów silnych, zrównoważonych temperamentalnie. 
Mają niską reaktywność, co może dobrze świadczyć o doborze kandydatów 
do roli ratownika wodnego. 

2. Badani ratownicy charakteryzują się znaczną ruchliwością, temperamental-
nymi procesami nerwowymi i siłą ich hamowania, co świadczy o ich wyso-
kich zdolnościach adaptacyjnych oraz dobrej kontroli działania. 

3. Stwierdzono, że wraz ze zdobywaniem praktyki ratowniczej spada ruchli-
wość procesów nerwowych i wzrasta równowaga procesów nerwowych, co 
może decydować o zmianie stylu działania ratowniczego w zależności od 
stażu. 

4. Dobór do służb zawodowych w ratownictwie wodnym, oparty na pracy  
w grupach operacyjnych, gdzie ratownicy są narażeni na częste zmiany sy-
tuacji, otoczenia zewnętrznego, stanu poszkodowanych oraz podejmowanie 
trudnych decyzji w warunkach deficytu czasu, powinien zależeć od wybra-
nych właściwości psychicznych ratownika, między innymi takich jak po-
ziom lęku lub typ układu nerwowego określanych podczas procesu prese-
lekcji. 
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SAFE SPORT AND RECREATION ACTIVITY  

IN THE AQUATIC ENVIROMENT DETERMINANT  

OF MODERN CIVILIZATION 

 
 

Summary 
 
New challenges of modern civilization to water safety and rescue are still dictated 

by emerging forms of water activity. Taking a responsible analysis of the elements 
constituting the physical safety culture should be used to both aspects of efficiency and 
optimization in the rescue operation. In this paper attempts to identify a situation and 
subjective determinants of safe sport and recreation activity in the aquatic environment 
and temperamental traits were analyzed in the context of emergency water rescue  
efficiency such as the strength of stimulation and inhibition, the level of mobility and 
balance the nervous system temperament.  

 
        Translated by Tomasz Zalewski 
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SPORT MŁODZIEŻOWY  
KUŹNIĄ CHARAKTERU I POSTAW PROSPOŁECZNYCH 

 
 
 

Wstęp 

 
Sport to jedna z dziedzin kultury fizycznej, w której ludzie w ramach 

współzawodnictwa sprawdzają się, chcąc osiągać i przekraczać granice możli-
wości. Sport jest świadomą, dobrowolną działalnością człowieka, podejmowaną 
głównie dla zaspokojenia potrzeb zabawy, popisu, walki, a także wewnętrznego 
doskonalenia się na drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych, umy-
słowych i wolicjonalnych1. Sport  kształtuje wytrwałość, poczucie poszanowa-
nia siebie i otoczenia, obowiązujących zasad i praw panujących w społeczeń-
stwie. Sport buduje rzetelne podejście do wysiłku fizycznego i jego wpływu na 
człowieka w ogóle. Społecznie aktywność jest uzasadniana jako wzmocnienie 
zdrowia, kształcenie sprawności, pozytywnego stosunku do ludzi i otaczającego 
go środowiska, podnosi sprawność umysłową. Sport wywiera znaczny wpływ 
na rozwój fizyczny dziecka, przygotowuje je do wysiłku fizjologicznego i psy-
chicznego, pomaga kształtować jego wolę i siłę charakteru, ułatwia przystoso-
wanie do ról społecznych. Regularne uprawianie sportu przez młodego czło-

                                                           
1  A. Bodasińska, Czysta gra w sporcie i życiu codziennym, ZWWF, Biała Podlaska 2007, 

s. 20. 
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wieka rozwija jego umiejętności, pomaga rozwiązywać zadania życiowe i wy-
rabia poczucie odpowiedzialności i własnej wartości. 

Celem artykułu jest ukazanie zależności między regularnym uprawianiem 
sportu przez dzieci i młodzież  a kształceniem  ich charakteru i postaw pro-
społecznych, a także spojrzenia na sport jako alternatywa dla innych form spę-
dzania wolnego czasu, możliwość wyboru przez młodego człowieka zagrożo-
nego ewentualnym wykluczeniem społecznym. 

Inspiracją do napisania artykułu jest doświadczenie zawodowe autorki,  
która przez 8 lat zarządzała zapaśniczym klubem sportowym AKS AS w Kę-
dzierzynie-Koźlu, organizującym zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży do 21. 
roku życia. Autorka jest również absolwentką studiów podyplomowych o kie-
runku menedżer sportu. Innowacyjnym podejściem w tej działalności było spoj-
rzenie działaczy i trenerów na wychowanie przez sport oraz podział ról w tej 
dziedzinie. Założeniem było podejście do sportu jako alternatywy dla innego 
spędzania wolnego czasu, kształcenia charakteru, postaw prospołecznych,  
a wynik osiągany przez młodego człowieka był ważną, ale drugorzędną kwestią 
dla zarządzającej. Celem było przede wszystkim umożliwienie zawodnikom, 
często z pogranicza marginesu społecznego, alternatywnych form aktywności, 
szans na prawidłowe wybory życiowe. 

 
 

1. Znaczenie sportu w życiu społecznym  

  
Ruch sportowy jednoczy ludzi bez względu na ich przynależność narodo-

wą, państwową, etniczną, kulturową, społeczną, materialną i duchową. Sport 
ucieleśnia dążenie człowieka i zarazem rozszerza granice jego możliwości. 
„Mówiąc o sporcie, myślimy o ruchu, zmianach rozwoju, harmonii, pięknie, 
fascynacji, walce, zwycięstwie, przegranej, rozpaczy, dyscyplinie, znoszeniu 
trudu, improwizacji, odwadze, skomplikowanym kompleksie stosunków mię-
dzyludzkich, popularnym widowisku, ruchu masowym itd.”2 Sport wywiera 
ogromny wpływ na kształtowanie cech osobowości i postaw młodzieży.  
Aktywność fizyczna oddziałuje na rozwój fizyczny, sprawność, jest jednym 
z czynników przygotowania młodego człowieka do życia społecznego. Upra-
wianie sportu w sposób zorganizowany prowadzi do otwartości, bystrości, po-

                                                           
2  Z. Żukowska, Fair play – sport – edukacja, BPTKF, Warszawa 1996, s. 12. 
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znania, pojmowania emocjonalnego, stosunku do zwycięstwa i porażki. Młody 
człowiek, który regularnie uprawia sport, wyróżnia się pewnym zespołem cech 
nabytych w procesie treningowym. Oprócz sprawności fizycznej są nimi pozy-
tywne nastawienie do dużych wysiłków, motywacja do systematycznej pracy, 
zadowolenie z poniesionego trudu.  

Fundamenty kultury fizycznej budowane są w szkole podstawowej,  
a w przodujących krajach już w przedszkolu wdraża się dzieci do aktywności 
ruchowej. Im młodszy wychowanek, tym łatwiej można mu zaszczepić nawyki, 
które w przyszłości wprowadzą go na boisko sportowe i pozwolą dbać o własne 
zdrowie i kondycję. Dzieci uczęszczające na treningi sportowe wykazują więk-
szą dyspozycyjność w szkole i w domu. Mają większe poczucie obowiązku 
kształconego przez systematyczne uczestnictwo w zajęciach i wymaganą dys-
cyplinę pracy. Potrafią lepiej gospodarować czasem. Uprawiany sport odciąga 
młodzież od takich współczesnych zagrożeń, jak narkotyki, alkohol, nikotyna 
czy udział w przestępczości. Światem dziecka staje się uprawiana dyscyplina 
sportowa i rówieśnicy biorący udział w zajęciach sportowych. Właśnie w takim 
środowisku obraca się młody człowiek. Odbyte zajęcia, wysiłek, kolejny etap 
treningu, kontakt z trenerem to główne tematy rozmów i zainteresowania za-
wodnika.     

Rola sportu w rozwoju współczesnego społeczeństwa nie jest dostatecznie 
doceniana, a jego wartości biologiczne i moralne dla procesu wychowawczego 
młodego człowieka wydają się być niedostrzegane przez społeczeństwo. Dziec-
ko w wieku szkolnym jest niezwykle plastyczne i podatne na oddziaływania 
motoryczne, wychowawcze i funkcjonalne. Jest to czas na kształcenie osobo-
wości i uprawianie sportu. Sport może być rozpatrywany w różnych aspektach.  
Do najważniejszych z nich należą: 

a) metoda wychowania i kształcenia osobowości; 
b) środek wspierania rozwoju biologicznego i kształcenia sprawności fi-

zycznej, jej kondycyjnych i koordynacyjnych dyspozycji oraz wzmac-
niania zdrowia; 

c) aktywna forma wypoczynku i kulturalna forma spędzania wolnego 
czasu; 

d) proces systematycznych ćwiczeń i treningu w celu osiągnięcia wyso-
kich wyników sportowych; 
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e) forma rehabilitacji ruchowej, utrzymania wysokiej sprawności i kon-
dycji fizycznej oraz aktywna forma przeciwstawiania się inwolucji  
starczej3. 

Pomimo pozytywnego wpływu sportu na osobowość oraz zapotrzebowania 
społecznego na kształcenie i wychowanie młodego człowieka, sport dzieci 
i młodzieży wciąż jest niedoceniany. Regularne uprawianie sportu przez młode-
go człowieka jest sposobem spędzania wolnego czasu. Kwestia ta wydaje się 
być drugorzędna w sporcie młodzieżowym, a faktycznie powinna być podstawą 
projektowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Sport młodzieżowy 
uprawiany w MKS, UKS, LKS czy innych klubach sportowych (stowarzysze-
niach, organizacjach pozarządowych) może spowodować, że młody zawodnik 
będzie bardziej zainteresowany treningami i zawodami niż pójściem z rówieśni-
kami do galerii handlowej (tak modnego ostatnio spędzania wolnego czasu) czy 
„kosztowania” innych smaków zakazanego życia dorosłych. Nie gwarantuje to 
oczywiście, że zawodnik nie zejdzie na „złą drogę”, ale jest szansą na ukazanie 
mu innych wartości moralnych, zanim  określi swoją drogę życiową i opuści 
szeregi klubu sportowego.  

 
 

2.  Funkcje wychowawcze sportu dzieci i młodzieży  

            
Przez wychowanie rozumie się wpływy i oddziaływania kształtujące roz-

wój człowieka oraz przygotowujące go do życia w społeczeństwie. Na proces 
wychowania mają wpływ różne czynniki środowiskowe, wśród których można 
wyróżnić dom rodzinny i otoczenie, szkołę, organizacje szkolne i pozaszkolne, 
środki masowego przekazu i inne w zależności od form życia społecznego, 
w którym uczestniczy jednostka4. Wiele wartości sportowych przenika do życia 
społecznego. Sport odnosi się do takich zasad współżycia społecznego, jak 
współdziałanie, szlachetna rywalizacja, poszanowanie zasad fair play, czyli 
sprawiedliwości, umiejętności przegrywania, szacunku do przegranego, uczci-
wego prowadzenia walki bez zawiści i z wzajemnym zrozumieniem. Współ-
zawodnictwo sportowe  rozwija samokontrolę, samoocenę, umożliwia doskona-
lenie osobowości, daje poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie. 

                                                           
3  Ibidem, s. 18. 
4  Ibidem, s. 20. 
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Jest on główną formą rozrywki młodych ludzi, która wyrabia właściwą postawę 
wobec człowieka i jego ciała.  

Na kształtowanie osobowości młodego człowieka wpływa wiele czynni-
ków wewnątrzosobniczych i środowiskowych. Działalność sportowa odbywa 
się w środowisku społecznym, które tworzą przede wszystkim  trener, działa-
cze, szkoła, rodzina, rówieśnicy. Niewątpliwie wpływają na nie także dogodne 
warunki i terminy treningów, kwalifikacje kadry trenerskiej i działaczy, współ-
praca trenera z rodzicami i szkołą oraz klubu sportowego z zawodnikiem i szko-
łą.  

Na szczególną uwagę zasługuje postać trenera. Jest to najważniejsza oso-
ba, po rodzicach, dla młodego człowieka. To on wyznacza drogi i kierunek 
dalszego rozwoju zawodnika, często także staje się powiernikiem problemów 
rodzinnych i osobistych młodego człowieka. Jest pierwszą osobą, która zauwa-
ży ewentualne problemy zawodnika, które rodzice mogą przeoczyć z powodu 
zbytniego zaangażowania w życie zawodowe. Trener wzbudza respekt, szacu-
nek, z jego zdaniem „trzeba się liczyć”. Jest on tą osobą dorosłą, która wskazuje 
sposoby zachowań, wartości moralne, uczy zasad fair play. Jego zadaniem jest 
nie tylko przygotowanie zawodnika do osiągania najlepszych wyników sporto-
wych, ale często do wskazania mu innej, lepszej drogi życia. Podczas regular-
nych treningów młodzi ludzie często stykają się z konfliktami i trudnymi sytua-
cjami. Dzięki trenerowi uczą się rozwiązywać problemy i rozładowywać na-
gromadzoną agresję. Trener pokazuje sposoby radzenia sobie ze stresem. Zna-
jomość zasad postępowania etycznego w sporcie może ułatwić dokonywanie 
wyborów, przed którym stają młodzi ludzie. Znaczenie tych zasad jest szcze-
gólnie ważne w sporcie młodzieżowym. Żyjemy w dobie kryzysu wielu warto-
ści, do sportu przenikają obyczaje nienależące do najbardziej humanistycznych, 
oparte na postawach polityki i zasad gry rynkowej.  

Biorąc pod uwagę wartości tkwiące w sporcie, można potraktować go 
dwojako:  

a) jako środek wychowania, czyli przez wykorzystanie odpowiednich 
norm i praw, którymi rządzi się sport, wpływamy na wielostronny 
rozwój sportowca, a jednocześnie osiągamy nadrzędne cele wychowa-
nia; 
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b) jako cel wychowania, czyli wychowanie do sportu; w tym ujęciu sport 
jest zjawiskiem społecznym i wytworem społeczno-kulturowym5. 

Celem artykułu jest ukazanie podejścia do sportu w pierwszym aspekcie. 
Oddziaływania wychowawcze na zajęciach organizowanych w młodzieżowych 
klubach sportowych (stowarzyszenia) powinno się charakteryzować nie tylko 
planowaniem kariery młodego zawodnika przez przestrzeganie reżimu trenin-
gowego, ale przede wszystkim świadomością działaczy i trenera, że tworzą 
warunki do kształtowania pożądanych zainteresowań. Warto wspomnieć o or-
ganizacjach pozarządowych zajmujących się tego typu działalnością. Większość 
z nich jest zarządzana nieodpłatnie, zatem osoba prowadząca musi zapewnić  
finansowanie działalności. Polega to nie tylko na kontaktach ze sponsorami, 
z których wsparcia można skorzystać sporadycznie, na przykład przy organiza-
cji zawodów, ale przede wszystkim na zapewnieniu stałego źródła utrzymania 
klubu. Praca taka wymaga wiedzy i doświadczenia w aplikowaniu o dofinanso-
wanie na działalność z gminy czy agend rządowych. Nie można tu pominąć 
faktu, że coraz trudniejszy jest dostęp do obiektów sportowych, mimo wzrasta-
jącej ich liczby. Praktycznie nie ma już obiektów udostępnianych „za darmo”. 
Chcąc prowadzić profesjonalne szkolenia zawodników, należy się liczyć z wy-
najmem sali 3–4 razy w tygodniu na 3–4 godziny. Pochłania to ponad 60% 
budżetu organizacji. Aby oferta sportowa dała efekty w postaci wyników spor-
towych i liczby uczestniczących dzieci, należy zapewnić odpowiednie zaplecze 
techniczne. Właśnie liczba uczestniczących dzieci powinna być priorytetem dla 
zarządzających klubem młodzieżowym. Rozwój utalentowanych powinien być 
odpowiednio pokierowany przez trenera; są one również zauważone na zawo-
dach sportowych. Talenty trafiają się jednak sporadycznie, dlatego działacze 
powinni udostępnić ofertę jak największej liczbie dzieci, aby mogły kilka razy 
w tygodniu przyjść na trening,  spotkać się z rówieśnikami o podobnych zainte-
resowaniach, „zmęczyć” organizm treningiem, a w nagrodę pojechać na zawody 
sportowe. Chodzi tu o wypracowanie w młodym człowieku takich cech, jak 
zdyscyplinowanie, uczciwość, ambicja, silna wola, wytrwałość, obowiązko-
wość,  zdolność koncentracji, podzielność uwagi, odporność psychiczna, odwa-
ga, bojowość, karność, refleks, opanowanie, ofiarność, koleżeńskość, poszano-
wanie wspólnej własności, systematyczność treningów, a także wymagania 

                                                           
5  A. Bodasińska, op.cit., s. 44. 
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stawiane w sporcie oraz odciągnięcie dzieci i młodzież od niewłaściwych zain-
teresowań.  

Nie można pomijać głównego znaczenia młodzieżowych klubów sporto-
wych i znaczenia ich działalności dla sportu w ogóle. Organizacje te stwarzają 
uzdolnionym motorycznie uczniom większe możliwości uczestnictwa w sporcie 
niż szkoły. O celowości prowadzenia tego typu działalności  świadczy coraz 
większe zainteresowanie sportem dzieci i młodzieży oraz osiągane przez nie 
wyniki. Obecnie dąży się, aby sport dzieci i młodzieży był coraz powszechniej-
szy, popularniejszy i dostępniejszy dla ogółu oraz rozwijał się jak najpełniej.  
Działacze często o tym fakcie zapominają, kierując swoje zainteresowania wy-
łącznie na wyniki sportowe, a przecież pedagodzy od lat się zastanawiają, na 
czym polega większa efektywność wychowania przez sport. 

 
 

3. Uczestnictwo w sporcie kuźnią charakteru i postaw prospołecznych 
dzieci i młodzieży  

 
Sport zasługuje na miano  fenomenu społecznego, uprawianego na szeroką 

skalę w każdym społeczeństwie. przez sport osoba wchodzi w relacje z drugim 
człowiekiem i otaczającym go światem. Z tego powodu powinien być on po-
strzegany przez pryzmat pewnego porządku. Powinien uczyć szacunku do dru-
giej osoby i godnego samorozwoju. Jedynie tak rozumiany sport jest wartością 
osobotwórczą i socjotwórczą, miejscem, w którym łączy się ludzkość i cywili-
zacja6. 

Trudno jest ocenić wpływ sportu na postawy zawodników w życiu, po-
nieważ każdego sportowca cechują różne wzorce osobowościowe, zarówno 
godne naśladowania jak i zasługujące na krytykę, które jednak są bardziej za-
uważane przez otoczenie. Ustalenie wpływu sportu na osobowość nie jest łatwe. 
Zawodnicy wzrastają w różnych środowiskach, które narzucają mu określone 
normy, wartości i wzorce. Sport jest jednym z wielu  czynników oddziaływania 
na jednostkę, za to bardzo silny pod względem wymagań i ocen. Szerokie zain-
teresowanie sportem, jego atrakcyjność, wywoływane emocje, popularność 
zawodników sprawiają, że wychowawczy aspekt sportu rozciąga się poza czyn-
nie uprawiających sport. Spośród wielu wartości kształtowanych przez sport 

                                                           
6  Ibidem, s. 50. 
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warto wspomnieć o tych, które są rozwijane w młodym człowieku przez sam 
fakt uczestnictwa w sporcie.  

Uspołecznienie jednostki  
Przez socjalizację rozumie się proces wpajania systemów wartości, norm 

i wzorców obowiązujących w społeczeństwie przez instytucje lub osoby wy-
chowujące, jak szkoła, klub sportowy, nauczyciel, trener. Sport opiera się na 
jednolitych i jasnych przepisach. Określają one sposób zachowania i postępo-
wania, które podlegają kontroli i ocenie sędziów oraz  publiczności. Wszelkie 
wykroczenia są natychmiast krytykowane i komentowane. Kary i nagrody są 
jasno ustalone i znane przed przystąpieniem do gry. Zawodnik wie, że wszystko 
zależy od niego. Jest to dla niego motywacja do pracy nad własnymi słabościa-
mi. 

Uspołecznienie jednostki odbywa się przez zewnętrzne uwarunkowania 
zachowań, identyfikowanie się ze środowiskiem społecznym oraz przyjmowa-
nie wartości i poglądów w nim obowiązujących.  Przynależność do danej grupy 
społecznej nakłada na jednostkę określone obowiązki i daje jej pewne prawa.  
Uczestnictwo w sporcie wprowadza jednostkę w określony układ stosunków 
międzyludzkich, pełnienie określonych ról w drużynie, uczy przewodzenia, 
wspierania partnerów i mobilizowania zespołu do wspólnego wysiłku. Poczucie 
przynależności i odpowiedzialności za drużynę skłaniają często dojrzałych za-
wodników do zainteresowania się sprawami pozasportowymi kolegów-zawod-
ników (problemy w szkole, niepowodzenia osobiste) i pomocy w ich rozwiązy-
waniu. 

Wola  
Ze świadomą samodyscypliną i wytrwałością w dążeniu do podnoszenia 

sprawności, niezbędną do osiągnięcia zakładanego wyniku sportowego, zwią-
zany jest rozwój woli. Według encyklopedii, „wola to właściwa człowiekowi 
zdolność do świadomego i celowego kierowania swoim postępowaniem, do 
podejmowania decyzji odnośnie do realizacji lub zaniechania określonych dzia-
łań i zachowań”7. Typowymi okazjami do kształtowania woli podczas treningu 
są wielokrotnie powtarzane ćwiczenia. Występują one w każdej dyscyplinie 
sportowej. Kształcenie woli wymaga zachęcania i przekonywania podopiecz-
nych przez trenera do pracy nad sobą, własnymi słabościami, przezwyciężaniem 

                                                           
7  Wielka encyklopedia PWN, wyd. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  
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trudności. Można to osiągnąć przez stawianie realnych celów do osiągnięcia.  
Im młodszy zawodnik, tym te cele powinny być krótkoterminowe.  

Moralność  
Moralność jest formą świadomości społecznej obejmującą ogół uznawa-

nych w danym społeczeństwie ocen ludzkiego zachowania, norm określających 
ludzkie powinności, wzorów i ideałów regulujących postępowanie jednostek 
i grup społecznych wobec siebie. Wychowanie moralne w wieloletnim procesie 
treningowym związane jest z kształtowaniem postaw etycznych8.  Z wychowa-
niem moralnym nierozłącznie wiąże się zasada fair play. Powszechnie rozumie 
się przez nią walkę o zwycięstwo, lecz nie za wszelką cenę.  Niemałe znaczenie 
ma tu postawa trenera, działaczy, sędziego w trakcie trwania zawodów, trenin-
gów.  Ich zachowanie jest przykładem wychowawczym dla młodego zawodni-
ka. W sporcie zawodnik spotyka się z oceną i konsekwencjami własnego postę-
powania. Na postawy wychowanków najsilniej oddziałuje osobisty wpływ tre-
nera. 

Świadomość 
Świadomy trening prowadzi do aktywnego stosunku wobec siebie. Polega 

to nie tylko na wykonywaniu poleceń trenera, lecz także osobistym zaangażo-
waniu w proces treningowy. Świadomy stosunek zawodnika do treningu jest 
niezbędny, gdyż tylko on zna swój organizm i jego reakcje na wysiłek fizyczny.  

Współdziałanie  
Działalność sportowa wymaga współdziałania i przestrzegania zasad obo-

wiązujących w pracy zespołowej. Drużyna zawsze składa się z zawodników 
lepszych i słabszych. Dążenie do wspólnego celu wymaga podporządkowania 
interesów własnych potrzebom zespołu. 

Współzawodnictwo  
Istotą współzawodnictwa jest przede wszystkim świadome dążenie do wy-

sokich rezultatów. Doświadczenie zdobyte we współzawodnictwie, klęski 
i zwycięstwa stają się przydatne w pozasportowych sferach życia. Współ-
zawodnictwo zwiększa zapał do pracy i nadaje życiu większego znaczenia, pod-
budowuje moralnie i prowadzi do samokształcenia. Stymulujące działanie ze-
społu jest ważnym czynnikiem wychowawczym dzieci i młodzieży. W ciągu 
wieloletniego treningu dziecko uczy się współpracy w grupie w osiąganiu po-

                                                           
8  Z. Żukowska, op.cit., s. 30. 
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stawionych celów, wartościowania ról na boisku, opanowywania uczuć i podpo-
rządkowywania własnych ambicji interesowi zespołu. 

Wychowanie zdrowotne  
Wychowanie fizyczne i sport służą przede wszystkim profilaktyce zdro-

wia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) następująco definiuje wychowanie 
zdrowotne: „Zdrowie to nie tylko brak choroby, kalectwa i ułomności, ale także 
całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan”9.  Przez świadomy, sys-
tematyczny i aktywny trening poszerzamy zakres funkcji układu oddechowego, 
krążeniowego i mięśniowego. Zrozumienie  możliwości podnoszenia sprawno-
ści organizmu, utrzymania jej jest oparte na procesie postępowania pedagogicz-
nego. Wysiłek fizyczny stwarza warunki do pozytywnych przeżyć, radości i za-
dowolenia z pokonania oporu przeciwnika i jest środkiem rozładowania emo-
cjonalnego. Wyższa sprawność pozwala na lepsze zaspokojenie potrzeb włas-
nych  i społecznych. 

 
 

4. Sport jako alternatywa forma spędzania wolnego czasu przez dzieci  
 i młodzież  

                 
Ilość czasu wolnego i sposób jego spędzania przez dziecko w znacznej 

mierze zależy od rodziców, życia rodzinnego, aspiracji, zainteresowań, zaanga-
żowania matki i ojca oraz ich doświadczeń sportowych. Rodzice, którzy sami 
uprawiali sport, starają się stworzyć możliwości uprawiania wielu dyscyplin 
swojemu dziecku. Na sposób spędzania wolnego czasu mają wpływ warunki 
społeczno-kulturalne życia danej zbiorowości.      

Uprawianie sportu wymaga jednak odpowiednich warunków i organizato-
rów. Warunki i możliwości uprawiania sportu są zróżnicowane w dużych i ma-
łych miastach oraz na wsi. Stworzenie sprzyjającej atmosfery dla sportu w ma-
łych miastach jest łatwiejsze niż w dużych ośrodkach miejskich, gdzie czynni-
ków oddziałujących na dziecko jest znacznie więcej, a rodzice często są zajęci 
swoimi sprawami zawodowymi. Duże miasta mają większe możliwości organi-
zacji życia sportowego przez większy wybór dyscyplin sportowych, które są 
raczej ograniczone w mniejszych miastach i na wsiach. 

                                                           
9 Ibidem, s. 39. 
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Na szczególną uwagę zasługują organizacje non profit. Organizacje spor-
towe, będące stowarzyszeniami, takie jak uczniowskie kluby sportowe (UKS), 
ludowe kluby sportowe (LKS), młodzieżowe kluby sportowe (MKS), kierują 
swoją ofertę sportową do dzieci i młodzieży. To dzięki pracy organizacji poza-
rządowych, często zarządzanych społecznie, dzieci i młodzież mają możliwość 
regularnego czynnego udziału w zajęciach sportowych, wyjazdów na zawody 
oraz poznania innych ludzi i środowisk. Na młodego człowieka duży wpływ 
wywierają ludzie z jego otoczenia, stanowiący wzorce osobowe. Dla dzieci 
i młodzieży z ubogich środowisk, często zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, wzorce te bywają skrzywione, wypaczone, wręcz patologiczne. W tej 
sytuacji ważne jest umożliwienie tym dzieciom podjęcia treningu w sposób 
zorganizowany. Organizacja non profit przejmuje takie sprawy organizacyjne, 
jak załatwienie formalności  w szkołach, badania lekarskie, sprzęt sportowy dla 
zawodników i wiele innych. Jej zadaniem jest dotarcie do jak największej grupy 
dzieci przez nawiązywanie kontaktów ze szkołami, organizacja zawodów poka-
zowych czy udział w imprezach miejskich. Wszystko to w celu zainteresowania 
uprawianiem sportu jak największej liczby dzieci. 

Autorka artykułu na podstawie własnego doświadczenia może stwierdzić, 
że dzieci ze środowisk mniej uprzywilejowanych wykazywały duże zaangażo-
wanie w życie sportowe organizacji, często osiągając bardzo dobre wyniki spor-
towe. Organizacja zaś oprócz zapewnienia regularnych treningów interesowała 
się także życiem osobistym zawodnika. Klub utrzymywał kontakty ze szkołą, 
zatem gdy uczeń zaczynał mieć problemy, trener był informowany o tym fakcie 
przez wychowawcę. Uczniów wspomagano również finansowo (stypendia)  
i w formie rzeczowej. Taka organizacja często była jedynym wsparciem dla 
młodego człowieka przechodzącego ciężki okres w swoim życiu, na przykład 
okres dojrzewania. Dzieci i młodzież z trudnych środowisk często bywają bar-
dziej zdeterminowane do osiągnięcia sukcesu niż ich rówieśnicy, którzy nie 
mają tego typu problemów.    

 
 

Zakończenie 

              
Kształtowanie charakteru i postawy prospołecznej powinno być świado-

mym procesem na poszczególnych etapach przygotowania sportowego. Trenin-
gi i starty w zawodach kształtują samodzielność, odwagę i inne pozytywne ce-
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chy, ale mogą wywołać także zarozumiałość, egoizm, zazdrość itp. Wówczas 
możliwe jest szybkie reagowanie i zapobieganie niepożądanym sytuacjom. 
Sport dzieci i młodzieży nie powinien być rozpatrywany tylko pod kątem wyni-
ków sportowych, ale także jako część życia młodych ludzi. Niezbędna jest 
świadomość zarządzających organizacją sportową i działaczy, jak duży wpływ 
wywiera sport na rozwój młodego człowieka. Chodzi bowiem nie tylko o wdro-
żenie do systematycznego uprawniania sportu przez regularny trening, ale 
uświadomienie młodemu zawodnikowi, że istnieje pewien sposób życia, który 
jest dla niego szczególnie cenny. Każdy sam wybiera ważne wartości, którym 
decyduje się poświęcić życie10. Wybór właściwego sposobu życia umożliwia 
odnalezienie życiowego celu, dokonywanie odpowiednich wyborów, a te ujaw-
nią najważniejszą kwestię – hierarchię akceptowanych wartości.  

   
 

Literatura 

 
Bodasińska A., Czysta gra w sporcie i życiu codziennym, ZWWF, Biała Podlaska 2007. 
Wielka encyklopedia PWN, wyd. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  
Żukowska Z., Fair play – sport – edukacja, BPTKF, Warszawa 1996. 

 
 
 

SPORT OF THE YOUNG PEOPLE  

– A BREEDING GROUND OF CHARACTER  

AND COMMUNITY-ORIENTED ATTITUDES 

 

 

Summary  
 
Shaping of human character and community-oriented attitude should be an aware 

process in the particular stages of preparation to exercise sport. Training and participa-
tion in sport competitions shape the independence, courage and other positive traits but 
they may also generate conceit, egoism, jealousy etc. It gives to the trainers the possi-
bility of quick reacting and preventing the undesirable situations. Sport of children and 
the youth should be considered not only in respect of sport results but also as a part of 

                                                           
10  A. Bodasińska, op.cit., s. 104. 
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current life of the young people. The managers and activists of sport organizations 
should be aware of the effect of sport on development of a young man. It is necessary 
for the implementation of the aim, i.e. not only to accustom to systematic going in for 
sport via regular training but also to make a young man aware that there exists a certain 
way of living which is especially valuable for him. As affected by the awareness, he 
may try himself to implement the discussed way of living. Everybody may decide on 
his or her choice of the meaningful values, to which he would dedicate his life, or with-
draw from their implementation. The choice of the appropriate way of living gives the 
opportunity of finding the target of the whole life and making the appropriate choices 
which, in turn, may reveal the most important issue – hierarchy of the approved values.  

 
Translated by Maryla Jurewicz-Poczynajło      
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Wstęp 

 
Okoliczności podejmowania aktywności fizycznej mogą mieć charakter 

planowany, kontrolowany, a więc świadomie dostosowany do indywidualnych 
właściwości czy potrzeb człowieka, lub przypadkowy czy sterowany zewnętrz-
nie. Zwiększenie świadomości podejmowanych wyborów dotyczących uczest-
nictwa w aktywności fizycznej w kontekście poczucia jakości życia i dobrosta-
nu psychicznego powinno być ważnym celem badań w dziedzinie psychologii 
zdrowia człowieka. Zdrowie jest obecnie postrzegane nie tylko jako brak cho-
roby, ale także jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.  

 
Aktywność fizyczna w kontekście poczucia jakości życia 
 
Aktywność fizyczna jest uznawana za jedno z ważniejszych zachowań 

zdrowotnych, a korzyści płynące z aktywnego trybu życia wydają się oczywiste 
[Henszen-Niejodek, 1997]. W definicji zdrowia sformułowanej przez WHO 
bardzo mocno podkreślono połączenie kwestii zdrowia z życiem wewnętrznym 
i społecznym człowieka oraz jego osobistą troskę o kondycję fizyczną [por. 
Dolińska-Zygmunt, 2001]. Przyjmuje się też, że aktywność fizyczna to podsta-
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wowy stymulator rozwoju psychosomatycznego człowieka i główny czynnik 
fizycznego oddziaływania w procesach wychowania i kształcenia fizycznego, 
połączony z koniecznością zachowania i pomnażania stanu zdrowia [por. Osiń-
ski, 1993]. Celem aktywności fizycznej jest zwiększenie możliwości własnego 
ciała w zakresie zaspokajania potrzeb jednostki w obrębie różnych obszarów 
kultury fizycznej [Grabowski, 1997]. Szersze spojrzenie na aktywność ruchową 
obejmuje rozpatrywanie jej w kategoriach obciążenia fizycznego, któremu je-
steśmy poddawani codziennie w pracy domowej, zawodowej czy czasie wol-
nym. Aktywność ta może być więc traktowana jako dobrowolna lub jako po-
winność, na przykład wobec własnego zdrowia. Może być spontaniczna lub 
odpowiednio zorganizowana i zaplanowana pod względem obciążenia organi-
zmu [Caspersen, 1985].  

Badania aktywności fizycznej i jej związków ze zdrowiem pozwoliły usta-
lić granicę między aktywnym a siedzącym trybem życia [Institute of Medicine 
of the National Academy, 2002]. Dorośli i dzieci charakteryzujący się aktyw-
nym trybem życia powinni przez co najmniej 60 min każdego dnia podejmować 
umiarkowaną aktywność fizyczną (lekka gimnastyka, jazda na rowerze, prace 
ogrodowe, prace domowe, spacerowanie itp.). Za mało intensywną aktywność 
fizyczną uważa się wolne spacerowanie, grę w bilard itp., natomiast do inten-
sywnej aktywności fizycznej zalicza się bieganie, aerobik, szybką jazdę na ro-
werze. Klasyfikacja wymienionych rodzajów aktywności związana jest z zasto-
sowaniem wartości ekwiwalentu metabolicznego MET [Ainsworth i in., 2002], 
umożliwiającego różnicowanie intensywności aktywności ruchowej człowieka. 
Zgodnie z rekomendacjami zespołu ekspertów reprezentujących 53 kanadyjskie 
towarzystwa naukowe optymalny czas przeznaczony na wysiłek fizyczny dla 
poprawy zdrowia powinien wynosić w ciągu dnia 60 min przy wysiłku lekkim 
(np. spacer, streching), 30–60 min przy wysiłku umiarkowanym (np. marsz, 
jazda na rowerze, taniec), 20–30 min przy wysiłku intensywnym, jak jogging, 
aerobik czy szybkie pływanie [Canada’s Physical Activity Guide for Healthy 
Active Learning, 1998]. Wyniki badań GUS na temat aktualnych zachowań 
zdrowotnych Polaków nie nastrajają optymistycznie [Wojnarowska, 2008]. 
Wskazują one, że większość dorosłych cechuje mała aktywność fizyczna i bier-
ny sposób spędzania wolnego czasu, lecz nie bez znaczenia wydaje się niedo-
skonała klasyfikacja rodzajów aktywności fizycznej zastosowana w opisywa-
nych badaniach, na przykład brak odnośnika do obiektywnej wartości MET 
[por. Tomczak, Walczak, 2010]. Różnej ilości czasu poświęcanej na aktywność 
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o różnym stopniu zaangażowania „energetycznego” lub „ilościowego” może 
towarzyszyć zróżnicowana struktura właściwości psychologicznych osób  
aktywnych fizycznie. Inny rodzaj oddziaływań motywacyjnych czy tempera-
mentalnych, a także determinanty wielu aspektów poczucia jakości życia towa-
rzyszą aktywności osób przebiegającej w sposób bardziej lub mniej intensywny. 
Na podstawie uzyskanych w naszych badaniach wyników spróbujemy ocenić te 
aspekty aktywności fizycznej w kontekście głównych jej celów, jakimi są osią-
ganie w toku życia poczucia dobrostanu w zakresie funkcjonowania cielesnego, 
emocjonalnego, doświadczania sytuacji trudnych, radości i satysfakcji opartej 
na własnym rozwoju i samodeterminacji. 

 
Temperament jako regulator działania człowieka  
  
Arnold H. Buss i Robert Plomin [1984] definiują temperament jako zespół 

cech osobowości zdeterminowanych genetycznie i ujawniających się już 
w pierwszym roku życia człowieka [Strelau, 2002]. Tak rozumiany tempera-
ment stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości. W dzieciństwie 
całą osobowość wypełnia temperament (nie biorąc pod uwagę sfery intelektual-
nej). Przyjmując te założenia oraz wyniki prowadzonych badań, autorzy wy-
odrębnili trzy zasadnicze cechy określające strukturę temperamentu: emocjo-
nalność (emotionality), aktywność (activity) i towarzyskość (sociability). Emo-
cjonalność obejmuje trzy pierwotne emocje o zabarwieniu negatywnym: nie-
zadowolenie (distress), strach (fear) i złość (anger). Niezadowolenie jest ten-
dencją do łatwego i silnego reagowania niepokojem, którego ważnym składni-
kiem jest zdeterminowany genetycznie poziom pobudzenia układu sympatycz-
nego. Strach wiąże się z unikaniem awersyjnej stymulacji oraz z próbami 
ucieczki przed zagrożeniem. Przejawem złości natomiast jest atakowanie, a tak-
że skarżenie się. Aktywność jest wymiarem związanym z wydatkowaniem 
energii i może się przejawiać w każdym zachowaniu, zarówno w jego tempie, 
i intensywności (wigorze). Mówiąc o aktywności, autorzy koncepcji wiążą ją 
głównie z aktywnością motoryczną. Miarą towarzyskości jest częstotliwość 
inicjowania kontaktów społecznych, liczba związków oraz ilość czasu spędza-
nego z innymi ludźmi, reakcja na izolację i społeczna wrażliwość. Jak wspom-
niano, cechy temperamentu są dziedziczone i obserwuje się je zarówno u nie-
mowląt, jak i starszych dzieci oraz osób dorosłych. Ponieważ korelacja między 
cechami jest bardzo słaba, można je uznać za niezależne od siebie. Tempera-
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mentowi przypisuje się ważną rolę regulacyjną [Eliasz, 1992; Strelu, Zawadzki, 
2008]. 

 
Bazowe potrzeby psychologiczne a jakość życia 
 
Pojęcie potrzeby psychologiczne wywodzi się z psychologii społecznej 

oraz psychologii osobowości, a jego historia sięga pionierskich badań Hen-
ry’ego Murraya [1938]. Obecnie konstrukt procesów zaspokajania potrzeb roz-
patrywany jest najczęściej w kontekście motywacji i poszukiwania jej głęb-
szych, bardziej „genotypowych” źródeł [Sheldon, Bettencourt, 2002]. Szcze-
gólnie przydatne okazało się zastosowanie teorii potrzeb do interpretacji zjawi-
ska optymalnej adaptacji oraz skutecznego działania człowieka, a także w celu 
predykcji możliwości osiągania subiektywnych życiowych korzyści, takich jak 
poczucie jakości życia czy rozwój osobowości [Baard, 2002]. Z punktu widze-
nia teorii potrzeb głównym zagadnieniem jest próba określenia najlepszych 
kryteriów podejmowanych przez ludzi wyborów, tak aby determinowały one 
doświadczenia prawdziwie wartościowe dla człowieka [Ryan, 1995]. Jedną 
z teorii z powodzeniem tłumaczących znaczenie psychologicznych potrzeb dla 
struktury motywacji do działania w różnych sferach życia, także w przypadku 
aktywności fizycznej i sportu, jest teoria samodeterminacji. Jej założenia [Deci, 
Ryan, 1995, 2000] to trójczłonowy trzon będący fundamentem rozwoju czło-
wieka, a składający się z psychologicznych potrzeb autonomii, kompetencji 
oraz powiązania. Potrzeba autonomii odzwierciedla chęć do samostanowienia 
człowieka o własnym zachowaniu, podejmowanych wyborach doświadczanego, 
kiedy człowiek postrzega swoje funkcjonowanie jako efekt własnych decyzji 
[Ryan, La Guardia, 2000]. Potrzeba kompetencji odnosi się do skłonności do 
efektywnych interakcji w sytuacjach dających doświadczania oraz pozwalają-
cych na prezentowanie własnych umiejętności i możliwości. Z kolei potrzeba 
powiązania może być zaspokajana, kiedy człowiek doświadcza dobrych relacji 
z osobami bliskimi, ważnymi dla siebie, lub ma poczucie przynależności do 
konkretnego, społecznego kontekstu [Vlachopoulos, Michailidou, 2006].  
E.L. Deci i R.M. Ryan wspominają o indywidualnym poziomie nasycenia po-
trzeb psychologicznych oraz ich niehierarchicznym charakterze, kładąc nacisk 
na ich istotne znaczenie dla poczucia wysokiej jakości życia na podstawie psy-
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chologicznego rozwoju. Środowisko dostarczające bodźców zaspokajających 
omawiane potrzeby umożliwia osiąganie samodeterminacji w działaniu, odczuć 
satysfakcji z niego oraz wewnętrzne umiejscawianie motywów podejmowanej 
aktywności, co prowadzi do poczucia przyjemności oraz identyfikacji z działa-
niem niemającym charakteru przymusowego [Vallerand, 1997].  

 
Motywacja oparta na teorii samodeterminacji – SDT 
 
Według teorii samodeterminacji umiejętności optymalnego wykorzysty-

wania naturalnych dyspozycji do rozwoju i zaangażowania mają tak samo duże 
znaczenie z punktu widzenia efektywności działania, jak odpowiedni rozwój 
w sferze społecznej i umiejętne wykorzystanie wiedzy o sytuacji, w której czło-
wiek funkcjonuje. Naturalna ludzka tendencja do uczenia się i kreatywności 
opisywana jest w tej teorii jako motywacja wewnętrzna. Człowiek w procesie 
samoregulacji przekształca postrzeganie motywów zewnętrznych w wartości 
napędzające jego działanie i wzmagające procesy motywacyjne na drodze pro-
cesu internalizacji [Ryan, Deci, 2000]. Internalizacja to proces, podczas którego 
jednostka asymiluje zasady społeczne i obowiązujące reguły. Od stopnia, w ja-
kim nastąpi internalizacja, zależy przebieg i charakter procesów motywacyj-
nych, przybierających postać motywacji wewnętrznej, motywacji zewnętrznej 
oraz amotywacji. Amotywacja występuje wtedy, gdy brakuje uzasadnienia i de-
terminacji do podjęcia określonej aktywności, brak także właściwej internaliza-
cji (rys. 1). 

Uwzględniając założenie, że człowiek powinien dążyć przede wszystkim 
do osiągania wysokiego poczucia jakości życia we wszystkich jego aspektach, 
a także świadomie dostosowywać poziom i rodzaj podejmowanej aktywności 
fizycznej do swoich właściwości oraz potrzeb i motywów, za cel pracy przyjęto 
określenie związków między właściwościami temperamentalnymi, psycholo-
gicznymi potrzebami, źródłami motywacji do aktywności fizycznej i poczuciem 
jakości życia w kontekście rodzaju i częstości podejmowanej aktywności fi-
zycznej.  
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Rys. 1. Model działania oparty na o założeniach teorii samodeterminacji 

Źródło: [Walczak 2010]. 
 
 

1. Materiał 

 
Grupę badawczą tworzyło 190 osób, studentów studiów dziennych i za-

ocznych Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu. W grupie tej znalazło się 68 osób pochodzących z miejscowości do 
10 tys. mieszkańców i 122 osoby – z miast powyżej 10 tys. mieszkańców,  
125 kobiet i 65 mężczyzn w wieku x = 20,5 (SD = 1,81). Badanie przeprowa-
dzono w pierwszym kwartale 2011 roku, miały one charakter anonimowy, ba-
dani wypełniali kwestionariusze w obecności badaczy. 
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2. Metody 

 
Kwestionariusz aktywności fizycznej Paffenbargera  
Badanie kwestionariuszem Paffenbargera [Paffenbarger i in., 1993; Stasio-

łek i in., 2003] dostarczyło danych na temat czasu przeznaczanego na aktyw-
ność ruchową o różnym nasileniu (aktywność minimalna/leżąca, siedząca, lek-
ka, przeciętna, energiczna) w ciągu dnia roboczego i weekendowego. Do zebra-
nia danych na temat częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej wyko-
rzystano ankietę umożliwiającą określenie, jak często osoby badane podejmują 
taką aktywność i zakwalifikowanie na tej podstawie do jednego z trzech pozio-
mów aktywności fizycznej (poziom I – osoby uprawiające sport kilkanaście 
razy w roku i rzadziej; poziom II – osoby uprawiające sport nie rzadziej niż raz 
w tygodniu; poziom III – osoby uprawiające sport kilka razy w tygodniu lub 
częściej). 

 
Skala motywacji w sporcie 
W pracy wykorzystano skalę motywacji w sporcie, polską wersję skali 

SMS-Sport Motivation Scale [Pelletier i in., 1995]. Bada ona zróżnicowanie 
procesów motywacyjnych dotyczących uprawiania sportu, wyróżniając trzy 
wymiary: motywację wewnętrzną, zewnętrzną i amotywację. Składa się z sied-
miu podskal wykorzystanych do pomiaru trzech wymienionych płaszczyzn 
motywacyjnych, w tym trzech podskal opisujących motywację wewnętrzną 
(wiedza, doskonalenie, doznawanie stymulacji) oraz trzech podskal dotyczą-
cych motywacji zewnętrznej (identyfikacja, introjekcja, zewnętrzna regulacja). 
Siódma podskala, będąca jednocześnie trzecim wymiarem, dotyczy płaszczyzny 
amotywacji [Briere i in., 1995]. We wstępie kwestionariusza zadano główne 
pytanie: dlaczego uprawiasz swoją dyscyplinę sportu? W odpowiedziach na 
28 pytań należało wskazać siłę identyfikacji z treścią określonego motywu  
aktywności fizycznej (od 1 – nie odnosi się do mnie zupełnie, do 7 – odnosi się 
do mnie dokładnie). Ocena tej metody jest w literaturze światowej psychologii 
sportu bardzo wysoka – jest uznawana za trafną i ma wysoki poziom spójności 
wewnętrznej [Pelletier i in., 1995]. Skala SMS znalazła szerokie zastosowanie 
w psychologii sportu, wykorzystano ją też w masowych badaniach uwarunko-
wań aktywności rekreacyjnej w Grecji i we Francji [Alexandris, Carroll, 1997; 
Alexandris, Tsorbatzoudis, Grouios, 2002]. Zaadaptowano ją do badań w wielu 
krajach [De Pero i in., 2009; Doganis, 2000]. Polska adaptacja skali została 
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przeprowadzona w latach 2009–2010, a analiza psychometryczna polskiej wer-
sji skali SMS wykazała jej wysoką rzetelność dla wszystkich podskal, współ-
czynnik alfa wyniósł od 0,71 do 0,82 [Walczak, 2010]. 

 
Skala bazowych potrzeb psychologicznych 
Kolejnym narzędziem wykorzystanym w badaniach była skala bazowych 

potrzeb psychologicznych skonstruowana na podstawie Basic Psychological 
Needs Scale (BPNS). Jak wspomniano, zgodnie z założeniami teorii samo-
determinacji psychologiczne potrzeby są trzonem rozwoju człowieka, a ich 
zaspokojenie prowadzi do poczucia satysfakcji i samodeterminacji w działaniu 
[Ryan, 1995; Patrick i in., 2007]. Użyta skala składała się z 14 pozycji, będą-
cych składowymi trzech wymiarów, czyli potrzeby autonomii (np. czuję, że 
mogę swobodnie decydować, jak chcę przeżyć swoje życie), kompetencji  
(np. ludzie, których znam, mówią mi, że jestem dobry, w tym, co robię) oraz 
powiązania (np. dobrze układa mi się z ludźmi, z którymi utrzymuję kontakty). 
Zastosowano siedmiostopniową skalę Likerta. Podczas tłumaczenia podążono 
za procedurami adaptacji, a każda z podskal użytego narzędzia uzyskała zado-
walające wskaźniki rzetelności.  

 
Kwestionariusz jakości życia 
Do pomiaru jakości życia wykorzystano polską wersję inwentarza Survey 

of Self-Rated Health, Wellness and Quality of Life sporządzonego na potrzeby 
przekrojowych badań prowadzonych od kilkunastu lat w ramach projektu Asso-
ciation for Network Care [ANC, 2011] w celu diagnozy stanu zdrowia populacji 
[Blanks i in., 1997]. Skorzystano z pięciu wskaźników: poczucia jakości życia 
w sferze cielesności, poczucia jakości życia w sferze emocjonalnej, przejawów 
doświadczania stresu, radości życia oraz ogólnego poczucia jakości życia. 
Wskaźnik ogólnego poczucia jakości życia oparto na danych uzyskanych na 
podstawie odniesienia się badanych osób do itemów dotyczących życia osobi-
stego, współmałżonka/partnera, życia romantycznego, pracy/szkoły, znajo-
mych, wykonywanych zadań, radzenia sobie z problemami, własnych osiąg-
nięć, wyglądu zewnętrznego, własnego ja, umiejętności regulowania zmian we 
własnym życiu oraz ogólnego zadowolenia z własnego życia (skala Likerta 
pięciostopniowa). Wskaźnik radości życia oparto na danych uzyskanych na 
podstawie odniesienia się badanych osób do itemów dotyczących otwartości, 
uczucia zrelaksowania, pozytywnych myśli na własny temat, chęci prowadzenia 
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zdrowego stylu życia, ufności we własne możliwości, uczucia akceptacji, satys-
fakcji z poziomu wypoczynku, odczuwania radości, ilości przyjemności czy 
zadowolenia z życia seksualnego (skala Likerta siedmiostopniowa). 

 
Kwestionariusz temperamentu EAS 
Do pomiaru właściwości temperamentu badanych wykorzystano kwestio-

nariusz EAS w wersji dla dorosłych [Buss, Plomin, 1984] w polskiej adaptacji 
W. Oniszczenki [Oniszczenko, 1997]. Konstrukcja narzędzia opiera się na zało-
żeniach genetycznej teorii A.H. Bussa i R. Plomina [1984], definiującej tempe-
rament jako zespół dziedziczonych cech osobowości, które ujawniają się we 
wczesnym okresie życia, będący podstawą kształtowania się i rozwoju osobo-
wości [Strelau, Plomin, 1992]. Kwestionariusz składa się z 20 pozycji i pozwala 
na wyodrębnienie trzech głównych wymiarów temperamentalnych, takich jak 
emocjonalność (10 pozycji, np. łatwo jest wytrącić mnie z równowagi), aktyw-
ność (4 pozycje, np. zwykle sprawiam wrażenie osoby spieszącej się) oraz to-
warzyskość (3 pozycje, np. wolę pracować w grupie niż samotnie). W ramach 
emocjonalności wyróżniono trzy podwymiary, niezadowolenie, strach i złość. 
Skala możliwych odpowiedzi wynosi od 1 (zdecydowanie nie) do 5 (zdecydo-
wanie tak).  

 
Metody analizy statystycznej 
Do porównania średniego poziomu czynników motywacyjnych i stopnia 

zaspokojenia potrzeb psychologicznych u osób z różnym poziomem aktywności 
fizycznej (czynnik międzyosobowy – porównanie międzygrupowe), a także 
średnich poziomów badanych zmiennych w obrębie grup (czynnik wewnątrz-
osobowy – porównanie wewnątrzgrupowe) zastosowano dwuczynnikową anali-
zę wariancji z powtarzanym pomiarem. Do oceny normalności rozkładu zasto-
sowano test W Shapiro-Wilka, natomiast do kontroli homogeniczności warian-
cji test F Levene’a. Z kolei założenie sferyczności skontrolowano testem Mau-
chleya. To ostatnie złożenie nie zostało spełnione w przypadku zmiennych mo-
tywacyjnych, dlatego skorzystano z zalecanego w takim przypadku wielo-
wymiarowego podejścia analizy wariancji – MANOVA [Stanisz, 2007]. Do 
oceny siły i kierunku związków między badanymi zmiennymi po uprzedniej 
kontroli liniowości związków zastosowano w zależności od spełnienia warun-
ków współczynnik korelacji r Pearsona albo R Spearmana [Brzeziński, 1997]. 

 



136 Małgorzata Walczak, Maciej Tomczak  

 

3. Analiza wyników badań 

 
Najpierw przedstawiono związki między poziomem podejmowanej aktyw-

ności ruchowej a czynnikami motywacyjnymi, następnie określono powiązania 
między poziomem podejmowanej aktywności ruchowej a stopniem nasyce- 
nia potrzeb psychologicznych. Kolejno przeanalizowano związki między po-
szczególnymi rodzajami aktywności ruchowej podejmowanej w dni zwykłe 
i weekendowe a badanymi zmiennymi psychologicznymi oraz przedstawiono 
strukturę korelacji w obrębie badanych zmiennych w zależności od poziomu 
podejmowanej aktywności ruchowej. 

 
Związki między poziomem podejmowanej aktywności ruchowej  
a strukturą procesów motywacyjnych 
 
Najpierw przestawiono analizę ogólną (efekty główne i interakcji), a na-

stępnie szczegółowo przeanalizowano efekty proste [Stanisz, 2007]. Następnie 
przedstawiono relację między poziomem poszczególnych zmiennych motywa-
cyjnych a poziomem aktywności ruchowej (rys. 2.) 
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MW –  motywacja wewnętrzna; MZ – motywacja zewnętrzna; AMT – motywacja. 
 
Rys. 2. Zróżnicowanie poziomu właściwości motywacyjnych w zależności od pozio-

mu podejmowanej aktywności ruchowej 

Źródło: opracowanie własne. 
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Osoby należące do grup o różnym poziomie aktywności ruchowej (czyn-
nik międzyosobowy) różniły się znacznie pod względem motywacji ogółem  
(F = 7,56; df = 5; df = 167; p < 0,001). Zróżnicowanie międzyosobowe (przy-
należność do grup o różnym poziomie aktywności ruchowej) wyjaśniało łącznie 
18,5% zmienności czynników motywacyjnych. Istotne zróżnicowanie odnoto-
wano także w obrębie czynnika wewnątrzosobowego w ujęciu ogólnym  
(F = 82,52; df = 2; df = 166; p < 0,001). Czynnik ten wyjaśnił łącznie 43,6% 
wariancji. Efekt interakcji także był istotny statystycznie (F = 4,33; df = 10;  
df = 332; p < 0,001). Wyjaśnił on 17,2% wariancji.  

Z analiz szczegółowych wynika, że osoby o różnym poziomie aktywności 
ruchowej różniły się poziomem motywacji wewnętrznej (F = 18,99; df = 5;  
df = 177; p < 0,001; eta-kwadrat = 0,35). Szczególnie istotne zróżnicowanie 
wystąpiło między osobami z pierwszej grupy M = 2,44) a osobami z innych 
grup. Osoby z drugiej grupy nie różniły się już tak istotnie od osób z grup 3,4  
i 5 (post hoc – HSD Tukey – p > 0,05). Najwyższą wartość motywacji we-
wnętrznej uzyskały osoby z szóstej grupy (M = 6,05), znacznie większą niż 
osoby z grup 1, 2, 3, 4. Jedynie piąta grupa miała zbliżony do nich poziom.  

Osoby o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej różniły się także 
średnim poziomem motywacji zewnętrznej (F = 8,80; df = 5;df = 176;  
p < 0,001; eta-kwadrat = 0,20), współczynnik eta-kwadrat wskazuje jednak na 
większy procent wariancji wyjaśnianej w przypadku motywacji wewnętrznej. 
Najniższym poziomem (M = 2,45) charakteryzowały się osoby z pierwszej gru-
py, które nie różniły się istotnie, na poziomie 0,05, od osób z grup 2, 3, 4. Naj-
wyższym poziomem odznaczały się osoby z szóstej grupy (M = 4,77), które 
różniły się istotnie (test HSD Tukey) od osób z wszystkich pozostałych grup, 
z wyjątkiem osób z piątej grupy (p > 0,05). Osoby o zróżnicowanym poziomie 
aktywności ruchowej nie różniły się istotnie czynnikiem amotywacji (F = 0,79; 
df = 5; df = 181; p = 0,558; eta-kwadrat = 0,02).  

Analizując czynnik wewnątrzosobowy – zróżnicowanie pod względem 
czynników motywacyjnych w obrębie każdej grupy – zauważono, że analiza ta 
potwierdziła analizę zróżnicowania międzygrupowego. Wśród osób o najniż-
szym poziomie aktywności ruchowej (grupa 1) nie wykazano istotnego na po-
ziomie zróżnicowania motywacji wewnętrznej, zewnętrznej i amotywacji –
wszystkie te czynniki miały u tych osób zbliżony i ogólnie dość niski poziom 
(HSD Tukey – p > 0,05). Największe zróżnicowanie wystąpiło u osób o naj-
wyższym poziomie aktywności – przejawiały one znacznie wyższy poziom 
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motywacji wewnętrznej (M = 6,05) niż zewnętrznej (M = 4,77; HSD Tukey –  
p < 0,01) i amotywacji (M = 1,96) oraz dużo wyższy poziom motywacji ze-
wnętrznej niż amotywacji (HSD Tukey – p < 0,001). Odnotowano także ten-
dencję, że im wyższy był poziom aktywności ruchowej, tym większe zróżnico-
wanie między czynnikami motywacyjnymi dotyczącymi motywacji wewnętrz-
nej i zewnętrznej a amotywacją.  

 
Związki pomiędzy poziomem podejmowanej aktywności ruchowej  
z głównymi potrzebami psychologicznymi 
 
Najpierw przeanalizowano efekty główne i interakcji, a następnie efekty 

proste [Stanisz, 2007]. Na rysunku 3 przedstawiono relację między stopniem 
nasycenia potrzeb psychologicznych a poziomem aktywności ruchowej. 
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KOMP – stopień zaspokojenia potrzeby kompetencji; POW – stopień zaspokojenia potrzeby 
powiązania; AUT – stopień zaspokojenia potrzeby autonomii. 
 
Rys. 3. Zróżnicowanie poziomu stopnia zaspokojenia potrzeb w zależności  

od poziomu podejmowanej aktywności ruchowej 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Osoby należące do grup o różnym poziomie aktywności ruchowej (czyn-

nik międzyosobowy) różniły się istotnie pod względem ogólnego stopnia za-
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spokojenia potrzeb psychologicznych (F = 2,55; df = 5; df = 179; p < 0,05). 
Zróżnicowanie międzyosobowe (przynależność do grup o różnym poziomie 
aktywności ruchowej) wyjaśniało łącznie 6,6% zmienności czynników motywa-
cyjnych. Istotne zróżnicowanie odnotowano także w obrębie czynnika we-
wnątrzosobowego w ujęciu ogólnym (F = 57,81; df = 2; df = 358; p < 0,001). 
Czynnik ten wyjaśnił łącznie 24,4% wariancji. Efekt interakcji także był istotny 
statystycznie (F = 2,13; df = 10; df = 358; p < 0,05). Wyjaśnił on 5,6% warian-
cji ogólnego stopnia zaspokojenia potrzeb psychologicznych.  

Ze szczegółowej analizy wynika, że osoby o różnym poziomie aktywności 
ruchowej różnią się średnim poziomem zaspokojenia potrzeby kompetencji  
(F = 5,02; df = 5; df = 184; p < 0,001; eta-kwadrat = 0,12). Analiza post-hoc 
wykazała, że osoby o najwyższym poziomie aktywności (zaspokojenie potrzeby 
kompetencji – M = 5,25) różniły się istotnie od osób z grupy o najniższym po-
ziomie (M = 3,54, HSD Tukey – p < 0,01), a osoby z piątej grupy (M = 4,81) 
także od osób z pierwszej grupy (p < 0,05). Nie wykazano natomiast istotnego 
zróżnicowania między grupami o różnym poziomie aktywności pod względem 
zaspokojenia potrzeby autonomii (F = 0,43; df = 5; df = 179; p = 0,827; eta- 
-kwadrat = 0,01) oraz powiązania (F = 1,02; df = 5; df = 184; p = 0,410; eta- 
-kwadrat = 0,03).  

Analizując czynnik wewnątrzosobowy, wykazano, że wśród osób o bardzo 
niskim poziomie aktywności ruchowej (grupa nr 1) wystąpiła znaczna różnica 
między stopniem zaspokojenia potrzeb autonomii i powiązania a stopniem za-
spokojenia potrzeby kompetencji, której stopnień nasycenia był dużo niższy  
(M = 3,53) w tej grupie niż stopnień nasycenia autonomii (4,83, HSD Tukey – 
p < 0,05 i powiązania M = 5,17, HSD Tukey – p < 0,001). W grupie o najwyż-
szym poziomie aktywności (grupa nr 6) poziom nasycenia trzech potrzeb był 
zbliżony do siebie (HSD Tukey – p > 0,05) oraz wysoki (stopnień zaspokojenia 
potrzeby autonomii – M = 5,10; stopnień zaspokojenia potrzeby kompetencji – 
M = 5,34; stopień zaspokojenia potrzeby powiązania – M = 5,71).  

 
 
 
 
 
 
 



140 Małgorzata Walczak, Maciej Tomczak  

 

Związki poszczególnych rodzajów aktywności ruchowej podejmowa-
nej w dni zwykłe oraz weekendowe z badanymi czynnikami tempera-
mentalnymi, motywacyjnymi, potrzebami psychologicznym oraz po-
czuciem jakości życia 
 
Najpierw przeanalizowano korelacje badanych zmiennych z różnymi ro-

dzajami podejmowanej aktywności ruchowej w dni powszednie (rys. 4), a na-
stępnie w dni weekendowe (rys. 5). 

 
 

 
 

MW/motywacja wewnętrzna (WDZ/wiedza, DOSK/doskonalenie, STYM/stymulacja); MZ/moty-
wacja zewnętrzna (IDF/identyfikacja, INTR/introjekcja); P.AKT/poziom aktywności; T.AKT/ 
tempera mentalna aktywność; STR/tempera mentalny strach; ZŁ/tempera mentalna złość; 
EMOC/jakość życia, emocje; OG.J.Ż/ogólna jakość życia; AUT/autonomia, KOMP/kompetencja, 
POW/powiązanie, A – energiczna aktywność w dzień powszedni; B – przeciętna aktywność 
podejmowana w dzień powszedni; C – lekka aktywność podejmowana w dzień powszedni;  
D – siedząca aktywność w dzień powszedni; E – sen, wypoczynek w pozycji leżącej. 
 
Rys. 4. Korelaty poszczególnych rodzajów aktywności fizycznej podejmowanej w dni 

powszednie 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Najwięcej istotnych statystycznie – co najmniej na poziomie 0,05 – związ-

ków odnotowano w przypadku energicznej aktywności. Korelacje o średniej 
sile wystąpiły tu z przeciętną aktywnością (r = 0,41; p < 0,001) oraz introjekcją 
(r = 0,35; p < 0,001). Słabsze, ale istotne związki wystąpiły także z następują-
cymi czynnikami: wiedzą (r = 0,25; p < 0,001), motywacją zewnętrzną  
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(r = 0,25; p < 0,001) motywacją wewnętrzną (r = 0,23; p < 0,01), identyfikacją 
(r = 0,19; p < 0,01), doskonaleniem (r = 0,18; p < 0,05), stymulacją (r = 0,17;  
p < 0,05), aktywnością temperamentalną (r = 0,15; p < 0,05).  

Kolejnym czynnikiem, który charakteryzował się wieloma istotnymi 
związkami, była aktywność siedząca. Zmiennymi istotnie statystycznie – co 
najmniej na poziomie 0,05 – skorelowanymi z aktywnością siedzącą są: aktyw-
ność temperamentalna (r = –0,26; p < 0,001), emocjonalna składowa jakości 
życia (r = 0,25; p < 0,001), przeciętna aktywność (r = –0,20; p < 0,01), strach  
(r = 0,18; p < 0,05), ogólna jakość życia (r = –0,16; p < 0,05), zaspokojenie 
potrzeby autonomii (r = –0,15; p < 0,05).  

Z pozostałych czynników przeciętna aktywność podejmowana w dzień 
powszedni wiązała się słabo i ujemnie ze strachem (r = –0,16; p < 0,05), aktyw-
ność lekka wiązała się ujemnie i słabo z emocjonalną składową jakości życia  
r= –0,17; p < 0,05), a leżąca aktywność wiązała się słabo, ale istotnie ze złością 
r = 0,14; p < 0,05).  

 
 

 

 
 

MW/motywacja wewnętrzną (WDZ/wiedza, DOSK/doskonalenie, STYM/stymulacja); MZ/mo-
tywacja zewnętrzna (IDF/identyfikacja, INTR/introjekcja, R.ZEW/regulacja zewnętrzna); 
P.AKT/poziom aktywności; T.AKT/tempera mentalna aktywność; OG.J.Ż/ogólna jakość życia; 
AUT/autonomia, KOMP/kompetencja, POW/powiązanie; A – energiczna aktywność w dzień 
weekendowy; B – przeciętna aktywność podejmowana w dzień weekendowy; C – lekka aktyw-
ność podejmowana w dzień weekendowy; D – siedząca aktywność w dzień weekendowy;  
E – sen, wypoczynek w pozycji leżącej w dzień weekendowy. 

 
Rys. 5. Korelaty poszczególnych rodzajów aktywności fizycznej podejmowanej w dni 

weekendowe 
Źródło: opracowanie własne. 
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Najwięcej istotnych statystycznie – co najmniej na poziomie 0,05 – związ-
ków odnotowano podobnie jak w dzień powszedni w przypadku energicznej 
aktywności. Związki wystąpiły tu z następującymi zmiennymi: motywacją ze-
wnętrzną (r = 0,25; p < 0,001), introjekcją (r = 0,25; p < 0,001), identyfikacją  
(r = 0,22; p < 0,01), regulacją zewnętrzną (r = 0,20; p < 0,01), przeciętną  
aktywnością (r = 0,19; p < 0,01), wiedzą (r = 0,17; p < 0,05), stymulacją  
(r = 0,16; p < 0,05), ogólną jakością życia (r = –0,15; p < 05) oraz zaspokoje-
niem potrzeby autonomii (r = –0,15; p < 0,05).  

W przypadku aktywności lekkiej odnotowano cztery istotne – co najmniej 
na poziomie 0,05 – związki z następującymi zmiennymi: introjekcją (r = 0,21;  
p < 0,01), przeciętną aktywnością (r = –0,19; p < 0,01), motywacją wewnętrzną 
(r = –0,18; p < 0,05) i stymulacją (r = –0,18; p < 0,05). Wykazano także trzy 
związki z aktywnością leżącą. Wiązała się ona z identyfikacją (r = –0,26;  
p < 0,01), motywacją zewnętrzną (r = –0,19; p < 0,05) oraz aktywnością tempe-
ramentalną (r = –0,15; p < 0,05). W przypadku aktywności przeciętnej i siedzą-
cej nie odnotowano istotnych (na poziomie 0,05) związków.  

 
Struktura korelacji w obrębie badanych zmiennych (właściwości tem-
peramentalnych, motywacyjnych i potrzeb psychologicznych oraz 
wymiarów poczucia jakości życia) w zależności od poziomu podejmo-
wanej aktywności fizycznej  
 
Przeanalizowano strukturę korelacji wśród osób o niskim, średnim i wyso-

kim poziomie aktywności ruchowej. Strukturę tę przedstawiono na rysunku 6. 
Wśród osób o niskim poziomie uczestnictwa w aktywności ruchowej (pI) 

czynnikiem najczęściej (7 istotnych statystycznie – co najmniej na poziomie 
0,05 – związków; 5 korelacji dodatnich oraz 2 ujemne) związanym z innymi 
zmiennymi okazało się niezadowolenie. Wiązało się ono z czynnikami motywa-
cyjnymi, stopniem zaspokojenia potrzeb psychologicznych oraz różnymi skła-
dowymi radości i jakości życia. Czynnikiem, który także uzyskał dużo istotnych 
korelacji, była emocjonalna składowa jakości życia (6 związków, w tym 3 do-
datnie). Kolejnymi czynnikami, które także uzyskały dużą częstość istotnych 
korelacji, były stopnień zaspokojenia potrzeby autonomii (5 istotnych korelacji 
– 3 ujemne, dwie dodatnie) i stresowa składowa jakości życia (5 związków,  
w tym 2 dodanie). Najmniej istotnych korelacji uzyskała motywacja wewnętrz-
na, która nie wiązała się istotnie statystycznie z żadną ze zmiennych, oraz amo-
tywacja mająca jedną istotną, dodatnią korelację.  
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pI 

pII 

pIII 

 
 
 
 Temperament (NZD/niezadowolenie, STR/strach, ZŁ/złość, AKT/aktywność, 

TOW/towarzyskość). 
 Potrzeby/motywacje(MW/motywacja wewnętrzna, MZ/motywacja zewnętrzna, 

AM/amotywacja, AUT/autonomia,  KOM/kompetencja, POW/powiązanie). 
 J.Ż./poczucie jakości życia. 

 
pI/poziom I – osoby uprawiające sport kilkanaście razy w roku i rzadziej; pII/poziom II – osoby 
uprawiające sport nie rzadziej niż raz w tygodniu; pIII/poziom III – osoby uprawiające sport kilka 
razy w tygodniu lub częściej. 
 
 Rys. 6. Struktura korelacji właściwości temperamentalnych, motywacyjnych, potrzeb 

psychologicznych i wymiarów poczucia jakości życia w zależności  
od poziomu podejmowanej aktywności fizycznej  

Źródło: opracowanie własne. 
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Zwracając uwagę na siłę otrzymanych związków, najsilniejsza korelacja 
wystąpiła między stopniem zaspokojenia potrzeby kompetencji a ogólną jako-
ścią życia (r = 0,55; p < 0,001 – związek o średniej sile). W kontekście innych 
związków stosunkowo silną korelację zaobserwowano między niezadowole-
niem a emocjonalną składową jakości życia (r = 0,52; p < 0,001) oraz między 
zaspokojeniem potrzeby powiązania a ogólną jakością życia (r = 0,51; p < 0,001). 
Wyraźne korelacje wystąpiły także między: towarzyskością oraz stopniem za-
spokojenia potrzeby powiązania (r = 0,50; p < 0,001), złością a emocjonalną 
składową jakości życia (r = 0,48; p < 0,001), aktywnością a zaspokojeniem 
potrzeby kompetencji (r = 0,44; p < 0,001), niezadowoleniem i cielesną skła-
dową jakości życia (r = 0,43; p < 0,001), zaspokojeniem potrzeby powiązania 
 radością życia (r = 0,41; p < 0,001) oraz niezadowoleniem a zaspokojeniem 
potrzeby autonomii (r = –0,40; p < 0,01). Pozostałe, istotne statystycznie 
związki, mieściły się w przedziale od 0,26 do 0,39.  

Wśród osób o średnim poziomie uczestnictwa w aktywności ruchowej 
(pII) czynnikiem najczęściej (5 istotnych statystycznie – co najmniej na pozio-
mie 0,05 – korelacji; 2 dodatnie oraz 3 ujemne) skorelowanym z innymi zmien-
nymi okazała się składowa stresu jakości życia. Wiązała się ona zarówno z tem-
peramentem, jak i stopniem zaspokojenia potrzeb psychologicznych oraz mo-
tywacją. Czynnikami, które także uzyskały dużo w porównaniu z innymi 
zmiennymi w tej grupie istotnych korelacji (4 związki), są: stopień zaspokojenia 
potrzeby powiązania (2 związki dodanie i 2 ujemne), stopnień zaspokojenia 
potrzeby autonomii (3 związki ujemne) oraz ogólna jakość życia (4 związki 
dodatnie). Najmniej istotnych korelacji uzyskała cielesna składowa jakości ży-
cia, która nie wiązała się istotnie statystycznie (na poziomie 0,05) z żadną 
zmienną.  

Zwracając uwagę na siłę otrzymanych związków, można stwierdzić, że 
najsilniejsza korelacja wystąpiła między stopniem zaspokojenia potrzeby auto-
nomii a stresową składowa jakości życia (r = –0,52; p < 0,001). Dość wyraźne 
związki w kontekście innych korelacji zaobserwowano między zaspokojeniem 
potrzeby autonomii a emocjonalną składową jakości życia (r = –0,42; p < 0,01), 
zaspokojeniem potrzeby powiązania a stresową składową jakości życia (r = –0,41; 
p < 0,01), a także motywacją zewnętrzną a stresową składową jakości życia  
(r = 0,40; p < 0,01). Pozostałe, istotne statystycznie związki, mieściły się 
w przedziale od 0,27 do 0,39.  
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Wśród osób o wysokim poziomie uczestnictwa w aktywności ruchowej 
(pIII) czynnikiem najczęściej (9 istotnych statystycznie – co najmniej na po-
ziomie 0,05 – związków; 7 korelacji dodatnich oraz 2 ujemne) związanym z in-
nymi zmiennymi była ogólna jakość życia. Wiązała się ona zarówno z tempe-
ramentem i czynnikami motywacyjnymi, jak i stopniem zaspokojenia potrzeb 
psychologicznych. Osiem istotnych korelacji uzyskały: niezadowolenie (w tym 
5 dodatnich), strach (4 dodatnie) oraz stresowa składowa jakości życia (4 do-
datnie). Siedem istotnych związków miały: motywacja wewnętrzna, amotywa-
cja, zaspokojenie potrzeby autonomii, radość życia, emocjonalna składowa 
jakości życia. Najmniej istotnych korelacji uzyskała motywacja zewnętrzna, 
która nie wiązała się istotnie statystycznie (na poziomie 0,05) z żadną zmienną.  

Zwracając uwagę na siłę otrzymanych związków, najsilniejsza korelacja 
wystąpiła między niezadowoleniem a emocjonalną składową jakości życia 
(r = 0,54; p < 0,001). W kontekście innych związków stosunkowo silne korela-
cje zaobserwowano także między następującymi zmiennymi: strachem a emo-
cjonalną składową jakości życia (r = 0,50; p < 0,001), zaspokojeniem potrzeby 
autonomii a stresową składową jakości życia (r = –0,50; p < 0,001), niezadowo-
leniem a cielesną składową jakości życia (r = 0,48; p < 0,001), niezadowole-
niem a stresową składową jakości życia (r = 0,46; p < 0,001), strachem a ogólną 
jakością życia (r = –0,44; p < 0,001), strachem a stresową składową jakości 
życia (r = 0,43; p < 0,001), zaspokojeniem potrzeby kompetencji a stresową 
składową jakości życia (r = –0,43; p < 0,001), ogólną jakością życia (r = 0,42; 
p < 0,001) i emocjonalną jej składową (r = –0,41; p < 0,001). Pozostałe, istotne 
statystycznie związki, mieściły się w przedziale od 0,23 do 0,39.  

 
 

Zakończenie 

 
 Podsumowanie uzyskanych wyników badań przedstawiono w czterech 

etapach. Rozpoczęto od dyskusji nad wynikami dotyczącymi związków pozio-
mu podejmowanej aktywności ruchowej ze strukturą procesów motywacyjnych. 
Następnie odniesiono się do znaczenia związków między poziomem podejmo-
wanej aktywności ruchowej a głównymi potrzebami psychologicznymi. W ko-
lejnym etapie przeprowadzono analizę powiązań poszczególnych rodzajów 
aktywności ruchowej podejmowanej przez badanych w dni zwykłe i weeken-
dowe z badanymi czynnikami temperamentalnymi, motywacyjnymi, potrzebami 
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psychologicznymi oraz poczuciem jakości życia. W ostatnim etapie opisano 
zróżnicowanie struktury korelacji badanych zmiennych (właściwości tempera-
mentalnych, motywacyjnych i potrzeb psychologicznych oraz wymiarów po-
czucia jakości życia) w zależności od poziomu podejmowanej aktywności fi-
zycznej.  

 
Etap I. Poziom aktywności fizycznej a źródła motywacji do uprawia-
nia sportu  
 
Przeprowadzona analiza wykazała wzrost poziomu motywacji wewnętrz-

nej i zewnętrznej do aktywności fizycznej w zależności od zwiększania się po-
ziomu (częstości uczestnictwa) podejmowanej aktywności fizycznej. Jednocześnie 
zauważono współwystępującą tendencję malejącą w zakresie poziomu amoty-
wacji. Im wyższy był poziom aktywności fizycznej badanych, tym wyższy po-
ziom zarówno motywacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej w przeciwieństwie do 
amotywacji. Można powiedzieć, że szczególne znaczenie w budowaniu moty-
wacji do aktywności fizycznej miały wewnętrzne źródła motywacji (największa 
wielkość efektu w analizie wyników). Można zatem stwierdzić, a potwierdza to 
analiza badanych czynników w obrębie grup, że niepodejmowanie aktywności 
fizycznej nie wiązało się wyłącznie z niskim poziomem amotywacji, ale niskim 
poziomem wszystkich badanych źródeł motywacji. Osoby bardzo aktywne fi-
zycznie budowały swoją motywację na motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, 
która jest istotniejsza niż amotywacja. Struktura motywacji do aktywności fi-
zycznej jest więc dużo bardziej skomplikowana niż prosty wymiar chęci lub 
niechęci do aktywności fizycznej. Z uzyskanych badań możemy wysunąć wnio-
sek, że przy zbliżonym poziomie niechęci do podejmowania aktywności fizycz-
nej można budować motywację przede wszystkim na motywach wewnętrznych, 
a następnie zewnętrznych. W kontekście teorii samodeterminacji struktura mo-
tywacji osób najbardziej aktywnych osiągnęła bardzo korzystne wymiary. 
Można sądzić, ze osoby te cechuje duża satysfakcja płynąca z bycia aktywnym, 
z dominacją poszukiwania wiedzy, doskonalenia i stymulacji własnego rozwo-
ju.  
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Etap II. Bazowe potrzeby psychologiczne a poziom aktywności fizycznej 
 
W toku prowadzonych badań poszukiwano związków między ogólnymi 

potrzebami psychologicznymi, takimi jak autonomia, kompetencja i powiąza-
nie, rozpatrywanymi jako globalne potrzeby życiowe (niezwiązane z aktywno-
ścią ruchową), a intensywnością podejmowanej przez badanych aktywności 
fizycznej. Wykazano, że stopień zaspokojenia potrzeby kompetencji w najwięk-
szym stopniu był związany z poziomem podejmowanej aktywności fizycznej. 
Można przypuszczać, że osoby bardziej aktywne fizycznie miały poczucie wyż-
szych ogólnych kompetencji. Uwzględniając założenia teorii samodeterminacji, 
ogólne duże nasycenie w zakresie wszystkich potrzeb psychologicznych sprzy-
jało odczuwaniu większej satysfakcji w życiu i było podstawą do świadomego 
rozwoju człowieka. Można wnioskować (co wykazała analiza), że osoby naj-
bardziej aktywne uzyskały wysoki i zbliżony poziom zaspokojenia trzech oma-
wianych potrzeb, co jest jednym z istotnych warunków rozwoju osobistego 
i spełnienia w życiu. Dopełniającego się wzajemnie trójczłonowego układu 
potrzeb nie uzyskały osoby mało aktywne, które przejawiały znacznie niższy 
stopień zaspokojenia potrzeby kompetencji w porównaniu z autonomią i powią-
zaniem.  

 
Etap III. Temperament, potrzeby, motywacja oraz poczucie jakości 
życia jako korelaty różnych rodzajów aktywności fizycznej podejmo-
wanej w dni zwykłe i weekendowe 
 
Jak wspomniano w części teoretycznej, wyróżniono różne rodzaje aktyw-

ności fizycznej z uwzględnieniem jej aspektu energetycznego. Wyróżniono 
aktywność energiczną, przeciętną, lekką, siedzącą oraz leżącą. Najwięcej po-
wiązań odnotowano w przypadku aktywności energicznej, zarówno w jej 
aspekcie codziennym jak i weekendowym. Odnotowano jednak interesujące 
różnice w strukturze tych związków. Motywacja wewnętrzna, rozumiana jako 
radość z podejmowanej aktywności, była w sposób istotny związana z ener-
giczną aktywnością codzienną. Motywacja zewnętrzna wyznaczana przez ze-
wnętrzne standardy towarzyszyła natomiast aktywności energicznej bez wzglę-
du na dzień tygodnia. Osoby uprawiające sport na co dzień (czyli bardziej sys-
tematycznie) odczuwali dzięki motywom wewnętrznym większą przyjemność. 
Wniosek ten może potwierdzać fakt, że energiczna aktywność podejmowana 
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w dni weekendowe okazała się być ujemnym korelatem poczucia jakości życia. 
Również za bardziej „przymusowym” charakterem energicznej aktywności 
podejmowanej w dni weekendowe (w odróżnieniu od aktywności codziennej) 
może przemawiać jej ujemny związek ze stopniem zaspokojenia potrzeby auto-
nomii. Co ciekawe, również w przypadku siedzącej aktywności codziennej od-
notowano jej ujemne związki z poczuciem jakości życia oraz stopniem zaspoko-
jenia potrzeby autonomii. Reasumując, aktywność weekendowa może być po-
dejmowana bardziej ze względu na zewnętrzne standardy niż dla „czystej” przy-
jemności, jako dobrowolny wybór. Z kolei częsta aktywność siedząca może być 
związana z niższą satysfakcją, a także niższym poczuciem autonomii doświad-
czanej w toku życia. 

Spośród badanych czynników temperamentalnych właściwością o naj-
większym znaczeniu dla rodzaju podejmowanej aktywności fizycznej okazała 
się aktywność temperamentalna, a więc biologicznie zdeterminowana. Osoby 
o wyższym poziomie tej cechy w większym stopniu podejmowały energiczną 
aktywność fizyczną, natomiast osoby o niższym jej poziomie częściej przeja-
wiały aktywność siedzącą i leżącą. Można więc wnioskować, że istotnym wy-
znacznikiem podejmowanej aktywności fizycznej są także biologiczne właści-
wości temperamentne. Analizując indywidualną aktywność w kontekście trybu 
lub jakości życia, należałoby wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj podejmowanego 
wysiłku, motywy do jej podejmowania, ale także jej zróżnicowanie w ciągu 
tygodnia.  

 
Etap IV. Zróżnicowanie struktury powiązań w zakresie badanych 
czynników psychologicznych w zależności od poziomu aktywności fi-
zycznej 
 
Korzystając z uzyskanych danych, ustalono trzy poziomy aktywności fi-

zycznej: A, B, C. Analiza porównawcza struktur korelacji w zakresie każdego 
z nich wykazała zaskakująco wiele istotnych statystycznie, stosunkowo silnych 
związków. Największą liczbę związków między czynnikami temperamentalny-
mi, motywacyjnymi i poczuciem jakości życia odnotowano dla poziomu C, 
dotyczącego osób najczęściej podejmujących aktywność fizyczną (przynajmniej 
kilka razy w tygodniu). Ogólne poczucie jakości życia okazało się tutaj najczęś-
ciej wiązać z innymi badanymi zmiennymi. W grupie tej wszystkie badane po-
trzeby psychologiczne okazały się być z nim związane dodatnio, co potwierdza 
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przedstawione ogólne założenia teorii samodeterminacji [Ryan, Deci, 1995, 
2000]. Ponadto motywacja wewnętrzna okazała się istotnym korelatem bada-
nych składowych jakości życia u osób aktywnych fizycznie, podczas gdy 
u osób o średnim poziomie aktywności ruchowej wiązała się jedynie z ogólnym 
poczuciem jakości życia, a u osób nieaktywnych lub bardzo mało aktywnych 
(grupa A) nie wiązała się z żadną badaną zmienną.  

Warto podkreślić, że niezależnie od poziomu podejmowanej aktywności 
fizycznej badane właściwości temperamentalne (niezadowolenie, strach, złość, 
aktywność, towarzyskość) były istotnym elementem struktury korelacji. Nasu-
wa się więc wniosek, że psychologiczne różnice indywidualne pod względem 
temperamentu mają znaczenie dla poczucia jakości życia oraz stopnia zaspoko-
jenia potrzeb stosunkowo niezależnie od częstości podejmowania aktywności 
fizycznej.  
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IN THE SELFDETERMINATION THEORY CONTEXT 
 
 

Summary 
 
Well-being and high quality of life is considered as the most important issue  

in different areas of human’s life and undertaken activity context. Within this activity 
(also physical one) people should conform it’s kind or level in order to individual ge-
netic features (like temperamental distress, fear, anger, activity and sociability) but also 
with consideration of psychological needs (autonomy, competence, relatedness) or 
motivation to practice their sport (intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotiva-
tion). The procedure of seeking and analyzing the relationships between factors above 
mentioned was conducted in the background of the Selfdetermination Theory which 
assumes that effective fulfilling of basic psychological needs is fundamental for hu-
man’s development and well-being. In our work different kinds and levels of physical 
activity are understood as stimulating environment. The obtained data affirmed the 
hypothesis about the meaning of particular psychological factors in researched area.  
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W KSZTAŁTOWANIU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

 
 
 

Wstęp 

 
Pojęcie jakość życia jest stosunkowo trudne do zdefiniowana. Jest to 

szczególne określenie, mocno zindywidualizowane i zależne od wielu czynni-
ków, które każdy człowiek preferuje w swoim życiu. Sam termin jest szeroko 
krytykowany, gdyż trudno jest zmierzyć jakość życia osób dorosłych lub star-
szych [Bergland, Narum, 2007]. Ogólnie można stwierdzić, że jakość życia 
odnosi się do oceny życia na podstawie szczególnego systemu wartości, jakie 
przyjęła za punkt odniesienia każda osoba. Z badań różnych autorów wynika, że 
do oceny i definiowania jakości życia najczęściej używane są takie kategorie, 
jak rodzina, życie domowe, związki i stosunki międzyludzkie, szczęście i zdro-
wie [Bognar i wsp., 2010], przy czym dwa ostatnie czynniki – szczęście i zdro-
wie – nadal nie zostały jednoznacznie zdefiniowane. Jak konkludują E. Dalli-
more i A. Mickel [2006], definicje jakości życia zawierają kwestie i sprawy 
wypływające z bardzo indywidualnej percepcji ogólnej jakości życia. Składają 
się na nią między innymi właśnie sam styl życia, związki z innymi, wartości 
osobiste, podejmowana aktywność [Bergland, Narum, 2007]. Wartości i system 
wartości to z kolei wewnętrzne przeświadczenia i zalety (cnoty), które przeja-
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wiają się w naszych codziennych działaniach, w trakcie dokonywania osobi-
stych wyborów. Tworzą też podstawowy system zasad uwarunkowanych kultu-
rowo, które znajdują odbicie w funkcjonowaniu społecznym [Bognar i wsp., 
2010]. Mogą też być celem dążeń ludzkich w rozumieniu indywidualnym. Naj-
częściej wymienianymi wartościami są pokój, piękno, równość, przyjaźń, wol-
ność, szczęście, ambicja, odwaga, uczciwość, niezależność, a nawet posłuszeń-
stwo [Koreach, 1973]. S. Fiske [2004] twierdzi, że struktura wartości ludzkich 
wynika z ich potrzeb biologicznych, rodzaju związków międzyludzkich i spo-
łecznego dobrostanu. Poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzna siła, hedonizm, 
samostymulacja, potrzeba posiadania dóbr, tradycja i konformizm to najbardziej 
uniwersalne wartości, którymi człowiek kieruje się w życiu. Jakość życia obej-
muje styl życia, w którym dominują takie determinanty, jak satysfakcja i rów-
nowaga psychofizyczna, zdrowie i dobrostan, posiadanie zasobów finansowych 
i czasu oraz aktywność: praca, działanie na rzecz innych, rekreacja. Ważne jest 
przy tym to, jak konkretna jednostka traktuje indywidualny system wartości 
w swoim życiu. Dotyczy to także wartości psychosomatycznych [Bognar i wsp., 
2010].  

Zdrowie jest równie trudne do zdefiniowania jak jakość życia. Można jed-
nak przyjąć, że zdrowie ma duży udział (na zasadzie sprzężenia) w fizycznej 
aktywności. Może też szczególnie wpływać na chroniczne problemy zdrowotne 
w późniejszym życiu. Z jednej strony jest barierą aktywności fizycznej, z dru-
giej zaś przyczynia się do niej, na zasadzie chęci uwolnienia od dolegliwości.  

Czas wolny i jego właściwe zagospodarowanie odgrywają coraz większą 
rolę w obliczu tempa życia współczesnego społeczeństwa. Ważne staje się wy-
korzystanie czasu wolnego jako sposobu radzenia sobie ze stresem, a więc jako 
środka terapeutycznego stosowanego w budowaniu zdrowia, dobrostanu i rów-
nowagi między pracą a wypoczynkiem [Trenberth, 2005]. Mimo ciągłego pod-
kreślania wagi podejmowania regularnej aktywności fizycznej dla osiągnięcia 
i utrzymania zdrowia, niezależnego życia, nie ma pewności, jakiego typu  
aktywność fizyczna będzie najbardziej przydatna osobom w różnym wieku. 
Wraz z wiekiem, kiedy ubywa sił i gibkości, obniża się aktywność dnia co-
dziennego, ważna dla utrzymania zdrowia w ogóle [Cohen-Mansfield, 2004] 
i jakości życia [McAuley, 2000].  

Jedną z form aktywności fizycznej coraz częściej podejmowaną w krajach 
Zachodu jest hatha-joga. Jest to jedna ze ścieżek jogi, w której uwaga skupia się 
wokół fizycznego aspektu istnienia człowieka, pozostając jednocześnie w ścis-
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łym związku z jego wymiarem psychicznym i duchowym. Wśród badanych 
Amerykanów 45% uważa, że może ona uzupełniać leczenie przez konwencjo-
nalną medycynę. Badania D. Macy [2008] wskazują, że blisko 7% dorosłych 
Amerykanów (wśród tej grupy prawie 20% to osoby powyżej 55. roku życia) 
podejmuje tę formę aktywności fizycznej.  

Praktyka hatha-jogi opiera się na kombinacji pozycji odnoszących się do 
siły, gibkości, równowagi i koordynacji systemu umysł – ciało – oddech, co 
odróżnia ją od wielu systemów gimnastycznych [Roland, Jakobi, Johnes, 2011]. 
Hatha-joga wymaga wysiłku utrzymania określonych pozycji, kontrolowania 
ciała oraz oddechu w stałym rytmie. Fizyczny aspekt może stać się alternatywną 
formą aktywności fizycznej współczesnego społeczeństwa chociażby ze wzglę-
du na swój udokumentowany naukowo wpływ na sprawność fizyczną i funk-
cjonalną ludzi w różnym wieku. Większość badań naukowych koncentruje się 
na medycznych aspektach wpływu praktyki jogi na organizm człowieka w za-
kresie układu ruchu, chronicznego bólu, funkcjonowania systemu krążeniowo- 
-oddechowego, chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, nadwa-
ga i otyłość, choroby nowotworowe [Roland, Jakobi, Johnes, 20011]. Joga jest 
postrzegana jako holistyczna metoda radzenia sobie ze stresem, a zarazem wy-
wołująca wiele pozytywnych reakcji fizjologicznych [Elavsky, McAuley, 2007; 
Groessl i wsp., 2008; Atkinson, Permuth-Levine, 2009]. Brakuje jednak opra-
cowań na temat umiejscowienia wartości wypływających z podejmowania tej 
formy aktywności fizycznej na całościowy system wyznawanych wartości czło-
wieka. Z perspektywy społeczno-psychologicznej ten aspekt wydaje się bardzo 
istotny, ponieważ warunkuje systematyczne podejmowanie aktywności celem 
dbałości o zdrowie, zarówno jako profilaktyka zdrowia, jak i terapia w chorobie. 

 Z jednej strony wartości ogólne, takie jak wykształcenie, status zawodowy 
i ekonomiczny oraz stan zdrowia, są istotne dla każdego członka społeczeństwa, 
i jako takie wskazują na ogólny poziom zadowolenia z życia. Z drugiej nato-
miast, wartości wiązane z konkretną formą aktywności fizycznej nie są bezpo-
średnio powiązane z wartościami ogólnymi. Z literatury popularno-naukowej 
dostępnej na rynku wydawniczym, a dotyczącej hatha-jogi wynika, że najczę-
ściej wskazywanymi wartościami są np.: lepsza sprawność fizyczna, poprawa 
samopoczucia psychicznego, lepsza koncentracja, pogłębiony i spokojny od-
dech, które w efekcie długotrwałej praktyki ćwiczeń jogi mają skutkować dob-
rym zdrowiem. W przeglądzie piśmiennictwa nie znaleziono jednak konkret-
nych badań naukowych, które potwierdzałyby wskazywane w literaturze 
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przedmiotu wartości, w dodatku w powiązaniu z wartościami ogólnymi, uzna-
wanymi społecznie jako sprzyjające zdrowiu i warunkującymi styl życia ukie-
runkowany na zdrowie. Prezentowane w pracy rezultaty badań własnych zdają 
się potwierdzać konieczność poszukiwania głębszych związków między ogólnie 
uznawanymi wartościami a wartościami wynikającymi z uprawiania różnych 
form aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, a taką jest właśnie prak-
tyka hatha-jogi. 

 
 

1. Cel pracy, materiał i metody 

 
Celem artykułu jest omówienie wartości przypisywanych uprawianiu ha-

tha-jogi na tle ogólnych wartości ogólnoludzkich przez osoby podejmujące ten 
rodzaj aktywności fizycznej w czasie wolnym. 

W badaniach wzięło udział 30 kobiet, uprawiających hatha-jogę w trzech 
różnych szkołach jogi mieszczących się w Poznaniu. Dobór osób badanych był 
losowy. Udział w badaniu był całkowicie dobrowolny i zgodnie z zasadami 
badań tą techniką – anonimowy. Arkusze ankiet przesłano nauczycielom wy-
branych szkół jogi, w których prowadzący zajęcia rozdali je losowo uczestnicz-
kom zajęć (tabela 1). 

Badania miały charakter pilotażowy i eksploracyjny. Wykorzystano 
w nich metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. W ankiecie zawarto 
łącznie 20 pytań zamkniętych i półotwartych związanych z udziałem badanych 
w zajęciach hatha-jogi. W analizie wzięto pod uwagę rezultaty bezpośrednio 
związane z tematem artykułu. Do charakterystyki badanej grupy kobiet wyko-
rzystano dane odnoszące się do określenia wieku, wykształcenia, liczby godzin 
pracy, statusu ekonomicznego oraz stażu w hatha-jodze i czasu przeznaczonego 
na aktywność fizyczną w czasie wolnym inną niż hatha-joga (zmienne niezależ-
ne). Poszczególne charakterystyki uszeregowano według kategorii (tabela 1). 
Wiek badanych ujęto w sześciu kategoriach obejmujących dekady. Wykształce-
nie badanych kobiet określono według standardowych poziomów wykształcenia 
oraz rozszerzono o wykształcenie z uwzględnieniem stopnia lub tytułu nauko-
wego. Jako kryterium statusu ekonomicznego przyjęto cztery kategorie wyso-
kości zarobków na osobę w rodzinie miesięcznie. W analizie uzyskanych rezul-
tatów badań ankietowych za istotny uznano także staż podejmowania praktyki 
hatha-jogi, który ujęto w sześciu kategoriach (tabela 1). 



Joga i jej wartości w kształtowaniu zdrowego stylu życia 

 

157 

 

Tabela 1 

Wybrane charakterystyki badanej grupy kobiet uprawiających hatha-jogę (n = 30; %) 

Zmienna Kategoria 

Wiek  poniżej  
20 lat 20–29 lat 30–39 

lat 40–49 lat 50–59 lat 60 i więcej 
lat 

0,0% 13,3% 16,6% 26,7% 26,7% 16,7% Wykształ-
cenie podstawowe zawodowe średnie wyższe 

licencjackie 
wyższe 

magisterskie 
stopień/tytuł 

naukowy 
0,0% 3,3% 30,0% 40,0% 23,4% 3,3% Liczba go-

dzin pracy 
na dobę 

niepracują-
cy i mniej 
niż 4h 

4–6 h 7–8 h 8–10 h 10–12 h więcej  
niż 12 h 

16,7% 6,6% 40,0% 30,0% 6,7% 0,0% Status eko-
nomiczny 
(osoby  
na miesiąc 

poniżej 
500 zł 

500–800 zł 800–
1000 zł 

powyżej  
1000 zł   

3,3% 20,0% 13,3% 63,4%   
poniżej  
12 miesięcy 

1,0–1,9 
roku 

2,0–2,9 
roku 

3,0–4,9 roku 5,0–7,9 roku powyżej 8 lat Staż w hatha- 
-jodze 

26,7% 10,0% 20,0% 20,0% 16,6% 33,3% 
brak dodat-
kowej akty-
wności fizy-
cznej  

do 30 min 30–60 
min 

60–120 min 120–240 
min 

powyżej 
240 min 

Tygodniowy 
czas aktyw-
ności fizycz-
nej innej niż 
hatha-joga 30,0% 6,7% 20,0% 20,0% 16,6% 6,7% 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Badane poproszono o określenie jakościowe (z wykorzystaniem skali po-

rządkowej od 1 – wartość najmniej ważna, do 5 – najważniejsza) wartości przy-
pisywanych hatha-jodze oraz wartości ogólnych (zmienne zależne). Dla okreś-
lenia korelacji między charakterystykami badanej grupy określonymi w tabeli 1 
oraz ustalenia relacji między wartościami przypisywanymi hatha-jodze i warto-
ściami ogólnymi zastosowano korelację rang Spearmana (R). Za miarodajny 
współczynnik korelacji przyjęto wartość p ≤  0,05.  

 
 

2. Wyniki 

 
W badaniu ankietowym starano się uzyskać odpowiedź na pytanie, które 

z wymienionych w ankiecie wartości przypisywanych hatha-jodze mają najsil-
niejszy związek z ujętymi w artykule zmiennymi niezależnymi: wiekiem, wy-
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kształceniem, liczbą godzin poświęconych pracy zawodowej, statusem ekono-
micznym, czasem tygodniowej aktywności fizycznej oraz stażem w praktyce 
hatha-jogi. W tabeli 2 przedstawiono tylko wybrane, najbardziej wartościowe 
rezultaty badań pilotażowych. 

Nie stwierdzono korelacji między wiekiem i statusem ekonomicznym  
a wskazanymi przez respondentki wartościami hatha-jogi. Interesującą korelacją 
jest wskazanie, że im więcej godzin badane respondentki przeznaczają na pracę 
zawodową, tym poważniej traktują swój udział w zajęciach hatha-jogi. Można 
to wyjaśnić w uważniejszym podejściu do pracy nad uzyskaniem maksymalne-
go efektu relaksacyjnego, ale bez traktowania zajęć jako zwykłej rozrywki. 
Korelacja między stażem uprawiania hatha-jogi a większą tolerancją zachowań 
innych osób potwierdza pozytywny wpływ tego typu zajęć na funkcjonowanie 
w społeczeństwie, którą można upatrywać w większej akceptacji innych, co jest 
jednym z założeń jogi. Na uwagę zasługuje również większe zadowolenie z ży-
cia przez osoby z dłuższym stażem uprawiania hatha-jogi, choć rezultat korela-
cji nie jest istotny statystycznie (p = 0,07). 

Tabela 2 

Korelacja rang Spearmana między zmiennymi niezależnymi  
a wartościami przypisywanymi hatha-jodze (p ≤ 0,05) 

Zmienna  
niezależna Zmienna zależna N waż-

nych R t(N–2) p 

Wiek  nie stwierdzono korelacji z żadną ze zmiennych wartości 

Wykształcenie  dystans do wielu prob-
lemów 29 0,41 2,33 0,03 

Liczba godzin 
pracy na dobę dobra zabawa 27 –0,42 –2,34 0,03 
Status ekono-
miczny 
(osoby na mie-
siąc) 

nie stwierdzono korelacji z żadną ze zmiennych wartości 

– większa tolerancja 
zachowań innych 
osób 30 0,41 2,43 0,02 Staż w hatha- 

-jodze – większe zadowolenie 
z życia 30 0,33 1,88 0,07 

Tygodniowy 
czas aktywności 
fizycznej innej 
niż hatha-joga 

nie stwierdzono korelacji z żadną ze zmiennych wartości 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ogólne wartości wskazywane przez respondentki skorelowano ze złożo-
nymi zmiennymi niezależnymi. Podobnie jak w przypadku wartości przypisy-
wanych hatha-jodze do analizy wybrano tylko te wartości ogólne, które okazały 
się najbardziej wartościowymi rezultatami na założonym poziomie istotności 
statystycznej korelacji rang Spearmana, p ≤ 0,05 (tabela 3). 

Tabela 3 

Korelacja rang Spearmana między zmiennymi niezależnymi  
a wartościami ogólnymi (p ≤ 0,05; p ≤ 0,01) 

Zmienna  
niezależna Zmienna zależna N ważnych R t(N–2) p 

– poczucie bezpie-
czeństwa 30 –0,45 –2,56 0,016 

– poczucie spełnie-
nia 30 –0,47 –2,83 0,008 

Wiek 

– przyjaźń 30 –0,35 –1,97 0,058 
– wewnętrzny 

spokój 30 0,37 2,12 0,043 
– zadowolenie  

z życia 30 0,33 1,86 0,072 
– wykształcenie  29 0,34 1,86 0,074 
– poczucie bezpie-

czeństwa 30 0,35 1,99 0,056 

Wykształcenie 

– zdrowie osobiste 30 0,33 1,88 0,071 
Liczba godzin 
pracy na dobę nie stwierdzono korelacji z żadną ze zmiennych wartości 

Status ekono-
miczny 
(osoby  
na miesiąc) 

zdrowie osobiste 30 –0,39 –2,23 0,034 

– poczucie bezpie-
czeństwa 30 –0,39 –2,24 0,033 

– poczucie spełnie-
nia 30 –0,54 –3,43 0,002 

– przyjaźń  30 –0,39 –2,24 0,033 
– szacunek innych 

osób 30 –0,44 –2,56 0,016 

Staż w hatha- 
-jodze 

– miłość bliskich 
osób 30 –0,39 –2,21 0,035 

Tygodniowy 
czas aktywności 
fizycznej innej 
niż hatha-joga 

nie stwierdzono korelacji z żadną ze zmiennych wartości 

Źródło: opracowanie własne. 
 



160 Monika Sławek, Renata Śleboda  

 

Rezultaty korelacji wieku badanych kobiet z ujętymi w tabeli 3 zmiennymi 
zależnymi: poczuciem bezpieczeństwa oraz poczuciem spełnienia, wykazują 
związek istotny statystycznie, jednak o ujemnym znaku korelacji. Nie wydaje 
się jednak, by badane kobiety uznały, że im są starsze, tym mniejszą wartość 
mają dla nich obie zmienne (choć prosta analiza wskazuje na taką zależność). 
W kontekście zasad i filozofii jogi ta zależność ukazuje się w nieco innym świe-
tle. Zdaniem autorek opracowania, im kobiety starsze, tym bardziej mają ustabi-
lizowane zarówno poczucie bezpieczeństwa, jak i spełnienia. Wniosek ten na- 
suwa się także w kontekście rezultatu korelacji stażu badanych uprawiających 
hatha-jogę z obiema zmiennymi zależnymi, których znak korelacji także był  
ujemny. Osoby praktykujące hatha-jogę często w niezależnych dyskusjach 
twierdziły, że daje im ona poczucie zadowolenia i większą harmonię życiową. 
To zaś powoduje, że takie wartości ogólne, jak poczucie bezpieczeństwa i speł-
nienia, nie są już postrzegane jako priorytetowe. Podobnie, ujemnie korelują ze 
stażem w hatha-jodze takie wartości, jak przyjaźń, szacunek innych oraz miłość 
bliskich osób. Sytuację tę można wyjaśnić podobnie jak poprzednią. Wraz 
z dłuższym stażem uprawiania jogi oraz wiekiem badanych osób przyjaźnie są 
bardziej ugruntowane, wiele osób ma relatywnie ugruntowane związki interper-
sonalne, zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Co ciekawe, również ko-
relacja statusu ekonomicznego badanych ze zdrowiem wykazuje ujemną korela-
cję. Być może, im wyższy status materialny, tym codzienne dbanie o zdrowie 
jest na wyższym poziomie.  

Korelację rang Spearmana wykorzystano także do określenia zależności 
między wartościami przypisywanymi hatha-jodze (17 zmiennych) a wartościa-
mi ogólnymi (19 zmiennych). W wyniku analizy statystycznej uzyskano bardzo 
liczne korelacje na poziomie istotności p ≤ 0,05. W związku z tym postanowio-
no podać tylko te korelacje między analizowanymi wartościami, które wykazują 
najsilniejsze związki – na poziomie p ≤ 0,01 (tabela 4). 

Siedem wartości przypisywanych praktyce hatha-jogi wykazuje korelację 
istotną statystycznie, na poziomie p ≤ 0,01 z wartościami ogólnymi. Wszystkie 
wymienione w tabeli 4 wartości korelacji rang Spearmana mają wartości dodat-
nie, a uzyskane związki między zmiennymi wydają się być logiczną kon-
sekwencją podejmowanych działań i rezultatów praktyki hatha-jogi. Lepsza 
sprawność fizyczna, postrzegana przez respondentki, rzutuje na możliwości 
zarobkowania pieniędzy, co jest uznawane za sukces finansowy. Osoby lepiej 
wykształcone doceniają poprawę (bądź utrzymanie) sprawności fizycznej dzięki 
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hatha-jodze. Najczęściej pojawiającymi się wartościami ogólnymi pozostający-
mi w ścisłej zależności z wartościami przypisywanymi praktyce hatha-jogi, 
ujętymi w tabeli 4, są: zadowolenie z życia, wewnętrzny spokój, wolność osobi-
sta, sukces osobisty czy poczucie bezpieczeństwa. 

 
Tabela 4  

Korelacja rang Spearmana między wartościami przypisywanymi hatha-jodze  
a wartościami ogólnymi (α ≤ 0,01) 

Wartość  
hatha-jogi Wartość ogólna N waż-

nych R t(N–2) p 

– wykształcenie  29 0,52 3,19 0,003 Lepsza sprawność 
fizyczna – sukces finansowy 30 0,53 3,27 0,003 

– zadowolenie z życia 29 0,70 5,14 0,000 
– wewnętrzny spokój 29 0,65 4,50 0,000 
– profesjonalizm 29 0,64 4,32 0,000 
– sukces osobisty 29 0,6 3,93 0,000 
– sukces zawodowy 29 0,47 2,75 0,010 
– praca zawodowa 29 0,73 5,47 0,000 

Zmniejszenie do-
legliwości fizycz-
nych 

– poczucie wolności 29 0,50 3,01 0,005 
– praca zawodowa 30 0,47 2,83 0,008 
– poczucie bezpie-

czeństwa 30 0,47 2,83 0,008 

Lepsze samopo-
czucie psychiczne 

– poczucie wolności 30 0,58 3,80 0,001 
– zadowolenie z życia  29 0,49 2,97 0,006 
– wewnętrzny spokój 29 0,57 3,59 0,001 

Dystans do prob-
lemów 

– poczucie bezpie-
czeństwa 29 0,50 3,02 0,005 

– sukces osobisty 29 0,53 3,24 0,003 Utrzymanie stanu 
relaksu po zaję-
ciach  – wolność osobista 30 0,55 3,52 0,001 

– sukces osobisty 29 0,56 3,49 0,002 Lepsza koncen-
tracja – wolność osobista 30 0,47 2,79 0,009 

– wewnętrzny spokój 30 0,52 3,21 0,003 
– wolność osobista 30 0,46 2,74 0,010 Poprawa pamięci 
– przyjaźń  30 0,50 2,97 0,006 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zakończenie 

 
Regularna i dostosowana do możliwości aktywność fizyczna pomaga 

utrzymać optymalny poziom zdrowia w każdym wieku. Może również przy-
czynić się do zredukowania już istniejących problemów, które powodują ryzyko 
utraty zdrowia, jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie, rak jelit. Podejmowanie 
fizycznej aktywności sprzyja zdrowiu układu kostno-więzadłowo-stawowego, 
pozwala kontrolować masę ciała [Johnson, Hodges, Keller, 2006], a ponadto 
utrzymać na stosunkowo wysokim poziomie takie parametry motoryczne, jak 
równowaga, gibkość i siła, co przyczynia się do redukcji ryzyka upadków 
w starszym wieku i ich konsekwencji [Johnson, Hodges, Keller, 2006]. W dzi-
siejszych czasach warto się zastanowić nad rodzajem aktywności fizycznej  
adresowanej do znacznej części społeczeństwa [Bognar i wsp., 2010]. Chodzi 
bowiem o aktywność, która zbyt nie obciąża fizycznie organizmu, lecz jej walo-
ry zdrowotne są udokumentowane i niepodważalne. Wydaje się, że taką formą 
aktywności fizycznej może być hatha-joga. Jest wiele stylów hatha-jogi, które 
charakteryzują się różnym tempem pracy z asanami, temperaturą środowiska, 
w którym odbywają się zajęcia, fizyczną intensywnością, poziomami trudności 
i relaksacji. Joga może być alternatywną formą podnoszenia własnej sprawności 
i zdrowia bądź ich utrzymania do późnego wieku [DiCarlo i wsp., 1995; Ro-
land, Jakobi, Jones, 2011]. Odnotowuje się stosunkowo wysoką skuteczność 
ćwiczeń hatha-jogi w leczeniu depresji, lęków [Berger, 1992; Singh, Clements, 
1997; Groessl i wsp., 2008], a także wpływa na obniżenie odczuwania chro-
nicznego stresu [Streeter i wsp., 2007; Schure, Christopher, Christopher, 2008]. 
Przez wpływ na układ parasympatyczny joga zwiększa odczucie relaksacji, 
a stan ten może sprzyjać obniżeniu reakcji bólowych w ciele, przeciwdziałać 
przewlekłemu zmęczeniu czy znużeniu oraz poprawić jakość życia [Latha, 
2003; Michalsen i wsp., 2005; Streeter i wsp., 2007; Groessl i wsp., 2008;  
Atkinson, Permuth-Levine, 2009].  

Również badania własne autorek wskazują, a zarazem potwierdzają, iż ha-
tha-joga wpływa znacząco na obniżenie reakcji bólowych, lepsze funkcjonowa-
nie psychofizyczne, co przekłada się na zwiększone zadowolenie z życia, po-
czucie bezpieczeństwa czy też doświadczanie wewnętrznego spokoju (rezultaty 
korelacji na poziomie p ≤ 0,01). 

Poziom fizycznej aktywności Polaków jest jednym z najniższych w kra-
jach Unii Europejskiej – szacuje się, że 3–10% dorosłych Polaków deklaruje jej 
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zadowalający poziom [Śniadek, Zajadacz, 2010]. Prawie 70% badanych Pola-
ków podejmujących regularną aktywność fizyczną wskazuje na jej relaksacyjny 
charakter oraz wzmocnienie zdrowia i podniesienie sprawności fizycznej. Oko-
ło 13% podkreśla, że aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem ich społecz-
nego funkcjonowania. Niestety, jak twierdzą J. Śniadek i A. Zajadacz [2010], co 
czwarty badany dorosły Polak ma absolutną awersję do jakiejkolwiek aktywno-
ści o charakterze ruchowym. Motywy podejmowania aktywności fizycznej 
przez dorosłych mieszkańców naszego kraju także są różne. Przeważają moty-
wy hedonistyczne, towarzyskie. Nie bez znaczenia są także motywy zdrowotne, 
kondycyjne i związane z poprawą samopoczucia aspekty aktywności fizycznej 
[Umiastowska, Sławińska, 2010].  

Badania J. Bognara i współpracowników [2010] pokazują, że w kontekście 
wykorzystania czasu wolnego wśród wartości ogólnych najwyżej ocenianymi 
(w skali 1–5) są: możliwości kształtowania związków międzyludzkich  
(4,04 ± 0,98), satysfakcja z przebywania w różnym środowisku (3,61 ± 1,04), 
zrozumienie w życiu (3,23 ± 1,1), zadowolenie ze zdrowia osobistego  
(3,17 ± 0,93), a nawet możliwość posiadania czasu wolnego (2,97 ± 0,85). Kie-
dy przychodzi jednak do nadania rangi formom aktywności i uporządkowaniu 
ich według ważności przez osoby dorosłe, na pierwszym miejscu znajduje się 
rodzina, na drugim zdrowie, a na ostatnim sport. Rezultaty badania kobiet prak-
tykujących hatha-jogę wskazują jednoznacznie na wysoki poziom zadowolenia 
z życia, doświadczanie wewnętrznego spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa 
jako rezultatu nabytej kompetencji do dystansowania się od problemów dnia 
codziennego (korelacje na poziome p ≤ 0,01). Interesujące z punktu widzenia 
procesów kognitywnych i wnioskowania naukowego jest występowanie korela-
cji ujemnych pomiędzy stażem praktyki hatha-jogi a odczuwaniem poczucia 
bezpieczeństwa, spełnieniem czy doświadczaniem przyjaźni, szacunku i odczu-
waniem miłości bliskich osób (korelacje ujemne na poziomie p ≤ 0,01). Jak 
wyjaśniono wstępnie w analizie wyników, sytuacji tej upatruje się w nabywaniu 
jednej z istotniejszych kompetencji przypisywanej praktyce hatha-jogi, jaką jest 
wysokie poczucie niezależności oraz samoświadomości istnienia jako wartości 
samej w sobie. Nie znaczy to oczywiście odrzucenia wskazanych wartości, lecz 
tylko, w naszej ocenie, skierowania większej uwagi na wartości filozoficzne czy 
duchowe, będące bezpośrednim celem jogi. Można stwierdzić, że korzyści wy-
nikające z podejmowania praktyki hatha-jogi wpisują się w kontekst wartości 
ogólnych preferowanych przez respondentki, pozostając z nimi w unikatowym 
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związku wyjaśniającym. Wartości przypisywane hatha-jodze świadczą o do-
strzeganiu jej udziału w jakości życia badanych kobiet, stając się tym samym 
stałym elementem ich stylu życia. 
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YOGA AND ITS VALUES IN PROMOTING HEALTHY STYLE OF LIFE 

 
 

Summary 
 

The quality of life refers to everyone’s system of values to a family, homelife, re-
lationships, interpersonal relations, happiness and health. Health plays its role in physi-
cal activity during the lifetime of a human being. One of the forms of physical activity 
increasingly often undertaken in the western countries is hatha-yoga, which main point 
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of focus is the physical aspect of human existence, and remains bound to its psychical 
and spiritual dimension. 

The aim of this paper is to point out the advantages of practicing hatha-yoga in 
one’s free time, with reference to general human values. 

Guidance and exploration research, conducted with the use of a diagnostic survey, 
involved 30 women participating in hatha-yoga classes in three different yoga schools 
in Poznań. The surveyed were chosen at random. 

The strongest relation (Spearman’s rank correlation; α ≤ 0,01) of the values  
attributed to hatha-yoga, e.g. improved fitness and mood, the decrease of physical  
ailments and keeping distance from problems, occurred together with general values, 
like live satisfaction, internal peace, personal freedom, personal success and the sense 
of security. 

The qualities contributed to hatha-yoga cause the recognition of its role in shaping 
the quality of life, at the same time becoming an inherent element of the lifestyle of the 
women surveyed. 

 
Translated by Sebastian Śleboda 
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Wstęp 

 
Problematyka aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego jest jednym 

z szerzej dyskutowanych obecnie zagadnień w ramach programów mających na 
celu poprawę zdrowia ludności [Zawadzka, 2001]. W ostatnich latach nastąpił 
znaczny rozwój cywilizacyjny i urbanizacyjny, czego skutkiem jest między 
innymi wzrost tempa życia oraz aktywności zawodowej. Coraz węższa specjali-
zacja zawodowa często prowadzi do zmniejszenia ilość czasu wolnego, ponie-
waż wiele działań wchodzących w zakres obowiązków zawodowych realizowa-
nych jest poza formalnym czasem pracy. W tej sytuacji istotne wydaje się 
wprowadzanie zmian w stylu życia. Chodzi tu o taki styl życia, którego głów-
nym elementem jest aktywność fizyczna, połączona z optymalnym rozkładem 
zajęć, czyli znalezienie w czasie wolnym miejsca na świadomą i zaplanowaną 
aktywność fizyczną jako środka na regenerowanie sił fizycznych, psychicznych 
i społecznych człowieka, na tak zwany life skills. Za B. Hodanem można 
stwierdzić, że aktywność fizyczna wpływa na: 

– podnoszenie jakości aktywności we wszystkich sferach życia, 
– tworzenie i zaspokajanie życiowych potrzeb, 
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– tworzenie i jakość wszystkich społecznych i ekonomicznych relacji, 
które zachodzą między ludźmi, 

– tworzenie systemu wartości i idei, które warunkują różne rodzaje  
aktywności ludzkiej [Hodan, 2002].  

Tym samym, zdaniem autora, aktywność fizyczna istotnie oddziałuje na sposób 
i styl życia człowieka. 

Zagadnienie kształtowania postaw i wartości (czyli inaczej mówiąc, dążeń 
życiowych i modelu konsumpcji) przez aktywność fizyczną jest w ostatnich 
czasach szczególnie istotne, ponieważ ugruntowuje się opinia na temat kryzysu 
wartości w życiu społecznym [Karolczak-Biernacka, 1999; Krawczyk, 1995; 
Żukowscy, 2001]. 

Tematyce stylu życia i jego uwarunkowaniom poświęcono wiele prac  
[zob. m.in. Hodan, 2002; Żukowscy, 2001; Krawczyk, 1995]. W artykule przy-
jęto definicję stylu życia jako „pewnej całości, obejmującej wybory w trzech 
wzajemnie ze sobą powiązanych sferach: w sferze uznawanych i odczuwanych 
wartości, w sferze zachowań (najczęściej realizowanych w czasie wolnym) oraz 
w sferze przedmiotów, którymi ludzie się otaczają w swym najbliższym otocze-
niu” [Jawłowska, 1976; s. 207]. Rozwijając wątek, styl życia w tym ujęciu nie 
jest sumą ważnych życiowo czynności, ale nadawaniem im formy.  

Z takiej definicji stylu życia rodzi się pytanie, czy aktywność fizyczna, 
a dokładniej wspinaczka, może być ważnym elementem, wpływającym na 
zmianę stylu życia. Obecnie wielu naukowców zwraca uwagę na niepokojąco 
niski poziom uczestnictwa w aktywności fizycznej, szczególnie młodzieży pol-
skiej. Czynniki wpływające na zmianę sposobów spędzania czasu spowodowały 
jednak paradoksalnie tendencję do intensywnego, zawierającego sporą dawkę 
adrenaliny, lecz stosunkowo krótkiego wysiłku fizycznego. Ten stan rzeczy 
potwierdza wzrastająca popularność sportów ekstremalnych, takich jak nurko-
wanie swobodne, wspinaczka czy różne formy surwiwalu. 

Nasuwa się pytanie, czy istnieją formy aktywności fizycznej, które z jed-
nej strony są atrakcyjne dla młodzieży i dorosłych, a z drugiej pomocne w kreo-
waniu stylu życia samorealizacyjnego?  

Celem artykułu jest przedstawienie wspinaczki wysokogórskiej jako formy 
stwarzającej okazję do doświadczania wartości samego siebie, co jest cenną 
możliwością. Według R. Ingardena, ważne jest doświadczanie samego siebie 
w celu przekonania się, że każdy moment życia człowieka jest potencjalnie 
nowy, dlatego w tym ujęciu życie jest rodzajem twórczości [Ostrowska, 2006].   
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Specyfikę wspinaczki jako formy aktywności fizycznej wymagającej reali-
zacji pewnych założeń (asekuracji, doskonalenia fizycznego i kształtowania 
odporności psychicznej, realizującej się w niepowtarzalnych okolicznościach 
przyrody i stawiającej pewne ekstremalne wyzwania) można skutecznie wyko-
rzystać do działań wychowawczych.  

W ostatnich czasach na świecie i w Polsce widoczne jest przekształcanie 
się wspinaczki dotychczas postrzeganej jako aktywność elitarna, dostępna lu-
dziom młodym i wysportowanym, o dużej tężyźnie fizycznej, w coraz popular-
niejszą aktywność, wręcz masową, o czym świadczą między innymi licznie 
powstające w Polsce ściany wspinaczkowe. Fenomen wspinaczki można tłuma-
czyć jej wielorakim wpływem na człowieka: po pierwsze, możliwością oddzia-
ływania środowiska przyrodniczego, w którym wspinacz podziwiając piękno 
przyrody, może zarazem znaleźć ciszę i spokój; po drugie, kwestią planowości 
i bezpieczeństwa. Każde wspinanie to nauka wzajemnej asekuracji i wzajemnej 
odpowiedzialności za siebie i innych. A. Wolski twierdzi, że: „wspinaczka jest 
doskonałą formą doświadczania swoich możliwości bez szczególnego wspiera-
nia i naciskania” [Wolski, 2008, s. 7]. Specyfika tej formy aktywności sprawia, 
że wspinacz powinien być zobligowany do przestrzegania „systemu partner-
skiego”. Osoba wchodząca na górę musi obserwować swojego partnera, komu-
nikować się z nim, w razie potrzeby udzielić mu pomocy, ale także kontrolować 
siebie, by nie stać się z kolei zagrożeniem dla partnera. We wspinaczce ważny 
jest też czynnik społeczny: kompetencje wspinaczkowe są zdobywane przez 
liczbę przebytych dróg i zwiększanie ich stopnia trudności. Człowiek podno-
szący swoje kwalifikacje techniczne jednocześnie podnosi swoją pozycję w śro-
dowisku wspinaczy, zyskując większe uznanie i prestiż. Istotną cechą wspinania 
jest także możliwość ukazania prawdziwej osobowości wspinaczy, czego obra-
zem jest ich podejście do wyjść na ściankę czy skałki. Człowiek pokonując 
drogi o coraz większym stopniu trudności, w pewnym sensie pokonuje siebie 
i tym samym kształtuje swoją osobowość. Pokonywanie strachu i własnych 
ograniczeń oraz nauka odpowiedzialności i planowania sprawiają, że wspinacz-
ka staje się bardzo cennym polem działalności wychowawczej. 

Wspinaczka jest specyficzną formą aktywności fizycznej, zaliczaną do 
sportów ekstremalnych. Z tym poglądem nie zawsze zgadzają się praktycy w tej 
dziedzinie. Wspomniany M. Wolski [2008], dla którego wspinanie jest rodza-
jem aktywnej rehabilitacji młodzieży autystycznej, twierdzi, że sport ten można 
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dostosować do poszczególnych osób, niezależnie od wieku, płci, wagi czy stop-
nia wytrenowania, by nie czuły one lęku i zagrożenia.  

Wymienione powyżej czynniki powodują, że wspinanie stało się w ostat-
nich latach zarówno rodzajem aktywności rekreacyjnej i turystycznej, jak i for-
mą rehabilitacji oraz środkiem resocjalizacji. 

Z doświadczeń zagranicznych wynika, że wspinaczka jest przydatna mię-
dzy innymi w uczeniu rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Stosowa-
nie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z przeciwnościami na ściance 
przekłada się na umiejętność postępowania w codziennym życiu [Spaulding, 
2008]. 

Celem przedstawionych w artykule badań było określenie wartości wy-
chowawczych wspinaczki w ocenie badanych oraz wpływu wspinaczki na styl 
życia osób uprawiających tę dyscyplinę. 

Ze względu na wieloaspektowość badań zastosowano następujące metody 
badawcze: sondaż diagnostyczny, monografię pedagogiczną oraz techniki ba-
dawcze – ankietę i wywiad. Do zbadania preferencji badanych posłużono się 
skalą skonstruowaną przez M. Nowackiego, zmodyfikowaną na potrzeby ba-
dawcze [Nowacki, 2002]. Badani mieli odpowiedzieć na pięć pytań dotyczą-
cych miejsca wspinaczki w systemie czasu wolnego, ocenianych pięciostop-
niową skalą Likerta. Do pomiaru wartości wychowawczych wykorzystano skalę 
D.D. Simmonsa i R.V. Dickinsona: survey of valves in sport [Simmons, Dickin-
son, 1986] oraz typologię wartości wychowawczych w sporcie Z. Żukowskiej. 
Badani rangowali 14 wartości wychowawczych 

Badania przeprowadzono wśród osób wspinających się na terenie Polski. 
Objęto nimi 30 osób w wieku od 14 do 59 lat, z podziałem na grupy wiekowe: 
młodzież i dorośli. Wyniki badań są oparte na analizie całościowej grupy wspi-
naczy, bez podziału na wiek. 

 
 

Analiza wyników badań 
1. Charakterystyka badanych osób. Poznanie cech demograficznych 

(płci, wieku, miejsca zamieszkania) oraz społeczno-ekonomicznych (wykształ-
cenia, dochodu miesięcznego) pozwoliło scharakteryzować osoby uprawiające 
wspinanie. Ogółem przebadano 30 osób, w tym 43,3% stanowiły kobiety, 
a 56,7% mężczyźni. 
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Wiek respondentów – granice przedziałów wiekowych określono według 
okresów rozwoju osobniczego człowieka przyjętych przez W. Osińskie- 
go [1990]. Badane osoby podzielono na dwie grupy wiekowe: młodzież  
(17–24 lata) i osoby dorosłe (25–55 lat). Najliczniejszą grupę pod względem 
wieku tworzyły osoby mieszczące się w przedziale 17–24 lata (66,6%), a osoby 
w przedziale wiekowym 25–55 lat stanowiły 33,3%.  

Wykształcenie – ponad 50% badanych osób miało wykształcenie średnie, 
30% – wykształcenie wyższe, 6,7% zasadnicze zawodowe i podstawowe.  

Miejsce zamieszkania – utworzono cztery grupy porównawcze według 
następujących kategorii: wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców, miasto od 20 do 
100 tys. mieszkańców oraz miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. Większość 
respondentów pochodziła z dużych miast (33,3%), z miast do 100 tys. miesz-
kańców – 26,7%, ze wsi – 23,3%. Najmniej badanych osób (16,7%) zamieszki-
wało miasta do 20 tys. mieszkańców. 

Średni dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie domowym 
w badanej grupie wyniósł odpowiednio: do 700 zł – 13,4%, 700–1000 zł  
– 23,3%, 1000–1300 zł – 20,0% oraz powyżej 1300 zł – 33,3%. 

2. Aktywność fizyczna. Chcąc określić poziom aktywności fizycznej res-
pondentów, zapytano ich o ocenę swojej sprawności fizycznej, sposoby spędza-
nia czasu wolnego i uprawiane formy aktywności fizycznej. 

Większość osób oceniło swoją sprawność fizyczną jako bardzo wysoką. 
Połowa respondentów stwierdziła, że mają znacznie wyższy poziom sprawności 
fizycznej w porównaniu ze swoimi rówieśnikami, a tylko 6,7% oceniło ten sto-
pień jako niższy. Samoocena sprawności fizycznej wydaje się potwierdzać wy-
powiedzi na temat preferowanego sposobu spędzania czasu wolnego. Zdecydo-
wana większość badanych (80%) odpowiedziała, że woli spędzać czas w sposób 
bardzo aktywny fizycznie, a tylko 10% preferowało mniej aktywne fizycznie 
formy.  

Dla 43,3% osób wspinanie jest najważniejsze spośród innych form aktyw-
ności fizycznej. Znacznie mniej (16,7%) respondentów uprawia tę formę re-
kreacji głównie w weekendy, a dla 20% osób wspinanie jest głównym zajęciem 
w wakacje. Niewiele osób (3,3%) często rezygnuje ze wspinaczki na rzecz in-
nych zajęć (tabela 1).  

 
 
 



172 Ewa Koprowiak, Aleksandra Lubczyńska, Beata Nowak  

 

Tabela 1 

 Preferowanie wspinaczki (%) 

Pozycja skali a b c d e 
Wspinanie się jest głównym zajęciem w weekendy 16,7 30,0 16,7 23,3 13,3 
Wspinanie się jest głównym zajęciem w wakacje 20,0 36,7 16,7 16,7 10,0 
Często rezygnuję ze wspinania na rzecz innych 
zajęć 3,3 3,3 33,3 53,3 6,7 
Wspinanie się w porównaniu z innymi formami 
sportu jest dla mnie najważniejsze 43,3 10,0 16,7 20,0 10,0 

a – tak, b – raczej tak, c – trudno powiedzieć, d – raczej nie, e – nie. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Preferowanie wspinaczki potwierdza fakt, że najwięcej badanych uprawia 

ją systematycznie przez cały rok (33,3%), a 26,7% sezonowo, ale systematycz-
nie. Z odpowiedzi na pytanie o staż wspinaczkowy wynika, że dla 40% jest to 
stosunkowo krótko uprawiana dyscyplina (od roku do 3 lat), 30% uprawia ją 
dłużej – od 3 lat do 5 lat, a tylko 20% respondentów ma długi staż – ponad 5 lat. 

Interesujące badawczo jest zagadnienie czynników, które wpływają na 
podjęcie tej formy aktywności fizycznej. Wśród czynników najczęściej inicjują-
cych uprawianie wspinaczki respondenci wymieniali: informacje od znajomych 
(73,3% osób wskazało ten czynnik jako główną przyczynę podjęcia wspinania), 
możliwość poszerzenia aktywności sportowej związanej ze sportami górskimi – 
26,7%, a także Internet –16,7%, i popularność wspinania – 13,3%. 

Respondenci zwracali uwagę na brak utrudnień we wspinaniu (70%). Do 
najczęściej wymienionych barier w uprawianiu wspinaczki (których istnienie 
zadeklarowało 30% badanych) respondenci zaliczali: brak czasu (36,7%), pro-
blemy finansowe (33,3%), co wydaje się dość zaskakujące, ponieważ najwięk-
szy procent badanych (33,3) miał wysokie przychody miesięczne, oraz sprawy 
zawodowe lub szkoła (23,3%).  

3. Wartości wychowawcze wspinaczki. W celu zbadania, jakie wartości 
wspinaczki są preferowane, skonstruowano skalę, składającą się z piętnastu 
twierdzeń, wzorowaną na skali Likerta. Każda osoba badana oceniała wartość 
charakteryzującą wspinanie jako formę aktywności fizycznej. Porównanie war-
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tości średnich  poszczególnych pozycji w skali wartości sportu zawartych w ta-
beli 2 pozwoliło ustalić preferowane wartości. 

 
Tabela 2 

Preferowane wartości wspinaczki przez badanych (%) 

Pozycja skali 
 a b c d e Me-

diana 

Współ-
czynnik 

zmienności 
pozycyjny 

Zdobycie nowej wiedzy 13,3 53,3 23,3 6,7 3,3 2,0 25,0 
Źródło emocji 63,3 33,3 0,0 3,4 0,0 1,0 50,0 
Wypoczynek 50,0 36,6 3,3 6,7 3,3 1,5 33,3 
Utrzymanie dobrej kondycji 50,0 33,3 10,0 6,7 0,0 1,5 33,3 
Pokonanie własnych ograniczeń 70,0 16,7 10,0 3,3 0,0 1,0 50,0 
Sprawdzenie się w ekstremalnych 
warunkach 70,0 20,0 3,3 3,3 3,3 1,0 50,0 
Przyjemność fizyczna 66,7 23,3 10,0 0,0 0,0 1,0 50,0 
Realizowanie założonego celu 13,3 36,7 26,7 20,0 3,3 2,5 20,0 
Źródło ryzyka 63,3 33,3 0,0 0,0 3,3 1,0 50,0 
Współdziałanie z innymi 33,3 40,0 20,0 6,7 0,0 2,0 50,0 
Oderwanie od codziennej krzątaniny 53,3 26,7 10,0 10,0 0,0 1,0 50,0 
Podróżowanie 36,7 13,3 26,7 13,3 3,3 2,0 50,0 
Ekspozycja kompetencji 6,7 23,3 30,0 23,3 10,0 3,0 33,3 
Źródło prestiżu wśród znajomych 6,7 16,7 33,3 33,3 10,0 3,0 16,7 
Zdobycie zawodu instruktora 20,0 23,3 13,3 23,3 20,0 3,0 33,3 

a – tak, b – raczej tak, c – trudno powiedzieć, d – raczej nie, e – nie. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Analiza danych pozwala stwierdzić, że najwyższą wartością wspinaczki 

były: możliwość pokonywania własnych ograniczeń, sprawdzenie się w ekstre-
malnych warunkach i przyjemność fizyczna płynąca z ruchu. Za najmniej waż-
ne badani uznali ekspozycję własnych kompetencji, źródło prestiżu wśród zna-
jomych, możliwość bycia członkiem zespołu (co wydaje się potwierdzać obie-
gową opinię o wspinaczach jako zdeklarowanych indywidualistach) oraz moż-
liwość zdobycia nowej wiedzy. 

4. Zmiany cech osobowościowych pod wpływem wspinania. Chcąc uzy-
skać informacje na temat wpływu wspinania na wybrane cechy osobowościowe, 
w autoocenie respondentów skonstruowano skalę zmian cech osobowościo-
wych.  
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Na pytanie, czy wspinaczka wpłynęła na zmiany wybranych cech osobo-
wościowych, większość respondentów nie deklarowała takiego wpływu (tabe- 
la 3). Najwięcej osób (80%) zauważyło u siebie zmianę nawyków zdrowotnych 
(np. rzucenie palenia). Wynik ten wydaje się optymistyczny, szczególnie że ta 
dyscyplina stawia dość wysokie wymogi zdrowotne, a nałogi typu palenie są ze 
wszech miar niewskazane dla bezpiecznego wspinania. 

Ze względu na założenia badawcze pozytywny wydaje się fakt, że stosun-
kowo dużo osób (53,3%) zadeklarowało pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o ła-
twość rozwiązywania problemów i tolerancję. Charakterystyczne dla wspinania 
się jest przebywanie w odmiennych warunkach (na ogół w terenie na tyle stro-
mym, że wymaga on użycia co najmniej rąk, by utrzymać równowagę), co 
wręcz wymaga umiejętności podejmowania szybkich decyzji, by zakończyć 
eksplorację terenu w określony sposób. Ze względu na to, że na ogół wspinacze 
pokonują drogę w zespołach (minimum dwuosobowych), konieczność podej-
mowania pewnych decyzji wspólnie może sprzyjać zwiększeniu tolerancji dla 
decyzji drugiej osoby (partnera) i konieczności kompromisu. 

 
Tabela 3 

 Zmiana cech osobowościowych ogółem (%) 

Pozycja skali Tak Nie 

Kontakty z innymi ludźmi 30,0 70,0 
Reagowanie na trudne sytuacje  16,7 83,3 
Większa pewność siebie 26,7 73,3 
Łatwość rozwiązywania problemów 53,3 46,7 
Samodzielność 26,7 73,3 
Większa odpowiedzialność 30,0 70,0 
Dostrzeganie piękna przyrody 46,7 53,3 
Tolerancja 53,3 46,7 
Samodyscyplina 20,0 80,0 
Wyciszenie się 33,3 63,3 
Nawyki higieniczne 80,0 20,0 
Przezwyciężenie słabości fizycznych 16,7 83,3 
Przezwyciężenie słabości psychicznych 16,7 83,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zastanawiające jest, że zdecydowana większość badanych nie zauważyła 
u siebie zmian pod wpływem wspinaczki, jeżeli chodzi o umiejętność reagowa-
nia na trudne sytuacje oraz przezwyciężania słabości fizycznych i psychicz-
nych. Rodzi to pytanie o wizerunek wspinacza. Czy to oznacza, że ta dyscyplina 
już na wstępie wymaga specyficznych predyspozycji psychicznych i wysokich 
umiejętności fizycznych (technicznych), czy raczej że do uprawiania tej dyscy-
pliny garną się ludzie mający określone cechy charakteru i poziom sprawności 
fizycznej? Spotykane są opinie, że środowisko wspinaczy lubuje się w pod-
kreślaniu unikatowości swoich działań oraz konieczności posiadania odpowied-
nich cech fizycznych i psychicznych potrzebnych do uprawiania wspinaczki 
[Wspinaczka...]. W dyskusji nad możliwościami wykorzystania tej dyscypliny 
sportowej w wychowawczym oddziaływaniu warto się nad tym zastanowić. 

Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować następujące 
wnioski, choć autorki zdają sobie sprawę, że można je traktować tylko jako 
stwierdzenia o dużym stopniu ogólności oraz wytyczne do dalszych, wnikliw-
szych opracowań: 

1. Wśród wspinających się osób aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę 
w spędzaniu czasu wolnego. Mimo że część badanych oprócz wspinaczki upra-
wia inne formy aktywności fizycznej, to wspinanie uznali za najważniejsze.  

2. Struktura osobowości nie zmienia się znacznie pod wpływem aktywno-
ści fizycznej (wspinaczki). Można stąd wysnuć wniosek, że ten rodzaj aktywno-
ści fizycznej nie determinuje zmian w cechach osobowości i umiejętnościach 
życiowych, chociaż aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę w życiu człowieka 
jako środek do realizacji osobistych celów i potrzeb. 

3. Specyficzny wizerunek osoby wspinającej się, jako sprawnej a nawet 
wyjątkowo sprawnej fizycznie, chcącej się wyżyć fizycznie (choć ryzyko nie 
jest najcenniejszym elementem) oraz pokonywać własne ograniczenia, może 
być okazją do wychowania przez sport (możliwość kształtowanie owego wize-
runku) i wychowania do sportu (wzbudzenie chęci uzyskania takiego wizerun-
ku). 

4. Zbadany aspekt wychowawczy wspinaczki  predysponuje do promowa-
nia programów wykorzystujących tę formę aktywności fizycznej w aspekcie 
wychowawczym oraz rozpowszechniania ich wśród osób promujących tę formę 
aktywności fizycznej (szczególnie wśród instruktorów wspinaczki). 
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LIFESTYLE PEOPLE TAKING CLIMBING 

SELECTED ASPECTS 

 
 

Summary 
 
Recent years have seen transformation of climbing in Poland and worldwide, from 

the activity which was previously viewed as an elitist activity, available to young and 
athletic people, with high-level physical fitness, into an activity which is gaining in 
popularity and becoming a mass sport, which is confirmed by e.g. increase in the num-
ber of new climbing walls. The goal of the study presented in this paper was to deter-
mine educational values of climbing assessed by the respondents and assessment of the 
effect of climbing on lifestyles of people who practice this sport. The research methods 
included diagnostic survey and pedagogical monograph, whereas research techniques 
were survey and interview. A modified scale developed by M. Nowacki was employed 
in order to investigate respondents’ preferences. In order to measure educational values, 
a scale developed by D.D. Simmons and R.V. Dickinson (survey of values in sport) and 
a typology of educational values in sport by Z. Żukowska were used. The investigations 
were carried out among the people who do climbing in the area of Poland. They cove-
red 30 people. The results of the study lead to the conclusions that the highest value of 
climbing was opportunity to face your own limitations and prove yourself in extreme 
conditions as well as physical pleasure of sport activity. 

 
Translated by Rafał Wielgat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 Ewa Koprowiak, Aleksandra Lubczyńska, Beata Nowak  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 689                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG  NR 78                 2011 
 
 

 
 

Paweł Chlipała 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Ewa Frąckiewicz  
Uniwersytet Szczeciński 

 
 
 

STYL ŻYCIA A AKTYWNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA  
NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW  

WYBRANYCH UCZELNI WYŻSZYCH 
 
 
 

Wstęp 

 
Konsument i jego zachowania rynkowe często są przedmiotem badań ze 

względu na swoją zmienność i ograniczoną przewidywalność, co wywiera duży 
wpływ na działalność przedsiębiorstw i innych podmiotów rynkowych. Badacze 
koncentrują uwagę na konkretnych rynkach produktów lub usług, specyfice 
terytorialnej, rynkach tradycyjnych i wirtualnych, a także na różnicach i podo-
bieństwach cechujących konsumentów wyróżnionych ze względu na kryteria 
demograficzne, ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. W efekcie poznanie 
zachowań konsumentów pozwala na kształtowanie skutecznych strategii marke-
tingowych sprzyjających rozwojowi tych podmiotów i regionów, w których są 
wdrażane. 

Jednym z ważnych nurtów badań zachowań konsumentów jest pogłębianie 
wiedzy na temat stylów życia, których znajomość ma walor zarówno poznaw-
czy jak i aplikacyjny. Style życia są jednym z głównych kryteriów segmentacji 
psychograficznej, pozwalającej lepiej poznać konsumentów i zrozumieć ich 
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zachowania niż za pomocą kryteriów ekonomiczno-demograficznych1. Do stylu 
życia dopasowywane są dobra oraz usługi, ale także komunikacja z klientami, 
polityka cenowa i dystrybucyjna przedsiębiorstw. 

W artykule skoncentrowano się na problematyce badania stylu życia. Jego 
celem jest prezentacja wyników badań wybranych aspektów stylu życia studen-
tów Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Przedmiotem zainteresowania były ich postawy i zachowania wobec aktywno-
ści sportowej i rekreacyjnej. W badaniach podjęto się próby identyfikacji wy-
branych cech stylu życia studentów jako ogółu społeczności. Postawiono hipo-
tezę, że styl życia studentów krakowskich i szczecińskich charakteryzuje się 
pewnymi odrębnościami. W artykule zaprezentowano założenia badawcze, 
scharakteryzowano respondentów pod względem stylu życia oraz przedstawio-
no wnioski na temat zależności między stylem życia a deklarowaną aktywno-
ścią sportową i rekreacyjną studentów.  

 
 

1. Styl życia jako przedmiot empirycznego poznania  

 
Styl życia jest kategorią złożoną. Odnosi się do indywidualnych cech kon-

sumenta, które charakteryzują jego opinie, postawy i zachowanie. Według  
Ph. Kotlera, „styl życia oznacza sposób bycia danej jednostki, wyrażający się 
w jej działaniach, zainteresowaniach i poglądach”2. Styl życia określa, kim jest 
dana osoba, i charakteryzuje jej relacje z otoczeniem. G. Antonides i W.F. van 
Raaij, definiując styl życia, zwrócili uwagę na jego komponenty: „jest to zbiór 
wartości, zainteresowań, poglądów i zachowania konsumenta”3. W literaturze 
przedmiotu style życia wiązane są z motywami zachowań, zainteresowaniami, 
cechami osobowymi, wyznawanymi wartościami, a także oceną świata i oto-
czenia przez jednostki. 

                                                           
1  Zob. M. Penconek, Badania segmentacyjne, w: Badania marketingowe. Od teorii do 

praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2007, s. 180–181; S. Kaczmarczyk, Zastosowanie badań marketingowych. Zarzadzanie marke-
tingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 269. 

2  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, 
Warszawa 1994, s. 169. 

3  G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 386. 
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Badanie stylów życia konsumentów, zarówno ze względu na szeroki za-
kres przedmiotowy, jak i przydatność w formułowaniu strategii marketingowej, 
to ważny obszar empirycznego poznania. Współczesny konsument ma bardzo 
duże i stale rosnące możliwości wyboru spośród zróżnicowanej oferty towarów 
i usług. Jednocześnie podkreśla się, że jest on bardziej wymagający, więcej wie, 
jaką ma pozycję wobec sprzedawców, ale także nieco „zagubiony” w chaosie 
informacji, pod stałą presją czasu, o zachowaniach często pełnych sprzeczności 
i niekonsekwentnych, niedających się wprost wytłumaczyć wiekiem, uprawia-
nym zawodem czy miejscem zamieszkania. Duże znaczenie ma więc poznawa-
nie procesu podejmowania przez niego decyzji i jego determinant, także o cha-
rakterze psychograficznym.  

Do badania stylów życia stosuje się różne koncepcje metodyczne. W lite-
raturze przedmiotu najczęściej wymieniane są dwa modele wykorzystujące 
metodę ankietową. 

1. Metoda AIO (activities, interests, opinions), badająca aktywność (oso-
bistą, zawodową), zainteresowania i poglądy zarówno na samych siebie jak i na 
elementy świata zewnętrznego. Kwestionariusz ankietowy jest oparty na zesta-
wie odpowiedzi zbudowanych z wykorzystaniem skali Likerta, odnoszących się 
do wielu stwierdzeń typu kupuję ubrania dla komfortu, nie ze względu na mo-
dę4. 

2. Metoda VALS (values, attitudes and lifestyles), który grupuje konsu-
mentów, biorąc pod uwagę ich innowacyjność, dochód, wykształcenie, pewność 
siebie, inteligencję, energię i umiejętności przywódcze. Kwestionariusz jest 
oparty na skalach porządkowych, a respondenci proszeni są o zaznaczenie, czy 
zgadzają się, czy nie (zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie 
nie) z wieloma stwierdzeniami, na których podstawie budowano profil psycho-
graficzny, klasyfikujący ich do jednego z segmentów (np. zmagający się, ufni, 
zdobywcy, motywowani)5.   

Oprócz koncepcji standaryzujących podejście do badań stylów życia opi-
sywane są liczne badania psychograficzne pochodzące z praktyki. Wiele agencji 
badawczych tworzy własne modele badań, w których rozpoznawane są różne 
komponenty stylów życia respondentów. Przykładem są badania psychogra-

                                                           
4  M. Evans, A. Jamal, G. Foxall, Consumer Behaviour, John Wiley & Sons, Chichester 

2006, s. 129.  
5  M. Penconek, op.cit., s. 182–184. 
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ficzne ośrodka TNS Pentor, opierające się na zgłębianiu czterech obszarów 
charakteryzujących konsumentów: system wartości światopoglądowych, zainte-
resowania, postawy wobec rynku oraz cechy psychograficzne. W konsekwencji 
respondent klasyfikowany jest do jednej z grup: zdobywcy, sceptycy, swojacy, 
sfrustrowani, tradycjonaliści, dojrzali6.  

Styl życia często się pojawia w nurcie badań pozytywistycznych, do któ-
rych zalicza się powyższe metodologie. Należy jednak mieć na uwadze, że do 
rozpoznania i zrozumienia komponentów stylu życia przydatne są badania 
o charakterze interpretacyjnym. W takich badaniach metody kwestionariuszowe 
zastępowane są przez metody scenariuszowe, głównie przez obserwację i wy-
wiad pogłębiony. Badania takie mogą być uzupełnieniem informacji zgroma-
dzonych metodami AIO lub VALS, ale także można je prowadzić niezależnie 
dla zdobycia wycinkowej, ale pogłębionej wiedzy o stylach życia konsumen-
tów. 

  
 

2. Podstawy metodyczne badań i charakterystyka próby 

 
Badaniu stylów życia studentów Uniwersytetu Szczecińskiego (US) i Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) przyświecały cele zarówno 
o charakterze metodycznym jak i poznawczym. W zakresie metodycznym po-
stawiono problem badania stylu życia młodych, wyedukowanych konsumen-
tów. Problem wydaje się o tyle ważny, że studenci są liczną grupą konsumen-
tów, która w przyszłości będzie kształtować wzorce spożycia i użytkowania 
produktów. Jest to grupa reprezentująca postmodernistycznych konsumentów, 
której wielkość i znaczenie rosną we współczesnym świecie.  

Bardzo różnorodne podejścia badaczy do analizy stylów życia sprawiły, że 
podjęto decyzję o zaproponowaniu własnej koncepcji badań, opartej na prze-
analizowaniu następujących obszarów przedmiotowych: 1) hierarchia ważności 
wartości oraz stopień zadowolenia respondentów z poszczególnych dziedzin 
życia; 2) cechy osobowości konsumentów; 3) motywy, zachowania i postawy 
wobec różnorodnych form aktywności i wypoczynku.  

                                                           
6  O psychografii, art. red., TNS Pentor, http://www.pentor.pl/pp_o_psychografii.xml, 

22.04.2011. 
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Pierwszy obszar oparto na 16 kryteriach oceny jakości życia, opracowanej 
przez GUS i PAN. Formułując pytania do diagnozy drugiego obszaru przedmio-
towego, oparto się na koncepcji „wielkiej piątki” P. Costy i R. McCrae oraz 
klasycznych podziałach osobowości Hipokratesa i Junga7. Trzeci z wymienio-
nych zakresów jest autorską koncepcją badań aktywności sportowej i rekreacyj-
nej respondentów. 

W sferze poznawczej za cel przyjęto identyfikację cech określających styl 
życia studentów, zakładając, że są pewne właściwości charakterystyczne dla 
większości społeczności studenckiej. Cele szczegółowe to rozpoznanie systemu 
wartości, cech osobowości oraz postaw i zachowań respondentów w dziedzinie 
sportu i rekreacji.  

W badaniu posłużono się metodą ankietową – była to ankieta audytoryjna. 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Hierarchię ważności 
wartości określono na podstawie pytań o skali nominalnej, niealternatywnej. 
W odpowiedziach respondenci wskazywali najważniejsze komponenty udane-
go, szczęśliwego życia. Następnie oceniali 16 aspektów życia uznawanych za 
najistotniejsze8. Stopień zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia badano 
za pomocą pięciostopniowej skali porządkowej. Do badań osobowości respon-
dentów wykorzystano pytania oparte na skali semantycznej (pięciostopniowej, 
dwubiegunowej). Do rozpoznania motywacji, postaw i zachowań respondentów 
w zakresie rekreacji i wypoczynku wykorzystano skale nominalne oraz porząd-
kowe w pytaniach zamkniętych lub półotwartych. Postawiono też pytania 
otwarte, prosząc o wyliczenie obecnych i przyszłych form aktywności. 

Próba badawcza wyniosła 211 osób. Dobór próby miał charakter celowy. 
Do badań wybrano dwie proporcjonalne grupy studentów z dwóch miejsc stu-
diowania i dwóch uczelni: Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie. Badania przeprowadzono w marcu 2011 roku. Inter-
pretując wyniki, należy mieć na uwadze, że dobór próby nie ma charakteru re-
prezentatywnego, nawet struktura badanych studentów na obu uczelniach nie 
jest całkowicie porównywalna (na US przebadano studentów studiów zaocz-
nych i dziennych, na UEK wyłącznie studentów zaocznych; w Szczecinie bada-

                                                           
7  Zob. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wy-

dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 99–101. 
8  Lista powstała w wyniku kilkuletnich badań teoretycznych nad kryteriami oceny jako-

ści życia prowadzonych przez GUS i PAN. E. Sierzputowska, Jakość życia, „Wiadomości Staty-
styczne” 1989, nr 7, s. 5. 
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no studentów kierunku zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość oraz 
informatyka i ekonometria, a w Krakowie kierunków: zarządzanie, stanowią-
cych 2/3 respondentów, oraz turystyka i rekreacja – 1/3 respondentów). Wiel-
kość próby pozwala jednak dokonać ogólnej syntezy oraz ostrożnie formułować 
wnioski. 

W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe przekroje opisujące responden-
tów. Blisko 3/4 respondentów stanowiły kobiety. W gromadzeniu danych nie 
dążono jednak do wyrównania proporcji według płci, gdyż, jak wynika ze staty-
styk badanych uczelni, porównywalny jest rozkład płci studentów na kierun-
kach, które reprezentowali respondenci. W próbie dominowały osoby nie-
zamężne. Dosyć proporcjonalny był rozkład respondentów ze względu na liczbę 
osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Ze względu na kryterium 
miejsca zamieszkania w próbie przeważali respondenci wielkomiejscy. Co drugi 
badany zamieszkiwał miasto powyżej 150 tys. mieszkańców. Większość stu-
dentów dzieliła zdobywanie wiedzy z pracą zawodową. 

 
Tabela 1 

Charakterystyka próby – podstawowe przekroje (w liczbach)  

Wyszczególnienie Próba 
ogółem UEK US 

kobieta 153 79 74 Płeć 
mężczyzna 56 30 26 
zamężny/a 25 13 12 
rozwiedziony/a 1 1 0 
wdowiec/wdowa 0 0 0 

Stan cywilny 

kawaler/panna  184 96 88 
1 osoba 15 11 4 
od  do 3 osób 87 36 51 
od 4 do 5 osób 89 50 39 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

powyżej 5 osób 19 13 6 
wieś 53 37 16 
miasto do 25 tys. 20 6 14 
miasto 26–75 tys. 22 10 12 
miasto 75–150 tys. 15 5 10 

Miejsce zamieszkania 

miasto powyżej  
150 tys. 99 51 48 
uczę się i pracuję 145 95 50 Aktywność zawodowa/edukacyjna 
uczę się 66 15 51 

Źródło: badania własne. 
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Analiza przekrojów metryczkowych z podziałem na studentów US i UEK 
nie wykazuje znacznych odchyleń od średniej. Pomimo zróżnicowanej struktu-
ry, próby ze Szczecina i z Krakowa są do siebie podobne. Jedynym wyjątkiem 
jest znacznie większy odsetek osób uczących się i studiujących na krakowskiej 
uczelni, co należy tłumaczyć tym, że badani na UEK studenci byli słuchaczami 
wyłącznie studiów zaocznych.  

 
 

3. Wyniki badań 
 
Jedno z podstawowych pytań mające na celu określenie stylu życia doty-

czyło hierarchii wartości. Na pierwszym miejscu, niezależnie od miejsca stu-
diowania i płci respondentów, znalazło się zdrowie, znacznie wyprzedzając 
sytuację materialną, która znalazła się na miejscu drugim (tabela 2). Można 
także zauważyć, że wraz z kategorią życie osobiste w opinii ankietowanych te 
trzy dziedziny są najważniejszymi warunkami szczęśliwego życia. Wyjątkiem 
jest grupa mężczyzn, która na trzecim miejscu umieściła posiadanie przyjaciół. 

 
Tabela 2 

Ważność poszczególnych dziedzin życia według liczby wskazań (%) 

Według miast Według płci 
Lp. Dziedziny życia Ogółem Kraków 

(N = 110) 
Szczecin 
(N = 101) 

Kobiety 
(N = 151) 

mężczyźni  
(N = 56) 

1. Zdrowie 71,1 78,2 63,4 73,9 64,3 
2. Sytuacja material-

na/pieniądze 41,7 37,3 46,5 39,9 48,2 
3. Życie osobiste 38,4 35,5 41,6 41,2 28,6 
4. Posiadanie przyjaciół 31,8 30,9 32,7 30,1 37,5 
5. Dzieci 30,8 31,8 29,7 32,0 26,8 
6. Samopoczucie psychiczne 28,9 27,3 30,7 27,5 33,9 
7. Praca zawodowa 21,3 20,9 21,8 21,6 21,4 
8. Sposób spędzania czasu 

wolnego 8,1 10,0 5,9 7,8 7,1 
9. Wykształcenie 6,6 4,5 8,9 6,5 7,1 
10. Warunki mieszkaniowe 6,2 8,2 4,0 6,5 5,4 
11. Ilość czasu wolnego 5,7 5,5 5,9 4,6 10,7 
12. Pozycja społeczna 3,3 1,8 5,0 3,3 3,6 
13. Miejsce zamieszkania 1,9 3,6 0,0 1,3 3,6 
14. Prowadzenie własnego 

gospodarstwa domowego 1,4 0,9 2,0 1,3 1,8 
15. Realizacja zasad demo-

kracji w kraju 1,4 0,9 2,0 2,0 0,0 
16. Sąsiedzi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 3 

Średnie ocen stopnia zadowolenia z poszczególnych aspektów życia*  

Według miast Według płci 
Lp. Dziedziny życia Ogółem Kraków 

N = 110 
Szczecin 
N = 101 

kobiety  
N = 110 

mężczyźni 
N = 101 

1. Zdrowie (N = 211) 4,2 4,4 4,1 4,2 4,3 
2. Posiadanie przyjaciół  

(N = 211) 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 
3. Życie osobiste (N = 211) 4,1 4,1 4,1 4,2 4,0 
4. Warunki mieszkaniowe 

(N = 211) 3,9 4,0 3,8 3,9 4,0 
5. Samopoczucie psychicz-

ne (N = 211) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 
6. Wykształcenie (N = 211) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 
7. Miejsce zamieszkania  

(N = 211) 3,7 3,8 3,5 3,7 3,7 
8. Sposób spędzania czasu 

wolnego (N = 211) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
9. Pozycja społeczna  

(N = 211) 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 
10. Sytuacja materialna/ 

pieniądze 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 
11. Ilość czasu wolnego  

(N = 211) 3,1 3,0 3,2 3,0 3,3 
12. Sąsiedzi (N = 211) 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 
13. Realizacja zasad demo-

kracji w kraju (N = 211) 2,6 2,7 2,4 2,6 2,6 
14. Dzieci (N = 31) 4,0 4,3 3,8 4,4 3,3 
15. Prowadzenie własnego 

gospodarstwa domowego 
(N = 184) 3,0 3,1 2,9 3,1 2,8 

16. Praca zawodowa  
(N = 191) 3,2 3,3 3,0 3,2 3,1 

 Średnia ogółem 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 
* 1 – najniższy stopień zadowolenia, 5 – najwyższy stopień. 

Źródło: badania własne. 
 
 

Deklarowane znaczenie poszczególnych aspektów życia zestawiono ze 
stopniem zadowolenia z ich obecnego zaspokojenia. Ze względu na swoją sy-
tuację osobistą większość respondentów nie odpowiedziała na pytanie dotyczą-
ce dzieci, pracy zawodowej oraz własnego gospodarstwa domowego. Spośród 
pozostałych czynników warunkujących udane życie badani w najwyższym 
stopniu byli zadowoleni ze swojego stanu zdrowia, przyjaciół i życia osobiste-
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go. Największe niezadowolenie wynikało natomiast z braku przestrzegania za-
sad demokracji (tabela 3). 

Na rysunku 1 zaprezentowano profil semantyczny odzwierciedlający ce-
chy osobowościowe respondentów. Pierwsza skala na profilu dotyczy aktywno-
ści i bierności, kolejne dwie miały mierzyć introwertyzm i ekstrawertyzm. 
Czwarta skala odnosi się do otwartości na nowości i doświadczeń; piąta określa 
systematyczność, natomiast dwie ostatnie badały stopień neurotyczności. 
Wszystkie cechy osobowości odniesiono do form aktywności i wypoczynku. 
 
 
 

1              2              3              4              5 

Siedząc, leżąc  
 
 

Zostając w domu, 
mieszkaniu  

 
W samotności  

 
Korzystając ze 

sprawdzonych form 
wypoczynku  

 
Regularnie, 

systematycznie  
 

Poszukując ukojenia, 
spokoju  

 
Czytając 

Spacerując, biegając, 
pływając 
 
Wychodząc na 
zewnątrz 
 
W grupie osób 
 
Poszukując ciągle 
nowych form 
wypoczynku 
 
Nieregularnie 
 
 
Poszukując zabawy, 
wrażeń 
 
Oglądając telewizję 

 

1              2              3              4              5 

1              2              3              4              5 

1              2              3              4              5 

1              2              3              4              5 

1              2              3              4              5 

1              2              3              4              5 

Próba ogółem (N = 211)      Studenci UEK (N = 110)         Studenci US (N = 101) 

 
 
Rys. 1.  Profil semantyczny preferowanych form regeneracji i odpoczynku 

Źródło: badania własne. 
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Jak można odczytać z profilu, ogół studentów mieści się w środku skali, 
aczkolwiek można zauważyć pewne odchylenia od średniej w kilku katego-
riach. Studentom nieco bliżej do bierności niż aktywności, a w tym przekroju 
trochę lepiej wypadają studenci UEK niż US. Należy jednak pamiętać, że profil 
odzwierciedla stan deklaratywny, a nie faktyczny. Młodzi ludzie przedkładają 
odpoczynek w grupie nad samotność, a nieco bardziej towarzyscy są studenci 
z krakowskiej uczelni. Studenci na ogół wolą się regenerować oglądając telewi-
zję niż czytać książki lub prasę. Nieco mniej na oglądanie telewizji byli nasta-
wieni studenci ze Szczecina, co należy ocenić pozytywnie. Być może o wyniku 
przesądził udział studentów dziennych w próbie z US. Na tym gruncie rodzi się 
pytanie badawcze, czy studenci dzienni czytają więcej niż studenci studiujący 
zaocznie. Wydaje się, że mogą mieć więcej wolnego czasu. 

 
Tabela 4 

Wpływ form aktywności na wypoczynek (%) 

Korzystny wpływ Niekorzystny wpływ Nie dotyczy 
Wyszczególnienie Kraków 

N = 110 
Szczecin 
N = 101 

Kraków  
N = 110 

Szczecin 
N = 101 

Kraków 
N = 110 

Szczecin  
N = 101 

Oglądanie TV 63,6 67,3 28,2 24,8 8,2 7,9 
Czytanie książek (poza 
skryptami, podręcznikami) 88,2 83,2 7,3 8,9 4,5 7,9 
Komunikowanie się przez 
Internet (fora, grupy społecz-
nościowe, komunikatory) 80,9 80,2 12,7 14,9 6,4 5,0 
Koncerty, imprezy plenerowe 82,7 88,1 10,0 6,9 7,3 4,0 
Wyjścia do teatru, filharmo-
nii, opery 70,0 66,3 9,1 0,0 20,9 1,0 
Wyjścia do kina 91,8 95,0 3,6 0,0 3,6 4,0 
Wyjścia do kawiarni, restau-
racji, pubu 95,5 95,0 2,7 1,0 1,8 3,0 
Spotkania towarzyskie  
(u siebie w mieszkaniu lub  
u znajomych) 98,2 94,1 1,8 3,0 0,0 1,0 
Medytacje, rozmyślania 55,5 46,5 36,4 36,6 8,2 16,8 
Bezczynność, nuda 4,5 2,0 80,0 80,2 15,5 17,8 
Spacery, nordic walking 84,5 89,1 2,7 5,0 12,7 5,9 
Jazda na rowerze, nartach, 
bieganie, pływanie 94,5 91,1 2,7 3,0 2,7 5,9 

Źródło: badania własne. 
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Kolejne pytania odnosiły się do form wypoczynku preferowanego przez 
respondentów. W ankiecie wymieniono 12 sposobów spędzania czasu wolnego 
i poproszono o ocenę ich wpływu na samopoczucie (tabela 4). Różnice między 
odpowiedziami studentów z Krakowa i ze Szczecina są nieznaczne. Na przykład 
respondenci z UEK najlepiej wypoczywają na spotkaniach ze znajomymi, na-
tomiast osoby z US, wychodząc do kawiarni i kina. Na obie badane grupy de-
strukcyjnie natomiast wpływa bezczynność.  

Badanych studentów poproszono o podanie ilości czasu poświęcanego na 
poszczególne rodzaje aktywności (tabela 5). Na przykład oglądanie telewizji 
według respondentów wpływa korzystnie na ich wypoczynek (ponad 60% 
wskazań w obu grupach) i jednocześnie niemal tyle samo respondentów stwier-
dziło, że czas poświęcony na te czynności jest w zadowalającej ilości. Krytycz-
nie natomiast respondenci ocenili czas poświęcany na wyjścia do teatru, na 
koncerty, czytanie książek oraz ćwiczenia fizyczne.  

 
Tabela 5 

Samoocena czasu poświęcanego na poszczególne czynności (%) 

Za dużo W sam raz Za mało Brak oceny Wyszcze-
gólnienie Kraków 

N = 110 
Szczecin 
N = 101 

Kraków  
N = 110 

Szczecin 
N = 101 

Kraków  
N = 110 

Szczecin 
N = 101 

Kraków 
N = 110 

Szczecin 
N = 101 

Oglądanie TV 20,0 26,7 66,4 63,4 4,5 2,0 9,1 5,0 
Czytanie książek 
(poza skryptami, 
podręcznikami) 0,0 0,0 30,0 29,7 68,2 61,4 1,8 4,0 
Komunikowanie 
się przez Internet 
(fora, grupy spo-
łecznościowe, 
komunikatory) 20,0 32,7 63,6 55,4 6,4 5,9 7,3 3,0 
Koncerty, im-
prezy plenerowe 0,9 2,0 22,7 23,8 68,2 58,4 6,4 11,9 
Wyjścia do tea-
tru, filharmonii, 
opery 0,9 0,0 12,7 3,0 59,1 56,4% 27,3 37,6 
Wyjścia do kina 0,0 1,0 50,9 46,5 45,5 44,6 3,6 4,0 
Wyjścia do ka-
wiarni, restaura-
cji, pubu 4,5 3,0 69,1 59,4 24,5 31,7 1,8 3,0 
Spotkania towa-
rzyskie 0,9 5,9 74,5 70,3 21,8 19,8 0,9 1,0 
Medytacje, 
rozmyślania 13,6 12,9 51,8 42,6 19,1 16,8 15,5 24,8 
Bezczynność, 
nuda 23,6 26,7 24,5 29,7 10,0 5,9 41,8 34,7 
Spacery, nordic 
walking 0,9 1,0 38,2 41,6 50,0 42,6 9,1 9,9 
Jazda na rowerze, 
nartach, biega-
nie, pływanie  2,7 1,0 42,7 27,7 50,9 60,4 3,6 7,9 

Źródło: badania własne. 
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W tabeli 6 przedstawiono deklaracje respondentów co do czasu poświęca-
nego na rekreację i wypoczynek. Ponieważ dokładne obliczenie czasu poświę-
canego na zróżnicowane formy aktywności jest trudne (wydaje się np., że czas 
poświęcony na oglądanie telewizji może być niedoszacowany, co potwierdzają 
wyniki badań telemetrycznych oglądalności TV w Polsce), należy zwrócić 
uwagę na ogólne tendencje.  

 
Tabela 6 

Czas poświęcany na rekreację i wypoczynek w tygodniu poprzedzającym badanie (%) 

Wyszczególnienie 
0 minut Do 30 

minut 
31–60 
minut 

1–2 
godzi-

ny 

3–5 
godzin 

6–9 
godzin 

10 
godzin 
i więcej 

Oglądanie TV (N = 207) 6,3 7,7 12,1 22,2 27,0 15,5 9,2 
Czytanie książek, poza skryp-
tami, podręcznikami (N = 209) 24,8 12,0 23,9 18,7 12,0 5,7 2,9 
Komunikowanie się przez In-
ternet – fora, grupy społecznoś-
ciowe, komunikatory (N = 208) 5,8 13,5 11,1 18,8 19,6 12,0 19,2 
Koncerty, imprezy plenerowe 
(N = 208) 77,3 2,4 3,4 12,5 2,4 1,0 1,0 
Wyjścia do teatru, filharmonii, 
opery (N = 209) 96,6 0,5 0,5 1,9 0,5 – – 
Wyjścia do kina (N = 209) 69,3 0,0 2,4 23,0 5,3 – – 
Wyjścia do kawiarni, restaura-
cji, pubu (N = 209) 26,9 4,3 7,7 19,7 30,8 7,2 3,4 
Spotkania towarzyskie  
– u siebie lub u znajomych  
(N =208)                                     12,5 2,4 9,6 10,1 35,6 16,8 13,0 
Medytacje, rozmyślania  
(N = 208) 27,9 24,6 16,3 14,4 9,6 3,8 3,4 
Bezczynność, nuda (N = 208) 36,2 19,2 14,4 11,5 9,1 4,3 5,3 
Spacery, nordic walking  
(N = 209) 27,3 10,5 18,7 20,6 16,7 2,4 3,8 
Jazda na rowerze, nartach, 
bieganie, pływanie – wszystkie 
lub któryś rodzaj aktywności  
(N = 207)                                    45,4 8,7 8,7 15,9 15,0 2,9 3,4 

Źródło: badania własne. 
   
 
Dane z tabeli 6 można przedstawić w przekroju dwóch badanych uczelni. 

Odnośnie do oglądania telewizji, czytelnictwa i aktywności fizycznej potwier-
dzają się uprzednio prezentowane deklaracje. Studenci UEK spędzają więcej 
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czasu przed telewizorem – 27% z nich deklarowało, że w tygodniu czynność ta 
zabiera im 6–10 godzin, a nawet więcej. Suma tych dwóch kategorii odpowie-
dzi dla studentów US nie przekroczyła 23%. Porównywalny w obu próbach był 
odsetek nieczytających lub czytających sporadycznie, natomiast intensywni 
czytelnicy nieznacznie przeważali na UEK. Około 40% studentów UEK w ty-
godniu poprzedzającym badanie nie wybrało się na spacer, blisko połowa z nich 
nie podjęła żadnej z następujących aktywności: jazda na rowerze, nartach, bie-
ganie, pływanie. W przypadku studentów US odsetek biernych był jeszcze wyż-
szy i wyniósł odpowiednio 44 i 59.  

Respondenci stronili od teatru, filharmonii i opery. Ponieważ deklaracje na 
ten temat dotyczyły tygodnia poprzedzającego badania, problem postanowiono 
ocenić w szerszym kontekście. Zadano zatem studentom pytanie, czy poszcze-
gólne czynności zwykle wykonywane są częściej, rzadziej, czy tak samo jak 
w tygodniu, którego dotyczyła deklaracja (tabela 7). Odpowiedzi potwierdzają 
niechęć do wspomnianych form rozrywki. Optymistyczny wydźwięk ma nato-
miast deklaracja 40% badanych, że zazwyczaj czytają więcej niż tuż przed ba-
daniem. 

 
Tabela 7 

Czas poświęcany na rekreację i wypoczynek w tygodniu poprzedzającym badanie 

Wyszczególnienie Tyle,  
ile zwykle 

Więcej  
niż zwykle 

Mniej  
niż zwykle 

Oglądanie TV (N = 208) 78,8 10,6 10,6 
Czytanie książek, poza skryptami, podręczni-
kami (N = 208) 46,6 13,0 40,4 
Komunikowanie się przez Internet – fora, grupy 
społecznościowe, komunikatory (N = 207) 80,7 10,1 9,2 
Koncerty, imprezy plenerowe (N = 208) 45,2 9,1 45,7 
Wyjścia do teatru, filharmonii, opery (N = 208) 58,7 4,3 37,0 
Wyjścia do kina (N = 206) 41,3 9,7 49,0 
Wyjścia do kawiarni, restauracji, pubu  
(N = 209) 54,5 12,4 33,0 
Spotkania towarzyskie – u siebie lub u znajo-
mych (N = 208) 53,8 14,4 31,7 
Medytacje, rozmyślania (N = 208) 75,0 7,2 17,8 
Bezczynność, nuda (N = 207) 75,8 7,7 16,4 
Spacery, nordic walking (N = 207) 45,4 14,5 40,1 
Jazda na rowerze, nartach, bieganie, pływanie – 
wszystkie lub któraś z aktywności (N = 208) 41,8 13,5 44,7 

Źródło: badania własne. 
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Niepokojący jest wysoki odsetek studentów, którzy w ogóle nie wzięli do 
ręki książki (co czwarty student), a tylko co piąty student w ciągu tygodnia 
spędził nad czytaniem dla przyjemności więcej niż godzinę. Gdyby czas mar-
nowany na nudę i bezczynność zamienić na czytanie (20% studentów deklaro-
wało, że traciło w ten sposób więcej niż godzinę), wyniki byłyby znacznie lep-
sze. Spory odsetek respondentów żyje w bezczynności, nie podejmując żadnej 
aktywności fizycznej, nawet najprostszych form ruchowych. Opieszałość i leni-
stwo w dziedzinie sportu i aktywnej rekreacji potwierdza znaczący odsetek 
badanych (tabela 8). 

 
Tabela 8  

Podejmowanie aktywności fizycznej – opinie i postawy respondentów (%) 

Czy zgadza się Pan/i ze stwier-
dzeniami 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Bardzo trudno jest mi zmobilizo-
wać się do aktywności fizycznej 
(N = 210) 17,1 30,0 39,1 13,8 
Prawdę mówiąc, wolę poleniu-
chować, niż uprawiać gimnastykę 
lub sport (N = 209) 8,1 28,2 41,2 22,5 
Moja aktywność fizyczna jest 
większa, gdy jest ciepło i jest 
sprzyjająca pogoda (N = 210) 54,3 31,4 10,0 4,3 
Mam kiepską formę – kondycję 
fizyczną, dlatego, że mam sło-
miany zapał do sportu (N = 208) 8,2 26,0 38,0 27,8 
Ktoś musi mnie mobilizować, 
abym podjął / podjęła aktywność 
fizyczną (N = 210) 13,8 24,3 39,0 22,9 

Źródło: badania własne. 
 
 
Zebrane dane pozwalają na stwierdzenie, że więcej badanych studentów 

z Krakowa niż ze Szczecina uprawia sport (odpowiednio 64,5% i 37,6% res-
pondentów). Wśród wymienianych dyscyplin w Krakowie najpopularniejsze 
okazały się: pływanie, jazda na rowerze, bieganie i piłka nożna. Z kolei 
w Szczecinie, oprócz jazdy na rowerze i biegania, wymieniano taniec, aerobik 
i fitness oraz gry zespołowe. Spośród osób niećwiczących co najmniej połowa 
zadeklarowała chęć uprawiania sportu (tabela 9). Z zainteresowaniem tych osób 
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w Krakowie spotkały się: taniec, jazda konna czy streetfihting, a w Szczecinie: 
bieganie, pływanie, narty, tenis i podobnie jak w pierwszej grupie – jazda kon-
na. Respondenci ogółem wymienili kilkanaście różnych dyscyplin sportu, które 
w większości uzyskały po jednym wskazaniu, na przykład MMA czy snooker. 

 
Tabela 9 

Deklarowana chęć uprawiania sportu (%) 

Odpowiedź Tak Nie Nie wiem 
Miasto Kraków Szczecin Kraków Szczecin Kraków Szczecin 
Wskazania 50,0 65,1 23,7 14,0 26,3 25,6 

Źródło: badania własne. 
 
 
W badaniu poproszono respondentów o wymienienie takich rodzajów 

sportu, o których marzą, ale najprawdopodobniej nie będą uprawiać. Odpowie-
dzi były bardzo zróżnicowane, ale można powiedzieć, że dla krakowskich stu-
dentów były to przede wszystkim: jazda na łyżwach oraz sporty wodne, czyli 
nurkowanie, pływanie, kitsurfing, żeglarstwo, a dla szczecińskich studentów – 
narty. Respondenci ogółem wymienili także w tej grupie sporty określane po-
wszechnie jako ekstremalne: wspinaczkę wysokogórską oraz skoki spadochro-
nowe. 

 
 

Zakończenie 

 
W świetle zebranych informacji nie można stwierdzić, że styl życia odno-

szący się do aktywności sportowej i rekreacyjnej studentów Uniwersytetu 
Szczecińskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest odmienny. 
Występują nieznaczne różnice w odsetkach uprawiających sport lub dziedzi-
nach sportu, jakimi respondenci byliby zainteresowani w przyszłości. Więk-
szość społeczności studenckiej miała identyczną hierarchią wyznawanych war-
tości i podobny stopień zadowolenia z nich. Cechuje ją raczej bierne podejście 
do sportu, chętniej bowiem spędza swój wolny czas na oglądaniu telewizji niż 
czytaniu książek, rzadko korzysta z oferty teatrów, filharmonii czy opery.  
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Do opracowania grup stylów życia młodzieży studiującej potrzebne są dal-
sze badania z wykorzystaniem metod scenariuszowych, które pozwalają na 
dogłębne zrozumienie uwarunkowań zarówno zewnętrznych jak i wewnętrz-
nych kształtujących aktywność sportową i rekreacyjną wybranej grupy konsu-
mentów.  
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LIFESTYLE AND RECREATION, SPORT ACTIVITY 

ON THE EXAMPLE OF THE STUDENTS OF SELECTED UNIVERSITIES 

 

 

Summary 
 

This article refers to methodological and empirical sphere of lifestyles research. It 
focuses on the concept, subject and methods od this research. The main purpose of the 
paper is to present the results of research on selected aspects of students’ lifestyle. The 
data presented were collected in survey research, which included 211 students of the 
University of Szczecin and Cracow University of Economics. The main areas of stu-
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dents’ lifestyles identification were their attitudes and behavior regarding sport and 
recreation activities. The article presents the research objectives, the sample characteris-
tics, research outlets and conclusions on the aw between student’s lifestyle and sports 
and recreation activities. 

 
Translated by Ewa Frąckiewicz 
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Wstęp 

 
Zgłębiając tematykę jakości życia, w literaturze napotykamy wiele teorii 

mówiących o poczuciu szczęścia, jego naturze i przyczynach. Jedne z tych teo-
rii łączą szczęście z obiektywnymi warunkami życia (np. dochodami, zatrud-
nieniem, miejscem zamieszkania), inne z dyspozycjami osobniczymi człowieka 
(np. neurotyzmem, ekstrawersją, poziomem aktywności). Większość badaczy 
podkreśla jednak, że szczęście nie zależy od warunków bytowych czy material-
nych jednostki [Campbell 1976; Levine, Croog 1984; Seligmann, 1991; Czapiń-
ski, 1994, Felce, Perry, 1996; Derbis, 2000; Czapiński, Panek, 2001 za Żukow-
ska 2005; Nettle 2005, Michoń, 2010].  

Czym jest więc szczęście, zwane też dobrostanem lub poczuciem jakości 
życia [Sęk, 1993; Adamiec, Popiołek, 1993; Zborowski, 1994, Derbis, Bańka, 
1998; Wrześniewski, 2006], choć nie wszyscy autorzy są zgodni co do zamien-
nego używania tych pojęć [Heszen, Sęk, 2007; Carr, 2009].  

Nie ma jednoznacznej definicji szczęścia, stosowanej zarówno przez filo-
zofów, jak i badaczy społecznych. W. Tatarkiewicz definiuje szczęście jako 
„pełne i trwałe zadowolenie z całości życia” [Tatarkiewicz, 1979, s. 31]. Dla 
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porównania G. Beusekom-Fretz [1973, s. 109] definiuje szczęście jako „zado-
wolenie doświadczania w kontaktach z własnym otoczeniem; M.W. Fordyce 
[1972, s. 227] pisze: „szczęście jest szczególnym rodzajem emocji. Jest ono 
ogólną oceną, w której człowiek podsumowuje wszystkie przyjemne i nieprzy-
jemne doświadczenia z własnej przeszłości”. Thomas Hobbes, siedemnasto-
wieczny filozof angielski, twierdził, że szczęściem jest dążenie  do osiągania 
pomyślności, a nie jej osiągnięcie [Russell, 1997]. Artur Schopenhauer, podob-
nie jak i Friedrich Nietzsche, zrównywali szczęście z przyjemnością i radością, 
unikaniem cierpienia [Nussbaum, 2005; Michoń, 2010].  

Autorce bliskie jest określenie szczęścia, charakterystyczne dla nauk spo-
łecznych, jako subiektywnie odczuwany dobrostan własnego życia, na który 
składają się trzy sfery życia ludzkiego [por. Kowalik, 1993; Carr, 2009]: fi-
zyczna, psychiczna i społeczna. Wydaje się, że tak rozumiane szczęście bliskie 
jest definicji zdrowia promowanej przez Światową Organizację Zdrowia WHO 
[Eliasz, 1993; Pilawska i wsp., 2003; Heszen, Sęk, 2007; Rychlewski, 2010].  

Od wielu lat liczni badacze podkreślają, jak ważną rolę dla tak szeroko po-
jętego zdrowia odgrywa aktywność ruchowa, a w szczególności rozmaite formy 
rekreacji ruchowej [Bouchard i wsp. 1994; Bielski, 1996; Wolańska i wsp., 
1998; Bytniewski, 1999; Straburzyńska-Migdaj, 1999; Gracz, Majewska, 2006; 
Maj, 2008; Karpińska i wsp., 2010; Niedzielska, Wróbel, 2010]. Wśród wielu 
różnych form rekreacji dużą popularnością cieszy się tenisowa aktywność re-
kreacyjna, zapewniająca szerokie spektrum działania w myśl przytoczonego 
pojęcia szczęścia. Omawiając rozmaite formy aktywności rekreacyjnej, najczęś-
ciej zwraca się uwagę na pozytywne działanie na dobrostan fizyczny. 

Odpowiedni wysiłek fizyczny, w tym ten związany z uprawianiem tenisa, 
zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym (m.in. chorobie wieńcowej serca, 
nadciśnieniu tętniczemu, miażdżycy, cukrzycy, otyłości, osteoporozie). Aktyw-
ność fizyczna wpływa na  bardziej ekonomiczną pracę serca i całego układu 
krążenia, korzystne zmiany w układzie oddechowym, ruchowym, nerwowym 
czy wydzielania wewnętrznego [Gannon, 1988; Winiarski, 1989; Rickli,  
McManus, 1990; Marcus i wsp., 1992; Nelson i wsp., 1991; Davisom, Grant, 
1992; Oja, 1995; Bishop, 2000; Górski, 2001; Jaskólski, 2007]. Tenis aktywizu-
je większość właściwości fizycznych człowieka. Jest to „aktywność totalna, 
kompletna”, co oznacza, że oddziałuje dobrze zarówno na umięśnienie nóg, 
ramion, tułowia, na poszczególne układy organizmu, jak i na pewne cechy mo-
toryczne, wśród których na uwagę zasługuje szybkość i wytrzymałość  
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[por. Daniau, 1991; Faulkner, Lemelman, 2007;  Królak, 2008; Littleford, Ma-
grath, 2009]. Nie bez powodu tenis nazywany jest sportem całego życia, można 
go bowiem uprawiać w każdym przedziale wiekowym, począwszy od dzieci 
w wieku przedszkolnym, bawiących się gąbczastą piłeczką i minirakietkami 
[ITF, 1998], a skończywszy na grupie osiemdziesięciolatków [Faulkner, Le-
melman, 2007] systematycznie uczestniczących w turniejach międzynarodo-
wych [Królak, 1997].   

Szczególnie ważnym czynnikiem, decydującym o dostępności tenisa dla 
wszystkich ludzi, jest możliwość samoregulacji wysiłku fizycznego bez 
uszczerbku dla zasad gry. Łatwość organizacji zajęć i niezależność od obecno-
ści towarzysza gry (możliwość wykorzystania ściany treningowej lub maszyny 
katapultującej piłki) czy instruktora gwarantują, że czas poświęcony na zajęcia 
nie będzie zmarnowany z powodu ich braku. 

Ruch odpowiednio stosowany i dawkowany [Jaskólski, 2007] nie tylko 
wpływa na nasze „ja fizyczne”, ale również na „ja psychiczne” [Carr, 2009].  

Wraz  z rozwojem techniki i elektroniki zmienia się charakter pracy i życia 
człowieka, ograniczając ruch, wysiłek fizyczny z jednej strony i zwiększając 
obciążenia psychiczne związane z wykorzystaniem osiągnięć cywilizacyjnych 
(doskonalszą specjalizacją, fachowym przygotowaniem na wyższym poziomie) 
z drugiej. Obciążenie stresem potęgowane jest przez czynniki zwiększające 
poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa: hałas, gęstość zaludnienia, zanie-
czyszczenie atmosfery itd. [Eliasz, 1993]. Wśród ludzi coraz częściej obserwuje 
się napięcia wywołujące przygnębienie, frustracje czy wręcz nerwice bądź za-
burzenia psychiczne. Aktywności rekreacyjnej przypisuje się między innymi 
obniżenie stresu, lęku, obawy, depresji [Tuson, Sinyor, 1993; Palmer-Hunter, 
1982; Vitulli, 1987; Berger, Owen, 1988; Marsh, Peart, 1988,; Drabik, 1995; 
Górny, 1997, Aryle, 2001, 2004; Sarafino, 2002). Gra w tenisa również może 
się przyczynić do tych pozytywnych i jakże pożądanych zmian w życiu psy-
chicznym jednostki [Królak, 2008; Faulkner, Lemelman, 2007]. 

Wysiłek fizyczny, szczególnie tak wszechstronny jak w czasie gry w teni-
sa, oddziałuje na psychikę przez zwiększenie optymizmu życiowego ludzi na 
skutek obserwowanych pozytywnych zmian związanych na przykład z poprawą 
budowy ciała, podwyższeniem sprawności i wydolności organizmu. O atrakcyj-
ności tej gry w niemałym stopniu decyduje specyficzny sposób liczenia punk-
tów [Fibak, Garczarczyk, 1978; Rich, 2007; Flichtbeil, 2009; Littleford, Ma-
grath, 2009], dzięki któremu tenis uczy panowania nad emocjami, przyczynia 
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się do wyrabiania koncentracji, uwagi, samodzielności i szybkości myślenia 
[Dracz, 1978; Gallwey, 2006; Littleford, Magrath, 2009]. Wykształca zatem 
cechy bardzo potrzebne do stabilizacji psychicznej w dobie obecnego rozwoju 
cywilizacyjnego.  

Dobre samopoczucie i zadowolenie osób uprawiających różne formy spor-
towo-rekreacyjne częściowo można tłumaczyć wzmożonym wydzielaniem  
endorfiny, tak zwanego hormonu szczęścia, działającego znieczulająco, wywo-
łującego poprawę nastroju,  a w skrajnych przypadkach wręcz euforię [Murray 
i wsp., 1995; Kuński, 1997; Bishop, 2000]. Jakże często obserwujemy takie 
stany wśród rekreantów po wygraniu meczu tenisowego. Dla niektórych to je-
dyna okazja, aby poczuć radość sukcesu, zaspokoić potrzebę samorealizacji 
i akceptacji społecznej. 

Zmiany, jakie niesie za sobą tempo życia współczesnego człowieka – róż-
norodność pełnionych przez niego ról społecznych i wynikających z nich obo-
wiązków – dotyczą pewnych, niekorzystnych zjawisk społecznych, jak na przy-
kład dezorganizacji życia rodzinnego, kontaktów towarzyskich i alienacji. Zja-
wiska te mogą być skutecznie redukowane przez podjęcie grupowej formy  
aktywności rekreacyjnej, zaspokajającej silną potrzebę przynależności społecz-
nej i utrzymywania więzi z osobami o podobnych zainteresowaniach [Borow-
ska-Tokarska, 1998; Łosien, Zając, 1998; Toczek-Werner 2000], co ma duży 
wpływ na podniesienie poziomu dobrostanu społecznego. Dla wielu bowiem 
osób podejmowanie rekreacji ruchowej wynika z potrzeby kontaktów towarzy-
skich, opartych na oczekiwaniu akceptacji i aprobaty.  

Niewątpliwym walorem podejmowania rekreacyjnej aktywności tenisowej 
jest możliwość gry nie tylko z jednym przeciwnikiem, ale też w parach tej sa-
mej płci – debel, lub parach mieszanych – mikst [Królak, 2002; McEnroe, Bo-
do, 2008]. Dzięki temu możliwe jest organizowanie rekreacyjnych turniejów na 
przykład w układzie rodzinnym, przyjacielskim, bez względu na wiek i poziom 
umiejętności tenisowych. Tenis jest świetną okazją do integracji bez względu na 
sprawność. Grę w tenisa uprawiają bowiem również osoby poruszające się na 
wózkach, to chyba nieliczny przypadek, gdy na jednym korcie mogą ćwiczyć 
i grać osoby pełno- i niepełnosprawne [Faulkner, Lemelman, 2007]. Ponadto 
gra ta często jest kojarzona z uśmiechem, radością, przyjaźnią grających, bielą 
i czystością ubioru, słowem – ze swoistym wzorem obyczajowym, częścią stylu 
życia i znakiem jego jakości. Wydaje się też, że pogoda oraz pełna życzliwości 
atmosfera życia towarzyskiego i klubowego [McEnroe, Bodo, 2008], towarzy-
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szące tenisowi, zaspokajają potrzebę obcowania z innymi, wspólnego przeży-
wania, poznawania czegoś nowego, co jest źródłem satysfakcji dającej zadowo-
lenie, radość i  poczucie szczęścia. Tenis więc wszechstronnie oddziałuje na 
kształtowanie ludzi pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym 
[Unierzyski, Gracz, 2002]. 

Skoro tak wiele może zdziałać rekreacyjna aktywność tenisowa dla nasze-
go ciała i ducha, to wydaje się zasadnym postawienie następujących hipotez: 

H1: osoby uprawiające rekreacyjnie tenis mają wyższy poziom globalnego 
poczucia dobrostanu niż osoby nieaktywne. 

H2: osoby uprawiające rekreacyjnie tenis mają wyższy poziom dobrostanu 
fizycznego niż osoby nieaktywne.  

H3: osoby uprawiające rekreacyjnie tenis mają wyższy poziom dobrostanu 
psychicznego niż osoby nieaktywne.  

H4: osoby uprawiające rekreacyjnie tenis mają wyższy poziom dobrostanu 
społecznego niż osoby nieaktywne. 

 
 

1.  Metody badawcze 

 
W literaturze podano wiele kryteriów jakości życia, poczucia szczęścia 

oraz koncepcji jej pomiarów [Derbis, 2000; Wrześniewski, 2006; Carr, 2009, 
Michoń, 2010]. W tym dość szeroko zakreślonym obszarze zainteresowań 
szczęściem człowieka mamy do czynienia z ogromną różnorodnością narzędzi 
pomiarowych. Niektóre mają postać pojedynczych pytań, inne składają się 
z kilkunastu pozycji (Czapiński, 1994; Wrześniewski, 2006; Michoń, 2010]. 
Niektóre odwołują się do poznawczych sądów człowieka na temat jakości jego 
życia lub oczekiwań dotyczących przyszłości, inne skale sięgają raczej do prze-
żyć emocjonalnych, a wiele technik ma charakter mieszany. W efekcie jest kil-
kadziesiąt technik pomiarowych, z których każda odnosi się do pomiaru szczę-
ścia, a jednocześnie każda mierzy coś innego. Do określenia poziomu poczucia 
szczęścia w artykule posłużono się pytaniami z kwestionariusza W.H. Fittsa.  

Odpowiedzi charakteryzują samopoczucie badanego, ogólne zadowolenie 
z siebie, z  relacji z innymi, ze swoich cech fizycznych, kondycji, stanu zdrowia 
i właściwości psychicznych. Poczucie szczęścia oceniono za pomocą miernika 
subiektywnego, powszechnie stosowanego w psychologii i socjologii, jakim jest 
samoocena [Słaby, 1993]. 
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Zastosowana w badaniach skala samooceny (skala do badania obrazu włas-
nej osoby) W.H. Fittsa powstała w USA [Fitas, 1975; Majewska, Gracz, 2008; 
Majewska, Woźniewicz-Dobrzyńska, 2010]. Wykorzystano 64 twierdzenia 
służące do opisu własnej osoby. Głównym wskaźnikiem tej skali jest globalny 
wskaźnik pozytywny (Pg), określający ogólny poziom samooceny badanego 
w trzech sferach życia [por. Kowalik, 1993]:  

– fizycznej (zadowolenie ze swojego zdrowia, kondycji fizycznej, wy-
glądu fizycznego), 

– psychicznej (poczucie własnej wartości w sensie osobowości, stabil-
ność emocjonalna, swoboda w podejmowaniu decyzji), 

– społecznej (satysfakcja z relacji z otoczeniem społecznym, odczuwanie 
swojej wartości we  współdziałaniu z innymi ludźmi). 

 
 

2. Materiał badawczy 

 
Badania przeprowadzono na terenie Wielkopolski wśród 181 osób doros-

łych (od 18 roku życia): 68 osób uprawiało tenis rekreacyjnie, 113 spędzało 
swój czas w sposób nieaktywny ruchowo; 51% badanych stanowiły kobiety, 
a 49% – mężczyźni; średnia ich wieku wynosiła 32,1 roku. 

 
 

3. Wyniki badań 

 
Jak wspomniano, poczucie szczęścia Wielkopolan określono według 

trzech stopni dobrostanu: fizycznego, psychicznego i społecznego [Majewska, 
Gracz, 2008]. Patrząc na średnie wartości poczucia dobrostanu (tabela 1), moż-
na zauważyć, że badani grający w tenisa najwyższy jego poziom osiągali w sfe-
rze dobrostanu fizycznego (71,56), później społecznego (68,37), a na końcu 
psychicznego (66,57). Relacje takie zaobserwowano zarówno wśród kobiet jak 
i mężczyzn. Należy zauważyć, że w każdej skali jest to wysoki poziom dobro-
stanu (średnio 7–8 sten). Stosunkowo niskie wartości współczynnika zmienno-
ści informują o małym zróżnicowaniu zmiennych w poszczególnych skalach. 
Osoby w  badanej próbie charakteryzowały się średnim (5 sten) poziomem sa-
mokrytyki, a obliczony wskaźnik rozkładu (D) wskazuje na średni (5–6 sten) 
poziom pewności co do obrazu własnej osoby.  
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Tabela 1  

Ogólna charakterystyka poczucia jakości życia u osób  
podejmujących tenisową aktywność rekreacyjną  

Dobrostan Wskaźniki 
Parametry statystyczne fizycz- 

ny 
psychicz-

ny 
społecz- 

ny 
samokry- 
tyki (Sc) 

roz- 
kładu (D) 

M
ęż

cz
yź

ni
 

(M
) 

Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

71,3 
74,0 
9,9 

13,9 
7,8 

66,8 
69,0 
10,9 
16,3 
6,9 

68,1 
69,0 
8,9 

13,1 
7,3 

35,1 
35,0 
6,6 

18,8 
5,3 

204,1 
201,0 
19,0 
9,3 
5,8 

K
ob

ie
ty

 
(K

) 

Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

71,9 
73,0 
8,1 

11,3 
7,7 

66,3 
67,0 
7,3 

11,0 
7,1 

68,7 
69,0 
7,6 

11,1 
7,4 

35,0 
35,0 
5,6 

16,0 
5,2 

197,7 
200,0 
11, 9 
6,0 
5,2 

K + M Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

71,5 
71,0 
9,2 

12,8 
7,7 

66,6 
76,0 
9,5 

14,3 
7,1 

68,4 
74,0 
8,3 

12,1 
7,3 

35,1 
41,0 
6,2 

17,7 
5,2 

201,6 
195,0 
16,8 
8,3 
5,5 

Źródło: badania własne. 
 
 
Z analizy wyników uzyskanych przez osoby niepodejmujące aktywności 

rekreacyjnej (tabela 2) wynika, że badani najwyższe poczucie dobrostanu osią-
gali w sferze społecznej, następnie fizycznej i na końcu psychicznej.  

Wyniki takie charakterystyczne są także dla grupy kobiet, różnice zaob-
serwowano tylko w grupie mężczyzn, którzy najwyżej ocenili poczucie dobro-
stanu fizycznego. Analizując wskaźniki Sc i D, można powiedzieć, że podobnie 
jak w analizowanej grupie osób aktywnych rekreacyjnie badana grupa miała 
wysoki poziom samokrytyki (jedynie mężczyźni mieli średni – 6 sten) i średni 
poziom pewności postrzeganego przez siebie własnego obrazu. 

Porównując dwie grupy badanych, widać, że zarówno ogólny poziom po-
czucia szczęścia, jak i poszczególne jego składowe były wyższe u osób upra-
wiających tenisową rekreację ruchową (tabele 1, 2 oraz rysunki 1–3).  
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Tabela 2 

Ogólna charakterystyka poczucia jakości życia osób  
niepodejmujących aktywności rekreacyjnej 

Dobrostan Wskaźniki 
Parametry statystyczne fizycz- 

ny 
psychicz-

ny 
społecz- 

ny 
samokry- 
tyki (Sc) 

roz- 
kładu (D) 

M
ęż

cz
yź

ni
 

(M
) 

Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

67,5 
68 
9,0 

13,3 
7,4 

65,2 
66 
6,8 

10,4 
7,1 

66,4 
67 
8,1 

12,3 
7,2 

35,7 
36 
5,2 
14,5 
5,9 

196,4 
199 
18,0 
9,1 
5,7 

K
ob

ie
ty

 
(K

) 

Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

66,88 
67 

8,42 
12,6 
7,34 

65,74 
67 

8,08 
12,3 
7,09 

70,02 
70 

7,19 
10,3 
7,71 

35,71 
37 

5,62 
15,7 
6,74 

197,05 
195 

23,23 
11,8 
5,71 

K + M Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

67,14 
68 

8,64 
12,9 
7,35 

65,53 
66 

7,56 
11,5 
7,08 

68,49 
68 

7,78 
11,4 
7,48 

35,72 
37 

5,41 
15,1 
6,81 

196,79 
196 

21,07 
10,7 
5,69 

Źródło: badania własne. 
 
 

 



Tenisowa aktywność rekreacyjna a poczucie szczęścia… 

 

205 

 

 
 
Rys. 1.  Poczucie dobrostanu fizycznego osób uprawiających rekreacyjnie tenis oraz 

osób niezaangażowanych w aktywny wypoczynek przedstawione na skali 
stenowej 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2.  Poczucie dobrostanu psychicznego osób uprawiających rekreacyjnie tenis oraz 
osób niezaangażowanych w aktywny wypoczynek przedstawione na skali 
stenowej 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Poczucie dobrostanu społecznego osób uprawiających rekreacyjnie tenis oraz 

osób niezaangażowanych w aktywny wypoczynek przedstawione na skali 
stenowej 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Test U-Manna-Whitneya potwierdził statystycznie istotne zróżnicowanie 

w ocenie globalnego dobrostanu między dwoma grupami badanych. Analizując 
poszczególne rodzaje dobrostanów, zauważono jednak brak statystycznie istot-
nych różnic w ocenie dobrostanu społecznego i psychicznego (tabela 3). 

Jednoczynnikowa analiza wariancji (tabela 4) pozwala stwierdzić, że 
w dwóch ankietowanych grupach (tenisistów i biernych rekreacyjnie) wystąpiły 
statystycznie istotne różnice w ocenie poszczególnych rodzajów dobrostanu, 
wyjątkiem byli tylko mężczyźni w grupie osób nieaktywnych. 
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Tabela 3 

Test U Manna-Whitneya  
zróżnicowanie w ocenie poszczególnych rodzajów dobrostanu,  

w grupie osób aktywnych i biernych 

Badani Rodzaj dobrostanu 
Wartość 

statystyki  
(z) 

Wartość p 

Kobiety fizyczny  
psychiczny 
społeczny 

2,611 
0,189 
0,553 

0,009 
0,850 
0,580 

 globalny 0,922 0,357 
Mężczyźni fizyczny  

psychiczny 
społeczny 

1,798 
1,408 
0,893 

0,072 
0,159 
0,372 

 globalny 1,687 0,092 
Wszyscy fizyczny  

psychiczny 
społeczny 

3,146 
1,289 
0,026 

0,001 
0,197 
0,979 

 globalny 1,901 0,057 

Źródło: badania własne.  
 
 

Tabela 4 

Jednoczynnikowa analiza wariancji – porównanie, czy w grupie osób uprawiających 
rekreacyjnie tenis i nieuprawiających rekreacji ruchowej występują istotne różnice  

w ocenie poszczególnych rodzajów dobrostanu 

Tenisiści Bierni 
Grupa  

ankietowanych 
obliczona 
wartość  

statystyki 

prawdo- 
podobieństwo 

p 

obliczona 
wartość  

statystyki F 

prawdo- 
podobieństwo 

p 
Kobiety 16,7048 0,0002 19,6733 0,0000 
Mężczyźni 10,1854 0,0061 4,4216 0,1096 
Wszyscy 24,6798 0,0000 14,0000 0,0009 

Źródło: badania własne.  
 
 
Warto podkreślić, że dla poczucia szczęścia nie ma znaczenia płeć bada-

nych, nie odnotowano  bowiem statystycznie istotnych różnic w ocenie global-
nego poczucia szczęścia oraz poszczególnych rodzajów dobrostanu między 
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płcią i to zarówno w grupie osób podejmujących rekreacyjną aktywność teni-
sową, jak i osób biernych (tabela 5). Wyjątkiem jest tylko poczucie dobrostanu 
społecznego w grupie osób nieaktywnych. 

 
Tabela 5 

Test U Manna-Whitneya zróżnicowanie między płcią  
w ocenie poszczególnych rodzajów dobrostanu 

Grupa badanych Rodzaj dobrostanu
Wartość 

statystyki  
(z) 

Wartość  
p 

Osoby uprawiające tenisową 
aktywność rekreacyjną 

fizyczny  
psychiczny 
społeczny 

0,100 
0,739 
0,188 

0,920 
0,459 
0,850 

Osoby nieuprawiające 
rekreacji ruchowej 

fizyczny  
psychiczny 
społeczny 

0,386 
0,575 
2,143 

0,699 
0,565 
0,032 

Źródło: badanie własne.  
 

Badano także związki korelacyjne  między poczuciem szczęścia a wiekiem 
osób podejmujących wybraną formę rekreacji fizycznej i osób nieangażujących 
się w rekreacyjną aktywność ruchową (tabela 6).  

 
Tabela 6 

Związek korelacyjny między poczuciem szczęścia a wiekiem osób uprawiających  
rekreacyjnie tenis oraz osób niezaangażowanych  w  rekreacyjną aktywność ruchową 

Tenisiści Bierni 
Rodzaj  

dobrostanu 
współczynnik 
korelacji rang 

Spearmana 

wartość 
statystyki 

(t) 

wartość  
p 

współczynnik 
korelacji rang 

Spearmana 

wartość 
statystyki  

(t) 

wartość  
p 

Fizyczny  –0,029 0,149 0,882 -0,216 2,337 0,021 
Psychiczny 0,077 0,629 0,532 0,249 2,711 0,007 
Społeczny 0,152 1,256 0,214 0,191 2,051 0,042 

Źródło: badania własne. 
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Z przedstawionych danych wynika brak statystycznie istotnych związków 
między wiekiem a poczuciem dobrostanu w grupie osób uprawiających rekre-
acyjnie tenis ziemny. Dokładnie odwrotną sytuację zaobserwowano w drugiej 
grupie badanych osób. Na uwagę zasługuje ujemny współczynnik korelacji 
w przypadku dobrostanu fizycznego w obydwu badanych grupach osób, ale 
tylko w grupie osób biernych był on statystycznie istotny. 

 
 

Zakończenie 

 
Na podstawie danych można stwierdzić, że podejmowanie tenisowej ak-

tywności rekreacyjnej wiąże się z wyższym poziomem globalnego poczucia 
szczęścia u uprawiających ją osób [Berger, Kremer, 1990; Szmajke, Doliński, 
1991; Garstka, 1998; Lipowski, 2005]. Z analizy poszczególnych rodzajów 
dobrostanu wynika, że istotna statystycznie jest tylko zależność z dobrostanem 
fizycznym. Aktywność tenisowa należy do tych form rekreacji, która bardzo 
mocno angażuje układ motoryczny, a  systematyczne zajęcia na korcie przyczy-
niają się do zauważalnego wzrostu wydolności organizmu, zmiany sylwetki, co 
bezpośrednio przekłada się na zadowolenie z tej sfery życia rekreacyjnych teni-
sistów. Trudno dostrzec taki stan rzeczy u osób, które nie podejmują wyzwań 
ruchowych w wolnym czasie.  

Nie wykazano istotnego związku podejmowania rekreacji  tenisowej z do-
brostanem społecznym i psychicznym. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że 
nie tylko uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, ale zwykłe 
spotkania towarzyskie, niezwiązane z udziałem w zorganizowanych zajęcia 
sportowych osób biernych, w podobny sposób zaspokajają potrzebę przebywa-
nia w jakiejś grupie społecznej, kontaktu z innymi w celu wymiany poglądów 
lub dyskusji. Można też przypuszczać, że formy rekreacji, w których przewija 
się element rywalizacji (co dotyczy różnego rodzaju gier sportowych, a szcze-
gólnie gier gdzie o wygranej decyduje jednostka), nie zawsze dają szanse na 
odprężenie i relaks psychiczny. Doskonale przecież wiadomo, ile irytacji potrafi 
wywołać u niektórych przegrany pojedynek. 

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że płeć nie ma znaczenia 
w poziomie poczucia szczęścia zarówno w grupie osób aktywnie spędzających 
swój czas wolny jak i w grupie nieuprawiających żadnej formy rekreacji fizycz-
nej. Wiek również nie odgrywa roli we wzroście poczucia szczęścia, ale tylko 



Tenisowa aktywność rekreacyjna a poczucie szczęścia… 

 

211 

 

u osób uprawiających aktywność tenisową. Wydaje się więc, że bez względu na 
wiek, w którym zdecydujemy się uprawiać tenis ziemny, może on również do-
starczyć wiele przyjemności i zaspokoić nasze potrzeby, powodując wzrost 
naszego dobrostanu. 

Statystycznie istotny związek wieku z szeroko pojętym szczęściem zaob-
serwowano w grupie osób spędzających czas wolny nieaktywnie [Diener, Lu-
cas, 1999]. Ujemny współczynnik korelacji świadczy o spadku poczucia dobro-
stanu fizycznego z wiekiem. Fakt te nie dziwi, gdyż z wiekiem naturalnie  po-
garsza się  sprawność fizyczna i stan zdrowia organizmu, a co za tym idzie, 
zadowolenie ze swojej aparycji. Szczególnie dotyczy to osób preferujących 
siedzący tryb życia. Brak statystycznej istotności takiego związku u osób  
aktywnych świadczy tylko o tym, jak bardzo ruch wpływa na poprawę kondycji 
fizycznej, a w konsekwencji na poczucie dobrostanu fizycznego jednostki 
w każdym wieku.  

Może nieco dziwić, że u osób nieangażujących się w rekreację fizyczną 
z wiekiem odnotowano wzrost dobrostanu psychicznego i społecznego. Praw-
dopodobnie fakt wyłączenia się z życia zawodowego w istotny sposób zwalnia 
niebezpieczną dla psychiki człowieka pogoń za sukcesem,  a w dobie bezrobo-
cia – wręcz walkę o utrzymanie pracy. Z wiekiem redukujemy więc stres z tym 
związany, a opuszczenie domu przez własne dzieci zwalnia z obowiązków wy-
chowawczych, uspokaja układ nerwowy, a przez to podnosi zadowolenie z ży-
cia [Keyes, Haida, 2001]. Biorąc to pod uwagę, nie można nie zauważyć, że 
z wiekiem pojawia się więcej czasu wolnego, co sprzyja wypoczynkowi, turys-
tyce, rozrywce, wzbogacaniu osobowości i rozwijaniu życia towarzyskiego 
w bardzo różnych grupach społecznych. Być może osoby zaangażowane w kon-
kretne formy rekreacji, szczególnie w te, które wymagają cyklicznych, systema-
tycznych treningów (ze względu na złożoność ruchów, wysokie wymagania 
techniki, jak np. tenis), nie mają tak szerokich możliwości kontaktów towarzy-
skich. Specyfika gier, w których występuje rywalizacja z drugim człowiekiem,  
nie zawsze też daje szansę na podwyższenie poziomu dobrostanu psychicznego, 
głównie u ludzi starszych, mniej odpornych, lecz ambitnych. Szczególnie do-
brze widać taki stan po przegranych rozgrywkach, meczach, turniejach. 
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Reasumując analizę wyników badań, można sformułować następujące 
wnioski: 

1. Osoby podejmujące tenisową aktywność rekreacyjną mają wyższy glo-
balny poziom poczucia szczęścia niż osoby biernie spędzające czas wolny, co 
potwierdza założoną hipotezę H1. 

2. W badanej grupie zaobserwowano szczególnie istotny wpływ aktywno-
ści ruchowej na poczucie dobrostanu fizycznego, co potwierdza hipotezę H2. 

3. Nie potwierdzono założeń hipotez H3 i H4, co oznacza, że istotnie się 
nie różni poczucie dobrostanu psychicznego i społecznego w grupie osób ak-
tywnych i biernych. 

4. Płeć nie ma znaczenia dla odczuwanego poziomu szczęścia.  
5. Bez względu na wiek osoby uprawiające tenis ziemny odczuwają po-

dobny poziom dobrostanu, natomiast u osób nieaktywnych fizycznie w czasie 
wolnym z wiekiem maleje poczucie dobrostanu fizycznego, a wzrasta poczucie 
dobrostanu psychicznego i społecznego.  

Na zakończenie warto dodać argumenty dostarczane przez naukę w kwe-
stii ludzi szczęśliwych: ludzie szczęśliwi żyją dłużej [Ostir i wsp., 2000; Danner 
i wsp., 2001], są zdrowsi, ich wydajność w pracy jest większa, lepiej znoszą ból 
[Weisenberg i wsp., 1998], mają większą empatię i są bardziej skłonni pomagać 
innym [Seligmann, 2005]. Szczęśliwi ludzie łatwiej osiągają sukcesy życiowe 
[Czapiński, 2004; Lyubomirsky i wsp., 2005]. Czyż w tym kontekście nie warto 
zacząć poważnie myśleć o aktywnym sposobie spędzania czasu wolnego? 
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TENNIS RECREATIONAL ACTIVITIES AND WELL-BEING  

OF GREAT POLAND INHABITANTS 
 
 

Summary 
 
The aim of the research was to test the hypothesis that people who practice tennis 

as a recreational activity have a higher level of  well-being than inactive people, who 
spend their leisure time in a passive way which does not involve motor activity. 

In order to establish the level of happiness, questions from the W.H. Fitts ques-
tionnaire were used, according to the adopted concept of understanding the feeling  
of happiness as well-being perceived in three spheres of life: physical, mental and so-
cial. 

Answers to these questions characterise well-being, general self-satisfaction, satis-
faction with one’s physical qualities, condition, health, mental qualities, and relations 
with others. 
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The study included a group of 181 adults (over 18 years of age). Among them 68 
people take part in selected forms of physical recreation activity (tennis) and 113 people 
spend their leisure time in a physically inactive way. 

It was found that the people undertaking recreational physical activity have 
a higher global level of perceived happiness than people spending their leisure time  
in an inactive way. 

In the studied group we noted a particularly significant effect of physical activity 
on perceived physical well-being. The social and psychical well-being in the groups  
of active and inactive people does not differ significantly. 

 
Translated by Karolina Majewska 
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POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA  
JAKO EFEKT ZASPOKOJENIA POTRZEB PSYCHOLOGICZNYCH  

I ZRÓŻNICOWANIA MOTYWACJI  
DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 
 
 

Wstęp 

 
Na podstawie wielu koncepcji jakości życia można stwierdzić, że jakość 

życia to pojęcie wieloznaczne, mające wymiar medyczny, socjologiczno-ekono-
miczny, a także psychologiczny, najbardziej subiektywny. Problematyka jako-
ści życia jest przedmiotem licznych opracowań, a jej aktualność wynika ze sta-
łego poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czym jest dobre życie 
oraz jak je osiągnąć w zgodzie z własnym światopoglądem, uznawanymi warto-
ściami społecznymi i osobistymi przekonaniami? [Czapiński, 1994; Kowalik, 
2000; Sęk, 2000; Derbis, 2000; Lindley, Joseph, 2007]. Wieloznaczność tego 
pojęcia sprawia trudności w definiowaniu i mierzeniu poziomu jakości życia. 
W literaturze można spotkać wiele teorii poziomu jakości życia. Jedne łączą to 
poczucie z obiektywnymi warunkami życia, inne podkreślają rolę dyspozycji 
osobniczych w jego subiektywnym odczuwaniu, a jeszcze inne koncentrują się 
na przesłankach transcendentalnych, niezależnych od aktualnych warunków 
życia, dyspozycji i odczuć jednostki [Czapiński, 1994; Grad, 1999]. Można 
więc powiedzieć, że jakość życia jest opisywana jako wypadkowa ustosunko-
wania się jednostki do własnego samopoczucia psychicznego i fizycznego, bytu 
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materialnego, posiadanych stosunków interpersonalnych, możliwości rozwoju 
osobistego i poczucia podmiotowości. W naukach społecznych poczucie jako-
ści życia (ang. quality of life) określa się jako swoisty dobrostan lub poczucie 
szczęścia, zadowolenia czy poczucie sensu życia [Derbis, Bańka, 1998; Kowa-
lik, 2000; Linley, Joseph, 2007 i in.]. Pojęcie to bywa też utożsamiane z ogólną, 
pozytywną postawą wobec życia, aktywnym zmaganiem się z trudnościami, 
dążeniem do samorealizacji oraz pozytywnym bilansem doświadczeń życio-
wych z przewagą doznań i uczuć pozytywnych nad negatywnymi [Kowalik, 
1995; Czapiński, 2004; Bańska, 2005]. Według A. Campbella [1976], jakość 
życia jest uzależniona od nasycenia potrzeb w zakresie ustalonych, konkretnych 
sfer życia, takich jak rodzina, związek z partnerem, zdrowie, przyjaźnie, praca, 
warunki mieszkaniowe czy wykształcenie.  Jako efekt stopnia zadowolenia 
z własnego życia definiuje ją A. Michalos [1986]. Dysonans między standardem 
regulacyjnym niezaspokojonych w ciągu życia potrzeb [Gracz, Sankowski, 
2001] a możliwym do osiągnięcia aktualnym stanem lub poziomem zaspokoje-
nia to według tego autora istota rozumienia jakości życia z uwzględnieniem 
zarówno natężenia tego dysonansu, jak i subiektywnej ważności przestrzeni 
życiowej, którą obejmuje. Im ważniejsza sfera, w której występuje ów dyso-
nans, tym mniejszy jego stopień spowoduje obniżenie jakości życia człowieka. 
Nieco odmienne stanowisko w kwestii rozumienia jakości życia proponuje  
A.F. Lehman [1983], utożsamiając je z doświadczaniem przez ludzi satysfakcji 
i dobrego samopoczucia w związku z ich obecną sytuacją życiową. W szerokim 
i wielokontekstowym ujęciu World Health Organization jakość życia jednostki 
należy rozumieć w kontekście postrzegania przez nią swej sytuacji życiowej, 
odnoszonej do kontekstu kulturowego i systemu wartości akceptowanego przez 
społeczeństwo, w którym żyje jednostka, oraz w relacji z jej celami życiowymi, 
oczekiwaniami i zainteresowaniami. Mówiąc o jakości życia, należy brać pod 
uwagę zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki, poziom niezależności od in-
nych, relacje społeczne, osobiste przekonania oraz ich wpływ na środowisko 
[WHO, 2011]. Ten swoisty dobrostan może być osiągany w różnych dziedzi-
nach życia i wiąże się z osiąganiem różnych wartości, także związanych z cza-
sem wolnym i aktywnością rekreacyjną. Jedną z nich jest osobiste zaangażowa-
nie i poczucie sprawstwa w działaniu spontanicznym, bez przymusu, które 
stwarza okazję do poznania prawdy o sobie samym, swoich autentycznych 
przymiotach, ale też niedoskonałościach, z którymi dzięki rekreacji można się 
uporać samodzielnie [Reis i in., 2000]. Fakt, że człowiek z natury może być 
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pasywny lub aktywny, konstruktywny i zaangażowany lub beznamiętny, wska-
zuje na efekt działania w ramach indywidualnych dyspozycji czy biologicznie 
uwarunkowanych cech podczas reagowania na określone czynniki środowisko-
we czy sytuacyjne. To wszystko sprawia, że u poszczególnych osób zmienny 
jest przebieg procesów motywacyjnych, ich kontrola i umiejętność świadomego 
zaangażowania w działanie. W artykule wykorzystano teorię rozpatrującą przy-
czyny i jakość dążeń jednostki w sytuacjach podejmowania przez niego aktyw-
ności, popartej procesem motywacyjnym, czyli teorię samodeterminacji zapro-
ponowaną przez Edwarda Deci oraz Richarda Ryana [1985, 2000]. Jest to kon-
cepcja działania rozumianego jako efekt zaspokajania psychologicznych po-
trzeb człowieka, do których jej autorzy zaliczyli potrzebę kompetencji (compe-
tence), powiązania (relatedness) oraz autonomii  (autonomy) [Ryan i in., 1991; 
Ryan 1995]. 

Potrzeba autonomii, jedna z trzech kluczowych potrzeb psychologicz-
nych człowieka, jest zaspokajana wtedy, gdy osoba angażuje się w działanie ze 
względu na zainteresowanie i swój dobrowolny wybór. Nie udaje się jej zaspo-
koić, gdy osoba poddawana jest silnym oddziaływaniom kontrolującym. Po-
trzeba kompetencji dotyczy własnego przekonania o znajomości tego, co się 
robi, opartego na obiektywnej ocenie i weryfikacji postępu. Pozwala wyznaczać 
nowe zadania na podstawie odpowiednich umiejętności i wiedzy. Potrzebę 
powiązania należy rozumieć jako chęć doznawania ciepłych, pełnych akcepta-
cji i troski uczuć od innych ludzi, a także możliwość dawania tego samego in-
nym. Jest to poczucie odnajdywania się w relacjach z innymi. Zgodnie z teorią 
samodeterminacji, naturalna ludzka tendencja do rozwoju kreatywności jest 
opisywana jako motywacja wewnętrzna. Człowiek w procesie samoregulacji 
przekształca postrzeganie motywów zewnętrznych w wartości napędzające jego 
działanie i wzmagające procesy motywacyjne na drodze procesu internalizacji 
[Ryan, Deci, 2000], natomiast amotywacja utożsamiana jest z brakiem uzasad-
nienia oraz determinacji do podjęcia określonej aktywności.  

Motywacja wewnętrzna jest pożądana, ponieważ przyczyna działania 
wynika zawsze z wewnętrznego dążenia jednostki. Aktywność jest oparta na 
pełnej internalizacji zasad wówczas, gdy staje się częścią wewnętrznego syste-
mu motywacji osoby. Angażuje się ona w działanie, gdyż odczuwa dzięki temu 
harmonię i satysfakcję. Można wyróżnić motywację wewnętrzną opartą na mo-
tywie wiedzy, motywie doskonalenia i motywie doświadczania stymulacji [Val-
lerand, Losie, 1999; Pelletier i in., 1995].   
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Motywacja zewnętrzna to stan, w którym aktywność jest oparta wyłącz-
nie na czynnikach zewnętrznych, takich jak nagrody pieniężne lub chęć unik-
nięcia kary lub złej oceny. Nie ma tu utożsamiania się z zasadami zewnętrznymi 
oraz ich internalizacji. Trzy typy motywacji zewnętrznej rozmieszczono wzdłuż 
osi samodeterminacji od jej najniższego do najwyższego poziomu i są to: ze-
wnętrzna regulacja, introjekcja oraz identyfikacja.  

Amotywacja występuje wtedy, gdy nie ma uzasadnienia i determinacji do 
podjęcia określonej aktywności. Jeżeli ten stan występuje przez dłuższy czas, 
prowadzi najczęściej do rezygnacji z podejmowanej aktywności.  

Aktywność fizyczną podejmuje się raczej ze względu na motywację we-
wnętrzną niż zewnętrzną, choć czasami czynniki zewnętrzne są stosowane do 
zwiększenia motywacji wewnętrznej [Vallerand, Losie, 1999]. Charakter mo-
tywacji może zależeć zarówno od wieku jak i od płci, chociażby ze względu na 
zmienność odczuwanych w ciągu życia przez człowieka potrzeb, będących nie-
jako „wyzwalaczami” procesu motywacyjnego. Można także zauważyć różnice 
pod tym względem w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym, czy zależnie od 
wieku uczestników [Tomczak, 2010; Walczak, 2008]. Poczucie jakości i radości 
życia wynikające z prowadzenia aktywnego stylu życia jest w dużej mierze 
uwarunkowane nie tylko przebiegiem procesów motywacyjnych, lecz również 
stopniem zaspokojenia potrzeb psychologicznych, będących warunkiem osią-
gnięcia satysfakcji ze swoich działań [Deci i in., 2001; Baard i in., 2001]. Rolę 
aktywności rekreacyjnej w zapewnieniu wysokiego poczucia jakości życia po-
twierdzają między innymi raporty Światowej Organizacji Zdrowia. Stwierdzono 
w nich, że z badań naukowych wynika, iż regularna ruchowa aktywność rekrea-
cyjna, zapewnienie odpoczynku i odprężenia, angażowanie się w satysfakcjonu-
jące relacje społeczne pomagają we wzmacnianiu poczucia jakości życia [Wło-
darczyk, 1994; Sęk, 2000]. Poczucie jakości życia, utożsamiane z radością ży-
cia, wyznacza nam subiektywny charakter oceny funkcjonowania człowieka, 
będącego jednak elementem układu podmiot–sytuacja i działającego na zasa-
dach wzajemnych interakcji między czynnikami tego systemu [Tomaszewski, 
1976]. Przydatność takiego podejścia do analizy działania w sytuacji rekreacyj-
nej (dobrowolne podejmowanie aktywności fizycznej) polega na ukazaniu, że 
jest ono ciągiem ukierunkowanych czynności, do których opisu nie wystarczy 
behawiorystyczna formuła bodziec–reakcja (S–R). Realizacja zadania rekrea-
cyjnego byłaby wówczas jedynie określonym skutkiem występowania przypad-
kowych bodźców sytuacyjnych, gdy tymczasem jest ona czynnością, czyli in-
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tencjonalnym działaniem podmiotu. Najważniejszym elementem w omawianym 
modelu jest właśnie podmiot, a więc człowiek ze swoimi indywidualnymi właś-
ciwościami psychofizycznymi i osobistymi preferencjami, który w określonych 
sytuacjach podejmuje stosowne formy rekreacji. Poznanie tych właściwości 
i preferencji jest niezbędne do określenia subiektywnych kryteriów jakości ży-
cia. Wydaje się, że dopiero wówczas można mówić o ich efektywnym wyko-
rzystaniu w praktyce. W tym kontekście wiedza na temat psychospołecznych 
aspektów rekreacji może być punktem wyjścia podjętej w artykule analizy 
zmiennych, które są częścią interakcyjnego modelu aktywności rekreacyjnej. 
Model ten uwzględnia właściwości psychiczne podmiotu oraz efekt rekreacyj-
ny, rozumiany jako wzrost poczucia jakości życia wynikający nie tylko  z właś-
ciwie dobranych przez podmiot różnorodnych form rekreacji, ale także ze stop-
nia zaspokojenia jego potrzeb oraz charakterystyki motywacji do podejmowania 
aktywności fizycznej (rys. 1). 
 
 

 
 
 
Rys. 1.  Interakcyjny model aktywności rekreacyjnej  

Źródło: [Gracz, 2011]. 
  
 
Trzonem omawianego modelu jest podmiot wraz ze swoimi specyficznymi 

właściwościami psychicznymi, do których zaliczono potrzeby i motywy, czyli 
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podstawowe napędowe właściwości osobowości oraz postawy będące formą ich 
ekspresji. Efektem są tu, oczywiście, zmiany w poczuciu jakości życia osiągnię-
te przez podmiot. Aby szerzej ująć omawiany problem, na potrzeby artykułu 
wyodrębniono wymiar poczucia jakości życia w aspektach między innymi życia 
osobistego, pracy, życia romantycznego, wykonywanych zadań, własnych  
osiągnięć, wyglądu zewnętrznego, kontrolowania zmian, oraz wymiar radości 
życia związany z występowaniem pozytywnych myśli, poczuciem przyjemno-
ści, otwartości na relacje, poczuciem szczęścia, zadowolenia z życia seksualne-
go. Wysoka jakość życia, o której wspomniano, a którą na potrzeby pracy moż-
na nazwać efektem rekreacyjnym, wydaje się jednym z podstawowych celów 
podejmowania rekreacji, a wiedza na ten temat może okazać się bardzo przy-
datna w procesie psychospołecznej edukacji do aktywności fizycznej. Wśród 
istotnych wartości, które człowiek może rozwijać, budując koncepcję stylu ży-
cia opartego na rekreacji, mogą znaleźć się między innymi zaangażowanie oso-
biste, poczucie odpowiedzialności oraz zdolność wyboru i podejmowania decy-
zji prorekreacyjnej, a co najważniejsze – ich konsekwentna realizacja. Są to, jak 
widać, wartości związane z poczuciem wysokiej jakości i sensu życia. Ma to 
tym większe znaczenie, że aktywność rekreacyjna jest jedną z form aktywności 
podejmowanej w czasie wolnym, poza obowiązkami, z własnego i nieprzymu-
szonego wyboru. Dowolność wyboru i poczucie sprawstwa to właśnie jedno 
z podstawowych kryteriów wysokiej jakości życia. Podejmowanie rekreacji 
uruchamia zatem ściśle osobistą sferę natury człowieka, zgodną z jego najistot-
niejszymi potrzebami i opartą na motywacji wewnętrznej oraz głównych posta-
wach centralnych, świadczących o przyjmowanej hierarchii wartości społecz-
nych jednostki [Aryle, 2004]. Przedstawione przesłanki teoretyczne dotyczące 
rozumienia pojęcia jakości życia oraz jej wyznaczników w postaci dobrostanu 
psychologicznego oraz wybranych aspektów aktywności fizycznej odgrywają-
cej rolę budulca poczucia satysfakcji i samodeterminacji w życiu, pozwoliły na 
określenie głównego celu pracy. Było nim odnalezienie związków między stop-
niem zaspokojenia potrzeb autonomii, kompetencji i powiązania oraz poszcze-
gólnymi wymiarami motywacji do aktywności fizycznej (wiedzy, doskonalenia, 
stymulacji, identyfikacji, introjekcji, regulacji zewnętrznej oraz amotywacji) 
a ogólnym poczuciem jakości i radości życia badanych. 
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1. Materiał i metody badań 

 
Grupę badawczą tworzyło 190 osób, studentów studiów dziennych oraz 

zaocznych Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu. W badanej grupie znalazło się 68 osób pochodzących z miejsco-
wości do 10 tys. mieszkańców, 122 osoby pochodzące z miast powyżej 10 tys. 
mieszkańców, 125 kobiet i 65 mężczyzn w wieku x = 20,5 (SD = 1,81). Bada-
nie przeprowadzono w pierwszym kwartale 2011 roku, miały one charakter 
anonimowy, badani wypełniali kwestionariusze w obecności badaczy. 

W pracy wykorzystano skalę motywacji w sporcie, polską wersję skali 
SMS-Sport Motivation Scale. Kwestionariusz składa się z 28 pozycji, z których 
każda odzwierciedla możliwe źródła motywacji podejmowania wybranej formy 
aktywności ruchowej [Pelletier i in., 1995]. Oryginalną, francuskojęzyczną wer-
sję kwestionariusza opracował zespół badaczy [Briere i in., 1995] na potrzeby 
diagnostyki w dziedzinie psychologii sportu, na podstawie wytycznych teorii 
samodeterminacji – SDT [Ryan, Deci, 1985, 2000]. Za pomocą kwestionariusza 
bada się zróżnicowanie procesu motywacyjnego dotyczącego uprawiania spor-
tu, wyróżniając (zgodnie z teorią samodeterminacji) trzy wymiary: motywację 
wewnętrzną, zewnętrzną i amotywację. Zbudowany jest z siedmiu podskal wy-
korzystanych do pomiaru trzech wymienionych płaszczyzn motywacyjnych, 
w tym trzech podskal opisujących motywację wewnętrzną (wiedza, doskonale-
nie, doznawanie stymulacji) oraz trzech podskal dotyczących motywacji ze-
wnętrznej (identyfikacja, introjekcja, zewnętrzna regulacja). Siódma, ostatnia 
podskala, będąca jednocześnie wymiarem samodeterminacji, dotyczy płaszczy-
zny amotywacji. Jedna z podskal obejmuje 4 pozycje, cały kwestionariusz skła-
da się więc z 28 pozycji, z których każda odzwierciedla możliwy powód po-
dejmowania wybranej formy aktywności ruchowej. We wstępie kwestionariusza 
zadane zostało główne pytanie: dlaczego uprawiasz swoją dyscyplinę sportu? 
W odpowiedzi należało wskazać siłę identyfikacji z treścią poszczególnych 
pozycji kwestionariusza, będących odpowiedziami na powyższe pytanie, na 
siedmiostopniowej skali Likerta. W ten sposób badany mógł określić natężenie 
danego motywu aktywności ruchowej (od 1 – nie odnosi się do mnie zupełnie, 
do 7 – odnosi się do mnie dokładnie). Metoda ta jest wysoko oceniana w świa-
towej literaturze poświęconej psychologii sportu, uważa się ją za trafną, ma 
również wysoki poziom spójności wewnętrznej [Pelletier i in., 1995]. Skala 
SMS znalazła szerokie zastosowanie w psychologii sportu, została też wykorzy-
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stana w masowych badaniach uwarunkowań aktywności ruchowej w Grecji i we 
Francji [Alexandris, Carroll 1997; Alexandris, Tsorbatzoudis, Grouios, 2002]. 
Zaadaptowano ją w wielu krajach. Badania nad wersjami włoską i grecką  
[De Pero i in., 2009; Dogania, 2000] potwierdziły rzetelność konstrukcji i przy-
datność narzędzia do diagnozowania złożonych procesów motywacyjnych. 
Polska zaadaptowała skalę w latach 2009–2010. Wykorzystano ją do przebada-
nia blisko 700 osób, a analiza psychometryczna wykazała jej wysoką rzetelność 
dla wszystkich podskal – współczynnik alfa wyniósł od 0,71 do 0,82 [Walczak, 
2010]. 

Kolejnym narzędziem wykorzystanym w pracy była skala bazowych po-
trzeb psychologicznych, oparta na anglojęzycznym oryginale Basic Psychologi-
cal Needs Scale (BPNS). Zgodnie z założeniami teorii samodeterminacji, psy-
chologiczne potrzeby to trzon rozwoju człowieka, a ich zaspokojenie prowadzi 
do poczucia satysfakcji i samodetermnacji w działaniu. Skala składała się z 14 
pozycji, będących składowymi trzech wymiarów: potrzeby autonomii (np. czu-
ję, że mogę swobodnie decydować, jak chcę przeżyć swoje życie), kompetencji 
(np. ludzie, których znam, mówią mi, że jestem dobry, w tym, co robię) oraz 
powiązania (np. dobrze układa mi się z ludźmi, z którymi utrzymuję kontakty). 
Zastosowano siedmiostopniową skalę Likerta. Podczas tłumaczenia podążono 
za procedurami adaptacji, a każda z podskal użytego narzędzia uzyskała zado-
walające wskaźniki rzetelności.  

Do pomiaru jakości życia wykorzystano polska wersję inwentarza Survey 
of Self- Rated Health, Wellness and Quality of Life sporządzonego na potrzeby 
przekrojowych badań prowadzonych od kilkunastu lat w ramach projektu Asso-
ciation for Network Care [ANC, 2011] w celu zdiagnozowania stanu zdrowia 
populacji [Blanks i in., 1997]. Skorzystano z dwóch wskaźników: ogólnego 
poczucia jakości życia i radości życia. Wskaźnik ogólnego poczucia jakości 
życia jest oparty na danych uzyskanych w wyniku odniesienia się badanych 
osób do itemów dotyczących życia osobistego, współmałżonka lub partnera, 
życia romantycznego, pracy lub szkoły, znajomych, wykonywanych zadań, 
radzenia sobie z problemami, własnych osiągnięć, wyglądu zewnętrznego, włas-
nego ja, umiejętności regulowania zmian we własnym życiu oraz ogólnego 
zadowolenia z własnego życia (pięciostopniowa skala Likerta). Wskaźnik rado-
ści życia oparto na danych uzyskanych w efekcie odniesienia się badanych osób 
do itemów dotyczących otwartości, uczucia zrelaksowania, pozytywnych myśli 
na własny temat, chęci prowadzenia zdrowego stylu życia, ufności we własne 
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możliwości, uczucia akceptacji, satysfakcji z poziomu wypoczynku, poczucia 
radości, ilości przyjemności czy zadowolenia z życia seksualnego (siedmio-
stopniowa skala Likerta). 

Do kontroli normalności  rozkładów zastosowano test  W Shapiro-Wilka, 
a do porównania średniego poziomu badanych zmiennych w grupie kobiet 
i mężczyzn – test t dla danych niezależnych po uprzedniej kontroli homoge-
niczności wariancji testem F Levene’a. Do oceny siły i kierunku związku użyto 
współczynnik korelacji r Pearsona po uprzedniej kontroli liniowości związków. 
Najlepszy zestaw predyktorów jakości i radości życia wyodrębniono za pomocą 
regresji wielokrotnej metodą krokową selekcji postępującej. W artykule podsu-
mowano regresję, natomiast w opisach pod tabelami przedstawiono także prze-
bieg poszczególnych kroków analizy [Brzeziński, 1997]. 

 
 

2. Analiza wyników badań 
 

Tabela 1 

Statystyki opisowe oraz porównanie kobiet i mężczyzn  
pod względem średniego poziomu badanych zmiennych 

Test t dla danych niezależnych 

Zmienna średnia 
K 

średnia 
M t df p N (K) 

 
N (M) 

 

odchyle-
nie stan-
dardowe 

K 

odchyle-
nie stan-
dardowe 

M 
 JŻ 66,96 69,26 –1,31 171 0,164 117 56 9,98 10,61 
RŻ 39,14 39,17 –0,04 182 0,966 121 63 5,10 5,42 
WDZ 15,83 19,86 –5,19 186 0,000 123 65 4,91 5,31 
DOSK 19,07 21,38 –3,03 188 0,002 125 65 4,90 5,16 
STYM 19,99 21,89 –2,45 186 0,015 124 64 5,05 4,98 
IDF 16,26 17,23 –1,32 188 0,189 125 65 4,88 4,64 
INTR 16,63 19,27 –3,09 183 0,002 123 62 5,23 5,93 
REGZ 12,62 14,79 –2,49 188 0,013 124 66 5,62 5,79 
AMT 9,21 8,68 0,68 185 0,492 123 64 5,00 5,05 
AUT 24,52 24,39 0,19 183 0,843 122 63 4,25 4,03 
KOMP 18,27 19,46 –2,18 188 0,030 125 65 3,56 3,55 
POW 27,84 27,95 -0,15 188 0,875 125 65 4,46 4,29 

JŻ – jakość życia, RŻ – radość życia, WDZ – wiedza, DOSK – doskonalenie, STYM – stymula-
cja, IDF – identyfikacja, INTR – introjekcja, REGZ – regulacja zewnętrzna, AMT – motywacja,           
AUT – autonomia, KOMP – kompetencja, POW – powiązanie. 
Źródło: badania własne. 
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Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, różnica w średnim po-
ziomie zmiennych zależnych (jakość życia, radość życia) nie uzyskała istotności 
statystycznej na poziomie 0,05. Jeżeli chodzi o zmienne niezależne, to męż-
czyźni przejawiali wyższy niż kobiety średni poziom czynników motywacyj-
nych, takich jak wiedza (t = –5,19; df = 186; p < 0,001), doskonalenie  
(t = –3,03; df = 188; p < 0,01), stymulacja (t = –2,45; df = 186; p < 0,05), intro-
jekcja (t = –3,09; df = 183; p < 0,01); regulacja zewnętrzna (t = –2,49; df = 188; 
p < 0,05). Mężczyźni deklarowali także wyższy średni poziom zaspokojenia 
potrzeby kompetencji (t = –2,18; df = 188; p < 0,05). W przypadku pozostałych 
zmiennych niezależnych różnice nie były istotne statystycznie (na poziomie 
0,05). Następnie przeanalizowano związki między czynnikami motywacyjnymi 
a jakością i radością życia w grupie kobiet (tabela 2). 

 
Tabela 2 

Związki między czynnikami motywacyjnymi a jakością i radością życia w grupie kobiet 

Współczynniki korelacji r Pearsona Zmienna 
WDZ DOSK STYM IDF INTR REG Z AMT 

JŻ –0,01 0,16 0,05 0,07 0,09 0,05 –0,17 
 p = ,851 p = ,100 p = ,597 p = ,436 p = ,327 p = ,623 p = ,078 
RŻ 0,17 0,23 0,24 0,20 0,14 0,05 –0,16 
 p = ,073 p = ,021 p = ,015 p = ,049 p = ,171 p = ,592 p = ,100 

JŻ – jakość życia, RŻ – radość życia, WDZ – wiedza, DOSK – doskonalenie, STYM – stymula-
cja, IDF – identyfikacja, INTR – introjekcja, REGZ – regulacja zewnętrzna, AMT – motywacja,           
AUT – autonomia, KOMP – kompetencja, POW – powiązanie. 

Źródło: badania własne. 
 
  
Żaden ze związków między czynnikami motywacyjnymi a jakością życia 

nie uzyskał zakładanej istotności statystycznej. Odnotowano natomiast istotne 
statystycznie, na poziomie 0,05,  dodatnie związki o słabej sile  między niektó-
rymi czynnikami motywacyjnymi a radością życia. Związek z doskonaleniem 
wynosił r = 0,23 (p < 0,05), ze stymulacją: r = 0,24 (p < 0,05), a z identyfikacją  
r = 0,20 (p < 0,05). Następnie przeanalizowano wkład poszczególnych zmien-
nych motywacyjnych do zmiennych zależnych: jakości i radości życia, korzy-
stając z modelu regresji wielokrotnej przeprowadzonej metodą krokową selekcji 
postępującej. Żaden z predyktorów jakości życia nie był istotny statystycznie 
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(na poziomie 0,05). Przedstawiono jedynie podsumowanie regresji dla radości 
życia (tabela 3). 

 
Tabela 3 

Regresja wielokrotna: podsumowanie – zestaw „najlepszych” predyktorów  
(czynników motywacyjnych)  radości życia  

w grupie kobiet uzyskany metodą krokową selekcji postępującej 

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej RŻ: 
R = 0,250,  R^2 = 0,063, skorygowane R2 = 0,054, 

F (1,105) = 7,059, p < ,0091,  błąd standardowy estymacji: 5,003 N = 107 b błąd  
standardowy 

z b 

b błąd  
standardowy 

z b 

t (105) p 

Wyraz wolny   34,12 2,05 16,67 0,000 
STYM 0,24 0,09 0,26 0,09 2,65 0,009 

STYM – stymulacja. 

Źródło: badania własne. 
 
 
Jedynym istotnym predyktorem okazała się wprowadzona w pierwszym 

kroku stymulacja (beta = 0,24; p < 0,01), która wyjaśniała ponad 5% (współ-
czynnik nieskorygowany wynosi 6,3%) wariancji radości życia. Dodanie kolej-
nego predyktora nie powoduje już istotnej (na poziomie 0,05) zmiany współ-
czynnika determinacji. Następnie przeanalizowano związki między potrzebami 
a jakością i radością życia w grupie kobiet (tabela 4). 

 
Tabela 4 

Związki między stopniem zaspokojenia potrzeb a jakością i radością życia  
w grupie kobiet 

Zmienna Współczynniki korelacji r Pearsona 
 AUT KOMP POW 
JŻ 0,36 0,42 0,23 
 p = ,000 p = ,000 p = ,015 
RŻ 0,35 0,30 0,33 
 p = ,000 p = ,001 p = ,000 

JŻ – jakość życia, RŻ – radość życia, AUT – autonomia, KOMP – kompetencja, POW – powiązanie. 

Źródło: badania własne. 
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Wszystkie współczynniki korelacji były istotne statystycznie. Odnotowano 
dodatnie związki o średniej sile między jakością życia a  stopniem nasycenia 
potrzeby autonomii (r = 0,36; p < 0,001) oraz kompetencji (r = 0,42; p < 0,001), 
a słabszy związek z zaspokojeniem potrzeby powiązania (r = 0,23; p < 0,05). 
Związki stopnia zaspokojenia potrzeb z radością życia także były dodatnie 
i przedstawiały się następująco: stopnień zaspokojenia potrzeby autonomii:  
r = 0,35 (p < 0,001), potrzeby kompetencji: r = 0,30 (p < 0,01), potrzeby powią-
zania: r = 0,33 (p < 0,001). Następnie przeanalizowano łączny wkład zaspoko-
jenia potrzeb w jakość życia w grupie kobiet (tabela 5).  

 
Tabela 5 

Podsumowanie regresji wielokrotnej – zestaw  „najlepszych” predyktorów (potrzeb)     
jakości  życia w grupie kobiet uzyskany metodą krokową selekcji postępującej 

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej JŻ: 
R = 0,471, R^2 = 0,222,  skorygowane R2 = 0,208, 

F (2,111) = 15,873,  p < ,0000 błąd standardowy estymacji: 8,856 N = 114 
b błąd standardowy 

z b 
b błąd standardowy 

z b 
t (111) p 

Wyraz wolny   36,71 5,55 6,62 0,000 
KOMP 0,32 0,09 0,90 0,25 3,60 0,000 
AUT 0,24 0,09 0,56 0,21 2,68 0,008 

KOMP – kompetencja, AUT – autonomia. 

Źródło: badania własne. 
 
 
Wprowadzone zmienne wyjaśniały łącznie około 21% (współczynnik nie-

skorygowany wynosi 22,2%) wariancji jakości życia (F (2,111) = 15,87;  
p < 0,001). Wprowadzone w pierwszym kroku zaspokojenie potrzeby kompe-
tencji wyjaśniało około 17% wariancji, natomiast dodane w drugim kroku za-
spokojenie potrzeby autonomii powoduje wzrost wariancji wyjaśnianej o około 
5%. Dodanie kolejnego predyktora – zaspokojenia potrzeby powiązania – nie 
powoduje już istotnej na poziomie 0,05 zmiany współczynnika determinacji. 
W ostatecznym modelu (tabela 5) znalazły się więc nasycenie potrzeby kompe-
tencji (beta = 0,32; p < 0,001) oraz potrzeby autonomii (beta = 0,24; p < 0,01). 
Następnie przeanalizowano łączny wkład potrzeb do zmiennej radość życia 
w grupie kobiet (tabela 6). 
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Tabela 6 

Podsumowanie regresji wielokrotnej – zestaw  „najlepszych” predyktorów ( potrzeb)     
radości  życia w grupie kobiet  uzyskany metodą krokową selekcji postępującej  

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej RŻ: 
R = 0,383, R^2 = 0,147, skorygowane R2 =  0,132, 

F (2,115) = 9,886, p < ,00011 błąd standardowy estymacji: 4,541 N = 118 
b błąd standardowy 

z b 
b błąd standardowy 

z b 
t (115) p 

Wyraz wolny   27,08 2,78 9,71 0,000 
AUT 0,24 0,09 0,27 0,10 2,59 0,010 
KOMP 0,22 0,09 0,30 0,12 2,39 0,018 

AUT – autonomia, KOMP – kompetencja. 

Źródło: badania własne. 
 
 
Zmienne, które znalazły się w modelu, wyjaśniały łącznie około 13% 

(współczynnik nieskorygowany: 14,7%) wariancji jakości życia (F (2,115) = 9,87; 
p < 0,01). Wprowadzone w pierwszym kroku zaspokojenie potrzeby autonomii 
wyjaśniało 10,5% wariancji, a dodane w drugim kroku nasycenie potrzeby 
kompetencji powoduje wzrost wariancji wyjaśnianej o 4,2%. Dodanie zaspoko-
jenia potrzeby powiązania (następny predyktor) nie powoduje już istotnej na 
poziomie 0,05 zmiany współczynnika determinacji. W ostatecznym modelu 
(tabela 6) znalazły się więc potrzeba autonomii (beta = 0,24; p < 0,05) oraz 
potrzeba kompetencji (beta = 0,22; p < 0,05). Następnie przeanalizowano 
związki między czynnikami motywacyjnymi a jakością i radością życia w gru-
pie mężczyzn (tabela 7).  

Odnotowano istotne statystycznie dodatnie związki o średniej sile między 
jakością życia a niektórymi czynnikami motywacyjnymi.  Związek z wiedzą 
wynosił r = 0,44 (p < 0,01), z doskonaleniem: r = 0,41 (p < 0,01), ze stymulacją 
i identyfikacją: r = 0,38 (p < 0,01). W przypadku radości życia odnotowano 
stosunkowo wysokie, dodatnie korelacje z doskonaleniem: r = 0,53 (p < 0,001), 
stymulacją: r = 0,49 (p < 0,001) oraz wiedzą: r = 0,47 (p < 0,01), a także dodat-
nie związki o średniej sile z introjekcją (r = 0,40; p < 0,01) i identyfikacją  
(r = 0,36; p < 0,01). Odnotowano także słaby, ale istotny (na poziomie 0,05) 
związek regulacji zewnętrznej z radością życia (r = 0,28). Następnie przeanali-
zowano łączny wkład czynników motywacyjnych do jakości z życia w grupie 
mężczyzn (tabela 8).  
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Tabela 7 

 Związki między czynnikami motywacyjnymi a jakością i radością życia 
w grupie mężczyzn 

Współczynniki korelacji r Pearsona Zmienna 
WDZ DOSK STYM IDF INTR REG Z AMT 

OGJŻ 0,44 0,41 0,38 0,38 0,17 0,07 0,00 
 p = ,001 p = ,003 p = ,006 p = ,006 p = ,224 p = ,616 p = ,992 
RADŻ 0,47 0,53 0,49 0,36 0,40 0,28 0,00 
 p = ,001 p = ,000 p = ,000 p = ,008 p = ,003 p = ,048 p = ,997 

JŻ – jakość życia, RŻ – radość życia, WDZ – wiedza, DOSK – doskonalenie, STYM – stymula-
cja, IDF – identyfikacja, INTR – introjekcja, REGZ – regulacja zewnętrzna, AMT – motywacja,           
AUT – autonomia, KOMP – kompetencja, POW – powiązanie. 

Źródło: badania własne. 
 
 

Tabela 8 

Podsumowanie regresji wielokrotnej – zestaw „najlepszych” predyktorów   
(czynników motywacyjnych)  jakości   życia w grupie mężczyzn  

uzyskany metodą krokową selekcji postępującej 

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej JŻ: 
R = 0,439, R^2 = 0,193, skorygowane R2 = 0,177, 

F (1,50) = 11,976,  p < ,0011  błąd standardowy estymacji: 9,968 N = 52 b błąd 
standardowy 

z b 

b błąd 
standardowy 

z b 

t (50) p 

Wyraz wolny   51,38 5,38 9,55 0,000 
WDZ 0,44 0,13 0,90 0,26 3,46 0,001 

WDZ – wiedza. 

Źródło: badania własne. 
 
 
Jedynie wprowadzona w pierwszym kroku motywacja do zdobywania 

wiedzy była istotna statystycznie i wyjaśniała około 18% (współczynnik nie-
skorygowany wynosi 19,3%) wariancji jakości życia (p < 0,01). Dodanie kolej-
nego predyktora nie powoduje istotnego przyrostu współczynnika determinacji. 
Następnie przeanalizowano łączny wkład czynników motywacyjnych do rado-
ści życia w grupie męskiej (tabela 9).  
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Tabela 9 

Podsumowanie regresji wielokrotnej – zestaw „najlepszych” predyktorów   
(czynników motywacyjnych) radości  życia w grupie mężczyzn   

uzyskany metodą krokową selekcji postępującej 

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej RŻ: 
R = 0,527,  R^2 = 0,277, skorygowane R2 = 0,265, 

F (1,57) = 21,919, p < ,00002 błąd standardowy estymacji: 4,797 N = 59 
b błąd standardowy 

z b 
b błąd standardowy 

z b 
t (57) p 

Wyraz wolny   26,67 2,75 9,68 0,000 
DOSK 0,53 0,11 0,58 0,12 4,68 0,000 

DOSK – doskonalenie. 

Źródło: badania własne. 
 
 
Jedynie wprowadzona w pierwszym kroku motywacja do doskonalenia by-

ła istotna statystycznie i wyjaśniała około 27% (współczynnik nieskorygowany: 
27,7%) wariancji radości życia (p < 0,001). Dodanie kolejnej zmiennej nie po-
prawia już istotnie przyrostu współczynnika determinacji. Następnie przeanali-
zowano związki potrzeb z jakością i radością życia w grupie mężczyzn (tabe- 
la 10).  

 
Tabela 10 

Związki między stopniem zaspokojenia potrzeb  
a jakością i radością życia w grupie mężczyzn 

Współczynniki korelacji r Pearsona Zmienna AUT KOMP POW 
OGJŻ 0,25 0,33 0,59 
 p = ,071 p = ,015 p = ,000 
RADŻ 0,42 0,37 0,54 
 p = ,002 p = ,006 p = ,000 

Źródło: badania własne. 
 
 
W grupie mężczyzn odnotowano dodatni związek o średniej sile między 

stopniem zaspokojenia potrzeby kompetencji a jakością życia (r = 0,33;  
p < 0,05) oraz stosunkowo silny dodatni związek między zaspokojeniem po-
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trzeby powiązania a jakością życia (r = 0,59; p < 0,001). Radość życia miała 
dodatnie związki o średniej sile ze stopniem zaspokojenia potrzeby autonomii  
(r = 0,42; p < 0,01) i kompetencji (r = 0,37; p < 0,01), a silniejszy związek z za-
spokojeniem potrzeby powiązania (r = 0,54; p < 0,001). Następnie przeanalizo-
wano łączny wkład zaspokojenia potrzeb w jakość życia w grupie mężczyzn 
(tabela 11). 

 
Tabela 11 

Podsumowanie regresji wielokrotnej – zestaw „najlepszych” predyktorów (potrzeb)   
jakości  życia w grupie mężczyzn uzyskany metodą krokową selekcji postępującej 

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej JŻ: 
R = 0,587,  R^2 = 0,345,  skorygowane R2 = 0,333, 

F (1,52) = 27,434, p < ,0000 błąd standardowy estymacji: 7,972 N = 54 
b błąd standardowy 

z b 
b błąd standardowy 

z b 
t (52) p 

Wyraz wolny   33,60 7,02 4,78 0,000 
POW 0,59 0,11 1,29 0,25 5,24 0,000 

Źródło: badania własne. 
 
 
Jedynie wprowadzony w pierwszym kroku stopień zaspokojenia potrzeby 

powiązania był istotny statystycznie i wyjaśniał około 33% (współczynnik nie-
skorygowany: 34,5%) wariancji jakości życia (p < 0,001). Dodanie kolejnego 
predyktora nie poprawia już istotnie przyrostu współczynnika determinacji. 
Następnie przeanalizowano łączny wkład potrzeb w radość życia w grupie męż-
czyzn (tabela 12). 

 
Tabela 12 

Podsumowanie regresji wielokrotnej – zestaw „najlepszych” predyktorów (potrzeb)   
radości  życia w grupie mężczyzn  uzyskany metodą krokową selekcji postępującej 

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej RŻ: 
R = 0,536,   R^2 = ,288, skorygowane R2 = 0,276, 

F (1,59) = 23,879, p < ,00001 błąd standardowy estymacji: 4,667 N = 61 
b błąd standardowy 

z b 
b błąd standardowy 

z b 
t (59) p 

Wyraz wolny   19,86 4,01 4,95 0,000 
POW 0,54 0,11 0,69 0,14 4,89 0,000 

Źródło: badania własne. 
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Wprowadzony w pierwszym kroku stopień zaspokojenia potrzeby powią-
zania był istotny statystycznie i wyjaśniał około 28% (współczynnik nieskory-
gowany: 28,8%) wariancji jakości życia (p < 0,001). Dodanie kolejnego pre-
dyktora nie poprawia już istotnie przyrostu współczynnika determinacji.  

 
 

3. Podsumowanie i wnioski  

 
Podsumowanie uzyskanych wyników badań rozpoczniemy od (1) przed-

stawienia różnic między badanymi wskaźnikami dla kobiet i mężczyzn, następ-
nie (2) podsumujemy analizę struktury powiązań czynników motywacyjnych 
z ogólnym poczuciem jakości oraz radości życia badanych kobiet i mężczyzn. 
Podsumowanie zakończymy na (3) omówieniu związków między stopniem 
zaspokojenia potrzeb psychologicznych a poczuciem jakości i radości życia, 
a także ich interpretacji w kontekście różnic międzypłciowych. 

1. Poczucie jakości i radości życia oraz potrzeby i motywacja do aktywno-
ści fizycznej badanych kobiet i mężczyzn. 

 Najważniejszymi motywami podejmowania aktywności fizycznej zarów-
no przez kobiety jak i mężczyzn były doświadczanie stymulacji i doskonalenie. 
Wszyscy badani mieli więc silną potrzebę przeżywania intensywnych wrażeń 
oraz poczucia wzrostu posiadanych umiejętności w ramach uczestnictwa w wy-
branych formach aktywności fizycznej. Okazało się również, że motywacja do 
pogłębiania wiedzy na temat uprawianej dyscypliny w dużo większym stopniu 
dotyczy mężczyzn. Aby chętnie uprawiali oni sport, sytuacja aktywności ru-
chowej musi dostarczać im informacji na temat na przykład technicznych 
aspektów wykonywanych ćwiczeń, czego nie odczuwają kobiety. Uzyskane 
przez mężczyzn wyniki w zakresie motywów uprawiania aktywności  fizycznej 
nie odbiegają zbyt od wartości odnoszących się do populacji generalnej, nato-
miast badane kobiety uzyskały znacznie niższe wyniki niż populacja w zakresie 
omawianego czynnika motywu wiedzy. Pod względem poczucia jakości i rado-
ści życia nie wykazano różnic między płciami, natomiast w zaspokojeniu po-
trzeb psychologicznych mężczyźni przejawiali wyższy niż kobiety średni po-
ziom potrzeby kompetencji, a potrzeby autonomii i powiązania były zaspokaja-
ne przez kobiety i mężczyzn w zbliżonym stopniu. Opierając się na założeniach 
teorii samodeterminacji, można stwierdzić, że w budowaniu satysfakcji z dzia-
łania mężczyźni większą wagę przywiązują do posiadanych kompetencji. 
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2. Znaczenie motywacji do aktywności fizycznej dla poczucia jakości i ra-
dości życia. 

Przeprowadzona analiza wykazała zróżnicowanie predyktorów motywa-
cyjnych istotnych do budowania wysokiego poczucia jakości i radości życia 
badanych kobiet w porównaniu z mężczyznami. U kobiet nie znaleziono czyn-
ników motywacyjnych dotyczących aktywności fizycznej, istotnych z punktu 
widzenia poczucia jakości życia, natomiast dla mężczyzn istne znaczenie miały 
wyznaczniki motywacji wewnętrznej do aktywności fizycznej. Ogólne poczucie 
jakości życia, mające bardziej obiektywny, a mniej podmiotowy charakter 
w porównaniu z radością życia, w przypadku mężczyzn jest wyraźnie związane 
z doświadczanym zaangażowaniem w preferowaną aktywność fizyczną, mają-
cym znamiona motywacji wewnętrznej. U kobiet opisywane motywacyjne za-
angażowanie w aktywność fizyczną daje efekt w postaci wzrostu radości życia. 
Tendencję taką można uzasadnić odmiennymi rolami i zadaniami życiowymi 
kobiet i mężczyzn. 

3. Znaczenie potrzeb psychologicznych w aspekcie poczucia jakości i ra-
dości życia.  

Jak wspomniano, autonomia, kompetencja i powiązanie to swoista triada 
potrzeb psychologicznych niezbędnych do osiągnięcia satysfakcji z aktywności, 
w tym także z aktywności fizycznej. Ich zaspokojenie, jak założyli E.L. Deci 
i R.M. Ryan [1985, 1995, 2000], jest podstawą rozwoju człowieka na drodze do 
osiągnięcia poczucia wysokiej jakości życia, co potwierdziły uzyskane w ra-
mach realizacji problemu pracy wyniki. Wykazano, że wyższy stopień zaspoko-
jenia wymienionych potrzeb sprzyja wysokiemu poziomowi doświadczania 
jakości i radości życia bez względu na płeć. Jednak zaspokojenie potrzeby po-
wiązania ma dużo większe znaczenie dla badanych mężczyzn z punktu widze-
nia odczuwanej jakości i radości życia. Można przypuszczać, że potrzebę tę 
zaspokajają podczas aktywności fizycznej, co można powiązać z przedstawio-
nym związkiem między motywacją do aktywności fizycznej w jej wewnętrz-
nym wymiarze a wysokim poczuciem jakości i radości życia.  
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 Zakończenie 

 
1. Wykazano istotne związki między czynnikami motywacyjnymi do  

aktywności fizycznej, stopniem zaspokojenia potrzeb psychologicznych a ogól-
nym poczuciem jakości i radości życia ogółu badanych.  

2. Wykazano istotne zróżnicowanie między płciami pod względem struk-
tury motywacji do aktywności fizycznej i jej znaczenia dla poczucia jakości 
i radości życia. 

3. Dla badanych kobiet czynnikami motywacyjnymi najbardziej związa-
nymi z radością życia okazały się: motyw doświadczania stymulacji podczas 
uczestnictwa w aktywności fizycznej (najlepszy predyktor wyodrębniony na 
podstawie analizy regresji), motyw doskonalenia umiejętności i motyw odczu-
wania identyfikacji z wyznaczonymi podczas uprawiania sportu celami ze-
wnętrznymi.  

4. Spośród badanych potrzeb najistotniejszy z punktu widzenia odczuwa-
nej jakości i radości życia okazał się stopień zaspokojenia potrzeby kompetencji 
(„najlepszy” predyktor wyodrębniony na podstawie analizy regresji) i autono-
mii – dla kobiet. Zaspokojenie potrzeby powiązania okazało się najważniejszym 
predyktorem poczucia wysokiej jakości i radości życia dla badanych mężczyzn.  

5. Uzyskane wyniki badań pozwalają wysunąć wniosek, że w odróżnieniu 
od kobiet zaangażowanie mężczyzn w aktywność fizyczną może być ważnym 
wyznacznikiem postrzegania ich jako doświadczających wysokiego poczucia 
jakości życia, co idzie w parze z ich poczuciem radości życia związanym 
z uprawianiem sportu.  
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THE QUALITY OF LIFE AS AN EFFECT  

OF PSYCHOLOGICAL NEED FULFILLMENT  

AND DIVERSIFICATION OF  MOTIVATION TO SPORTS ACTIVITY 

 
 

Summary 
 

Exploring the indicators of the quality of life, understood as a peculiar well-being 
and a general feeling of happiness and contentment has become one of the main prob-
lems of research topics in health psychology, where sports activity viewed in the cate-
gory of health-related behavior plays a significant role. Hence, the chief aim of this 
paper is to determine the relationships between the degree of the fulfillment of psycho-
logical needs for autonomy, competence and relatedness, individual levels of motiva-
tion to physical activity (intrinsic  motivation to know, to improve, to experience stimu-
lation; identification, introjection, external regulation and amotivation) and a general 
quality of life and a feeling of happiness among 191 people (125 female, 66 male) that 
participated in the study. The SMS-Sport Motivation Scale was employed to perform 
the motivation diagnosis and to characterize the sources of motivation ranging from 
motivation to know, to improve, to experience stimulation, identification, introjection, 
external regulation and amotivation. The Basic Psychological Needs Scale (BPNS) 
served as a tool to measure to level of psychological need fulfillment (autonomy, com-
petence and relatedness). The choice of the employed tools was motivated by the  
premises underlying Self-Determination Theory (Deci, Ryan 2000). The general quality 
of life and happiness was evaluated with the use of a Survey of Self-Rated. Health, 
Wellness and Quality of Life. The study results show that the motives behind engaging 
in physical activity and the degree of psychological need fulfillment are significant 
predictors of general well-being and happiness.  
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Wstęp 

 
Zarówno nauka jak i media coraz częściej podejmują dyskusję na  temat 

aktywności ruchowej Polaków. Jest to spowodowane nadal ich niskim uczest-
nictwem w powszechnym sporcie. Rezultaty tego zjawiska są coraz bardziej 
dotkliwie odczuwane w medycynie i życiu społecznym. Coraz większy odsetek 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ma nadwagę, a w dorosłej populacji Po-
laków coraz częściej spotykamy ludzi otyłych. Zjawisko to świadczy o tym, że 
nadal mało popularny jest aktywny styl życia. 

Co należy rozumieć przez pojęcie aktywny styl życia?  Jest wiele definicji. 
M. Weber wiąże je z pojęciem etos [Weber, Lachmann, 2007, s. 23], T. Veblen 
„jako dominujące w danym czasie postawy duchowe lub dominująca koncepcja 
życia” [Veblen, 1998, s. 2], L. Dyczewski  „jako ogół wartości, upodobań, dą-
żeń, potrzeby i zachowania właściwe danej jednostce lub grupie społecznej, 
która wyróżnia się od innych” [Dyczewski, 2007, s. 2–3].  Styl życia to aktyw-
ność życiowa specyficzna dla danej zbiorowości. W psychologii styl życia czę-
sto określany jest jako wypadkowa uwarunkowań i wyborów, które są uzależ-
nione od motywacji. XXI wiek, mimo pozornej akceptacji jednostki i niezależ-
nie od jej kształtu zewnętrznego, przyjął i zmienił kanony piękna, które budzą 
uznanie i szacunek. Obecnie ważnym elementem stylu życia jest czas wolny 
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i treści, którymi jest on wypełniony. Czas wolny stał się wartością samą w so-
bie. Jednym z przejawów komercjalizacji czasu wolnego jest jego racjonaliza-
cja. Czas wolny, kiedyś zgodny z rytmem natury, zaczął regulować tę naturę, 
nadał jej inny rytm, tempo i stał się mechanizmem organizującym nowoczesne 
funkcjonowanie człowieka. W roku 1996 40% Amerykanów twierdziło, że brak 
czasu jest większym problemem niż brak pieniędzy. Przyspieszeniu uległo  
aktywizowanie czasu wolnego, czyli umieszczanie maksymalnej liczby zadań 
do wykonania, w danej jednostce czasowej, co w efekcie zniewala w oczekiwa-
niu na coraz nowe bodźce.  

Dynamicznie rozwija się rynek usług związanych z czasem wolnym. Czas 
wolny jest bowiem przeznaczany na konsumpcję dóbr i usług, staje się źródłem 
przyjemności, zyskując tym samym  na znaczeniu w życiu społecznym. 

Aktywność fizyczna jest rekomendowana przez WHO w deklaracji z Hei-
delberga w 1996 roku, w której stwierdzono: 

a) brak aktywności ruchowej i siedzący tryb życia powodują wiele cho-
rób o charakterze chronicznym; 

b) aktywny styl życia istotnie opóźnia występowanie niesprawności 
i schorzeń wieku starczego;  

c) aktywne fizycznie życie ułatwia uczestnictwo populacji ludzi, adapta-
cję społeczną i podnosi poziom optymizmu [Dąbrowski, Rowiński, 
2007, s. 247]. 

Udział kobiet i mężczyzn w fizycznej aktywności rekreacyjnej prezentuje 
się odmiennie. Kobiety mają takie same możliwości rozwoju jak mężczyźni, co  
pozwala im na inny rodzaj życia. Kobieta chce czuć się spełniona. Jednak 
współczesny świat kreuje określony model  kobiety, odmienny od jej obrazu 
w historii, gdzie była skazana na drugoplanową rolę. Dzisiaj kobiety często są 
siłą napędową rozwoju społecznego, są ambitne, pracowite, dobrze zorganizo-
wane często mają bardzo wysokie ambicje, znają swoją wartość. Mimo to Polki 
na tle Europejek nie dbają o własne zdrowie, o czym świadczy nadumieralność 
młodych kobiet z powodu chorób nowotworowych (badania firmy Bayer She-
ring Pharma z listopada i grudnia 2009 roku). Na tle 17 krajów Europy i Turcji 
Polki zajmują jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Chcą 
pogodzić posiadanie rodziny, sukces w pracy i atrakcyjny wygląd, lecz ruch jest 
mało popularną formą. Tylko 30% dorosłych Polek podejmuje aktywność ru-
chową trzy lub więcej razy w tygodniu, a 24% wcale nie uprawia  rekreacji 
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ruchowej, natomiast 26% ćwiczy tylko raz w tygodniu (badania firmy Bayer 
Shering Pharma z listopada 2009 roku). 

Dolegliwościami najczęściej nękającymi Polki są: ból głowy, migrena, za-
palenie górnych dróg oddechowych, ból kręgosłupa, mięśni i stawów, ogólne 
osłabienie oraz często podwyższona temperatura, powyżej 38°C. Jednak bardzo 
rzadko zwracają się z tymi dolegliwościami o pomoc do lekarza, najczęściej 
lecząc je we własnym zakresie (badania grupy Lux Med na próbie 600 Polek 
CAPI). Wśród chorób przewlekłych zdiagnozowanych u Polek przez lekarzy 
najpopularniejsze to nadciśnienie tętnicze – 20% badanych, problemy z kręgo-
słupem – 15% badanych, i wysoki poziom cholesterolu – 9% badanych (bada-
nia grupy Lux Med na próbie 600 Polek, luty 2011). 

Styl życia współczesnej kobiety niejednokrotnie warunkuje formę wybie-
ranego przez nią wypoczynku i jej zainteresowania. Szybkie tempo życia spra-
wia, że dysponuje ona bardzo ograniczoną ilością czasu wolnego, który stara się 
maksymalnie wykorzystać na ulubione czynności. W kulturze europejskiej,  
a w szczególności w Polsce, kobieta poświęca więcej swego wolnego czasu na 
prace domowe i dzieciom, jeśli je ma, niż mężczyźni. Powoduje to liczne ogra-
niczenia czasu wolnego, partycypacji w kulturze, odpoczynku, samorozwoju 
i aktywności ruchowej. 

 
 

1. Materiał i metoda 

 
W celu określenia roli aktywności rekreacyjnej w kreowaniu stylu życia 

przez kobiety przeprowadzono badania wstępne na próbie 192 kobiet w wieku 
od 18 do 65 lat. W badaniach istotne było odniesienie się do kultury fizycznej 
w aspekcie jej wpływu na postawy wobec własnego ciała i jego potrzeb, świa-
domej i aktywnej troski o rozwój, sprawność ruchową, zdrowie i piękno oraz 
umiejętności organizowania czasu wolnego z pożytkiem dla zdrowia fizycznego 
i psychicznego. 

Badana pupulacja jest próbą pilotażową rozszerzonych badań nad wpły-
wem aktywności fizycznej na zdrowie, wizerunek, status społeczny i pozycję 
zawodową kobiet w Polsce. Badania prowadzono metodą sondażu diagnostycz-
nego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Miały na celu wielo-
stronną i dogłębną analizę sposobu spędzania czasu wolnego przez kobiety 
w wieku dojrzałym zgodnie z definicją, że „badanie naukowe winno zmierzać 
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do dokładnego, wyczerpującego, a zarazem obiektywnego poznania wybranego 
odcinka rzeczywistości [Grabowski, 1996, s. 24; Siwiński, 2006, s. 33; Zaczyń-
ski, 1995, s. 14]. Ankietyzację przeprowadzono na terenie Poznania. Strukturę 
wiekową badanych przedstawiono na rysunkach 1–6.  

 
 

16%

36%

13%
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Rys. 1. Struktura wiekowa badanej grupy kobiet 

Źródło:  badania własne. 
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Rys. 2. Charakterystyka poziomu wykształcenia badanych 
Źródło: badania własne. 

 
  
Wśród badanych kobiet 36% było w wieku 26–35 lat, 16% – w wieku  

18–25 lat, 13% – w wieku 34–41 lat, po 12% – w wieku 50–57 lat i 58–65 lat, 
11% – w wieku 42–49 lat. Większość respondentek miała wykształcenie wyż-
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sze magisterskie (38%) i średnie (36%), 16% – zawodowe licencjackie, 9% –
zawodowe, a tylko 1% – podstawowe.  
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Rys. 3. Pochodzenie respondentek 

Źródło: badania własne. 
 
 
 Kobiety, będące mieszkankami Poznania, miały różne pochodzenie.  

W większości pochodziły z dużej aglomeracji miejskiej – 53%, 18% – z miasta, 
16% – z małego miasteczka, a 12% – ze wsi. 

W badanej grupie 57% kobiet pracowało, 25% przebywało na rencie 
zdrowotnej, 12% – na urlopach macierzyńskich, a 7% było na bezrobociu. 
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Rys. 4. Struktura aktywności zawodowej badanych 

Źródło: badania własne. 

nie pracuje czasowo 
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Stan cywilny badanej próby był zróżnicowany, choć przeważały mężatki 
(64%), a pozostałe kobiety zadeklarowały stan wolny (rozwódki, wdowy i pan-
ny). Mimo że ze statystyk wynika niechęć do zawierania związków małżeń-
skich, to w badanej próbie większość stanowiły mężatki. 
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Rys. 5. Charakterystyka stanu cywilnego badanych kobiet 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 6. Dzietność badanych 

Źródło: badania własne. 
 
 
W konstruowaniu korelacji między poszczególnymi czynnikami ważne by-

ły dane dotyczące posiadania przez respondentki dzieci. To właśnie one często 
porządkują życie kobiet i zdecydowanie wpływają na zminę systemu wartości. 
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Zmienia się również motywacja do dbałości o własne zdowie. Chęć bycia nie 
tylko dobrą, ale i sprawną mamą, dopinguje do zmiany stylu życia. Dzieci, z ich 
naturalną potrzebą ruchu, również wpływają na wzrost aktywności fizycznej 
matek. W badanej próbie aż  70% to kobiety dzietne.  

 
 

2. Analiza materiału badawczego 

 
Biorąc pod uwagę duży wpływ aktywności rekreacyjnej na zdrowie, moż-

na stwierdzić, że badana grupa kobiet ma tę  świadomość, gdyż 91% to kobiety 
aktywne, dla których ważna jest również jakość proponowanych usług rekre-
acyjnych, co wynika z charakterystyki ilościowej i jakościowej preferowanych 
usług. Badane kobiety mają też świadomość, że ruch odpowiednio stosowany 
i dawkowany [Jaskólski, 2002] nie tylko wpływa na nasze „ja fizyczne”, ale też 
„ja psychiczne”.   

Największą popularnością wśród badanych cieszą się takie formy aktyw-
ności rekreacyjnej, jak spacery, fitness, pływanie i tak zwany shopping. Miesz-
kanie w mieście nie zawsze sprzyja uprawianiu rozmaitych form aktywności 
z grupy outdoor. Brak ścieżek rowerowych, tras joggingowych oraz ścieżek do 
nordic walking często zmusza mieszkańców, szczególnie osiedli mieszkanio-
wych, tak zwanych blokowisk, do wyjazdów poza miasto, które mimo swych 
dodatkowych walorów przyrodniczych, wymaga dodatkowej puli czasu. Na 
popularności zyskuje zatem tak zwany shopping. Współczesne centra handlowe 
często są miastem w mieście (np. Stary Browar w Poznaniu). W takim centrum 
handlu i usług układ wnętrza niekiedy przypomina miasto, lokalizacja ścieżek 
handlowych, sieci kinowych oraz lokali gastronomicznych jest zorganizowana 
tak, jak w centrum miasta. Do określonych miejsc kierują przewodnicy, czyli 
punkty informacyjne, drogowskazy i tabliczki informacyjne. Oznakowanie du-
żych mulipleksów jest znacznie lepsze niż atrakcje turystyczne w mieście. Cen-
tra handlowe umożliwiają zaspokojenie różnych potrzeb jednostki – od biolo-
gicznych, po społeczne i kulturalne. Spacer po centrum, nierzadko rodzinny, 
staje się więc swoistą atrakcją, pozwalającą zaspokoić rzeczywiste potrzeby, nie 
tylko biologiczne, ale również otoczkowe, jak wspólne spędzanie czasu, wspól-
na romowa, wspólny posiłek (bez straty czasu na jego przygotowanie). Przeby-
wanie w multipleksach pozwala również na zaspokojenie potrzeb sztucznych, 
takich jak snobizm, naśladownictwo społeczne [Szul, 2008, s. 27–28]. Pozostałe 
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formy rekreacji, nieco mniej popularne w badanej grupie, to kino, czytanie 
książek oraz surfowanie po Internecie. Najmniej popularne są wernisaże, wy-
stawy i wycieczki za miasto (brak czasu na dojazdy).  

Dla badanej grupy istotne jest nabieranie sił witalnych, pozwalające na za-
chowanie dystansu do codzienności, przez zabiegi wellness i SPA. Aż 87% 
badanych uznało, że zabiegi i troska o ciało i duszę w salonach SPA jest dla 
nich bardzo ważna i dlatego korzysta z takich form relaksu. Wynika to jednak 
z chęci bycia wiecznie młodym, posiadania ładnego i zadbanego ciała [Bugaj-
ska, Timoszyk-Tomczak, 2006, s. 66], a także z założeń opublikowanych przez 
P.Z. Pilznera, który wydając książkę The Wellness Revolution How to Make 
a Fortune in the Trillion Industry, wywołał medialny i naukowy boom zaintere-
sowania nową gałęzią gospodarki. Autor ten między innymi odróżnił przemysł 
chorobowy od przemysłu zdrowia: „Przemysł chorobowy jest reaktywny, gdyż 
człowiek staje się klientem jedynie wtedy, gdy musi reagować na specyficzne 
warunki lub sytuacje. W reakcji na chorobę. Przemysł zdrowia odznacza się 
aktywnością. Ludzie zostają klientami, by uzyskać lepsze samopoczucie i zre-
dukować ryzyko stania sie klientami przemysłu choroby (www. zdrowedie-
ty.pl/wellness.html,28.03.2011). 

Sektor wellness wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując 
kompleksowe usługi w szerokim zakresie: 

– odnowy biologicznej, 
– utrzymania prawidłowej wagi ciała lub jej redukcji w przypadku nad-

wagi, 
– zalecania i prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do 

wieku i stanu zdrowia klientek, 
– szkoleń i kursów związanych z rozwojem sfery duchowej, takich jak 

joga, tai-chi. 
Usługi te pozwalają kobietom uzyskać dobre samopoczucie psychiczne, fizycz-
ne i duchowe, a także zachować młodość i witalność oraz opóźnić procesy sta-
rzenia się. Oferta gabinetów SPA pozwala na afirmację społeczną, podkreślając 
status społeczny jednostki przez atrakcyjność fizyczną i satysfakcję z własnego 
wyglądu, dodaje pewności siebie [Barcz, 2009, s. 221–223]. 

Wybrana grupa badawcza określiła także pulę czasu wolnego, jaką może 
przeznaczyć na rozmaite formy aktywności rekreacyjnej w ciągu doby: 92% 
badanych ma od 0,5 godz. do 2 godz. dziennie, 8% – od 2 godz. do 3 godz.  



Aktywność rekreacyjna kobiet w kształtowaniu stylu życia 

 

249 

 

Korzystanie w czasie wolnym z aktywności rekreacyjnej w ogóle deklaro-
wało 91% badanych, co świadczy o wysokim poziomie świadomości respon-
dentek. Czy zaangażowanie w aktywność w czasie wolnym jest faktyczne, czy 
tylko deklaratywne?  

Na podstawie badań można wnioskować, że aktywność rekreacyjna zwią-
zana z kosmetyką i higieną ciała jest na wysokim poziomie istotności w opinii 
respondentek. Dla 64% badanych to ważny element w kreowaniu własnego 
wizerunku i dlatego jest najważniejszy w stylu życia. Uzupełniają go odpo-
wiednia dieta i zabiegi upiększające. Aktywny wypoczynek dla zachowania 
zdrowia nie znajduje jednak odzwierciedlenia w wysokim poziomie profilaktyki 
zdowotnej. „Ścisły związek między rozwojem cielesnym a stylem życia przeja-
wia się w poddawaniu ciała specyficznym reżimom i wcale nie musi to być 
objaw epidemii narcyzmu, lecz normalna część posttradycyjnej kutury. Ważne 
jest również, że zdrowie i sprawność fizyczna nie są synonimami, choć być 
powinny. Oba dotyczą troski o ciało, ale ich rezultaty mogą być dalekie od tych, 
których byśmy się spodziewali” [Biedroń, 2008]. 

Ciekawostką jest wynikająca z badań relacja preferowanych form z wie-
kiem. Wydawać by się mogło, że największą aktywnością powinna odznaczać 
sie grupa kobiet wolnych w wieku 18–25 lat i 25–33 lata, jednak do najbardziej 
aktywnych należała grupa kobiet dzietnych w wieku 42–49 i 50–57 lat. Świad-
czy to o dużym znaczeniu aktywności ruchowej, będącej sposobem relaksu, 
możliwością kontaktu z inną grupą oraz koniecznością uzupełnienia sił wital-
nych, które umożliwiają realizację ambitnych zadań zawodowych. „Aspekt 
indywidualny kultury fizycznej to przecież wyraz określonej postawy wobec 
własnego ciała i jego potrzeb, świadoma i aktywna troska o rozwój, sprawność 
ruchową, zdrowie i piękno, to umiejetność organizowania czasu z pożytkiem 
dla zdrowia fizycznego (które nie jest domeną Polek) i psychicznego. Pamiętać 
należy, że co prawda zachowania jednostek w pewnym stopniu zdeterminowane 
są przez wzory i wzorce ogólnospołeczne (a takich mamy coraz więcej spopula-
ryzowanych szczególnie przez media), to jednak nie muszą być z nimi tożsame” 
[Castells, 2007, s. 149–153]. Oczekiwania tej grupy wiekowej kobiet są naj-
większe. Doskwiera im brak miejskich możliwości podejmowania działań re-
kreacyjnych niezależnie od pory roku na świeżym powietrzu, takich jak nordic 
walking, jogging, jazda na rowerze czy rolkach. Wskazują one na potrzebę  
inwestycji w infrastrukturę sprzyjającą aktywnemu stylowi życia. Zagospoda-
rowanie przestrzeni miejskiej jako środowiska rekreacyjnego w sytuacji global-
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nego oszczędzania jest trudne, lecz podają respondentki ciekawe rozwiązania, 
na przykład siłownie miejskie, czasami określane jako parki seniora. Sprzyjają 
one integracji trzypokoleniowej i mogą być zlokalizowane na niewielkiej prze-
strzeni tuż przy placach zabaw. Sprzęt taki umożliwia również ogólną integrację 
społeczną. Respondentki zwróciły także uwagę na to, że brak wyznaczonych 
tras do wspomnianego nordic walking utrudnia poruszanie się między spacero-
wiczami. Proponowane rozwiązania świadczą o bardzo ekonomicznym podej-
ściu przez respondentki do problematyki aktywności ruchowej wpisanej w styl 
życia. Preferencje i zainteresowania oraz poziom świadomości często nie-
wystarczają, gdy brakuje odpowiedniej infrastruktury. Wówczas też spada mo-
tywacja do uczestnictwa w aktywności ruchowej.  

Uczestnictwo badanej grupy w rozmaitych formach rekreacyjnej aktywno-
ści fizycznej jest elementem stylu życia, ponadto zaobserwowano wysokie aspi-
racje w tej sferze działań. Choć zdrowie nie jest nadrzędnym argumentem, lecz 
podnoszenie atrakcyjności ciała, argumenty te współgrają z zachowaniem 
zdrowia. Świadczy to o tym, że ciało nie jest neutralne, lecz wymaga wiedzy 
akceptowanej w danym miejscu i czasie o tym, czym jest i czym powinno być 
[Melosik, 2010, s. 153–165]. Ciało nie istnieje samo w sobie, wyłącznie jako 
biologiczna całość. Nie ma ciała naturalnego – jest ono zawsze definiowalne 
przez procesy społeczne i kulturowe. Można tu zacytować M. Foculta: „ciało 
posłuszne i poddane pewnym działaniom poprzez organizowanie i regulowanie 
przestrzeni i ruchu” [Foucault, 1993, s. 182] w naszym codziennym życiu ma 
również wartość dobrego produktu. 

 
 

Zakończenie 
 
Z punktu widzenia studiów nad zdrowiem, profilaktyką zdrowotną, eko-

nomią życia, procesami społecznymi oraz kulturą fizyczną, której nieco zmie-
niony obraz rysuje się w najbliższej przyszłości, badania nad aktywnością re-
kreacyjną są koniecznością. Aktywność ruchowa nadal nie znajduje swojego 
zastępstwa w suplementacji zdrowotnej, samej diecie czy środkach farmakolo-
gicznych. Powinna ona być istotnym elementem stylu życia każdej jednostki 
(zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dzieci, młodzieży oraz seniorów). Świadczy 
nie tylko o cielesności (ciele jako produkcie – dobrze wyglądam, więc jestem 
zauważalna, cieszę się społecznym uznaniem), ale przede wszystkim o szeroko 
rozumianym zdrowiu fizycznym, psychicznym i społecznym. Przecież lepiej 
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zapobiegać chorobom, niż je leczyć. Życie w mieście powinno sprzyjać harmo-
nijnemu rozwojowi człowieka i współgrać z naturą, choć jest to trudne. Ocze-
kiwania są jednak wyraźnie formułowane nawet w tak niewielkiej grupie ba-
dawczej. Poczucie dobrostanu u osób podejmujących fizyczną aktywność ru-
chową zwiększa efektywność zawodową i satysfakcję życiową. 

Ze średnich wartości poczucia dobrostanu (tabela 1) wynika, że najwyższy 
poziom badani uprawiający rekreację fizyczną osiągają w sferze dobrostanu 
fizycznego (71,14), później społecznego (68,87), a na końcu psychicznego 
(67,30). Relacje takie zaobserwowano zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. 
Należy zauważyć, że w każdej skali jest to wysoki poziom dobrostanu (średnio 
7–8 sten). Stosunkowo niskie wartości współczynnika zmienności informują też 
o małym zróżnicowaniu zmiennych w poszczególnych skalach. Osoby w bada-
nej próbie charakteryzują się wysokim (7 sten) poziomem samokrytyki i niskim 
(2 sten) poziomem stabilności samooceny (Vg). Obliczony wskaźnik rozkładu 
(D) wskazuje na średni (6 sten) poziom pewności co do obrazu własnej osoby. 
Analizując współczynnik zmienności, zaobserwowano dużą zmienność jedynie 
wskaźnika Vg. 

 
Tabela 1 

 Ogólna charakterystyka poczucia jakości życia  
osób podejmujących aktywność rekreacyjną 

Dobrostan Wskaźniki 
Parametry statystyczne 

F P S Sc Vg D 
Mężczyźni Wartość średnia 

Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

70,55 
72 

8,89 
12,6 
7,87 

67,73 
70 

9,47 
14,0 
7,36 

68,73 
70 

8,81 
12,8 
7,59 

35,18 
35 

6,18 
17,6 
6,67 

17,66 
17 

7,97 
45,1 
1,73 

199,61 
199 

17,75 
8,9 
5,76 

Kobiety Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

72,09 
73 

7,74 
10,7 
7,98 

66,62 
67 

7,89 
11,8 
7,18 

69,11 
69 

7,95 
11,5 
7,64 

34,98 
34 

5,63 
16,1 
6,62 

19,78 
20 

6,51 
32,9 
1,87 

199,38 
198 

13,63 
6,8 
5,82 

K + M Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

71,14 
72 

8,47 
11,9 
7,87 

67,30 
69 

8,88 
13,2 
7,29 

68,87 
69 

8,46 
12,3 
7,61 

35,10 
34 

5,96 
17 

6,65 

18,48 
18 

7,49 
40,5 
1,78 

199,52 
198 

16,24 
8,1 
5,78 

F – fizyczny; P – psychiczny; S – społeczny; Sc – samokrytyki; Vg – zróżnicowania; D – rozkładu. 

Źródło: badanie własne. 
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Analizując wyniki uzyskane przez osoby niepodejmujące aktywności re-
kreacyjnej (tabela 2), można zauważyć, że badani najwyższe poczucie dobro-
stanu osiągają w sferze społecznej, następnie fizycznej i na końcu psychicznej. 
Różnice obserwujemy tylko w przypadku mężczyzn, którzy najwyżej ocenili 
poczucie dobrostanu fizycznego. Analizując wskaźniki Sc, Vg, D, można po-
wiedzieć, podobnie jak w wyżej analizowanej grupie osób aktywnych rekre-
acyjnie, że badana grupa nieaktywnych ma wysoki poziom samokrytyki (jedy-
nie mężczyźni mają średni – 6 sten), niski poziom stabilności samooceny i śred-
ni poziom pewności co do własnego obrazu. 

 
Tabela 2 

Ogólna charakterystyka poczucia jakości życia 
osób niepodejmujących aktywności rekreacyjnej 

Dobrostan Wskaźniki 
Parametry statystyczne 

F P S Sc Vg D 
Mężczyźni Wartość średnia 

Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach  

67,50 
68 

9,00 
13,3 
7,35 

65,25 
66 

6,81 
10,4 
7,06 

66,42 
67 

8,14 
12,3 
7,19 

35,73 
36 

5,18 
14,5 
5,92 

20,02 
20 

7,94 
39,7 
1,81 

196,44 
199 

17,97 
9,1 
5,67 

Kobiety Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

66,88 
67 

8,42 
12,6 
7,34 

65,74 
67 

8,08 
12,3 
7,09 

70,02 
70 

7,19 
10,3 
7,71 

35,71 
37 

5,62 
15,7 
6,74 

20,32 
20 

7,33 
36,1 
1,85 

197,05 
195 

23,23 
11,8 
5,71 

K + M Wartość średnia 
Mediana 
Odchylenie standardowe 
Współczynnik zmienności (%) 
Wartość średnia w stenach 

67,14 
68 

8,64 
12,9 
7,35 

65,53 
66 

7,56 
11,5 
7,08 

68,49 
68 

7,78 
11,4 
7,48 

35,72 
37 

5,41 
15,1 
6,81 

20,19 
20 

7,57 
37,5 
1,83 

196,79 
196 

21,07 
10,7 
5,69 

F – fizyczny; P – psychiczny; S – społeczny; Sc – samokrytyki; Vg – zróżnicowania; D – rozkładu. 

Źródło: badanie własne. 
 
 
Porównując dwie grupy badanych, czyli spędzające czas wolny aktywnie 

i biernie, widzimy, że zarówno ogólny poziom poczucia szczęścia, jak i po-
szczególne jego składowe mają wyższy osoby uprawiające rekreację ruchową 
niż niezaangażowane w aktywny wypoczynek (rysunki 7–9). 
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Rys. 7. Poczucie dobrostanu fizycznego osób uprawiających rekreację ruchową oraz 

niezaangażowanych w aktywny wypoczynek przedstawione na skali stenowej 

Źródło: badanie własne. 
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Rys. 8. Poczucie dobrostanu psychicznego osób uprawiających rekreację ruchową 

oraz niezaangażowanych w aktywny wypoczynek przedstawione na skali 
stenowej 

Źródło: badanie własne. 
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Rys. 9. Poczucie dobrostanu społecznego osób uprawiających rekreację ruchową oraz 

osób niezaangażowanych w aktywny wypoczynek przedstawione na skali 
stenowej 

Źródło: badanie własne. 

 

 
Przeprowadzony test U Manna-Whitneya potwierdza statystycznie istotne 

zróżnicowanie w ocenie dobrostanu fizycznego i psychicznego między dwoma 
grupami badanych, lecz brakuje statystycznie istotnych różnic w ocenie dobro-
stanu społecznego.  
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RECREATIONAL ACTIVITY OF WOMEN IN CREATING LIFESTYLE 

 

 

Summary 
 

Woman recreation activity presents an important element in forming and mode-
rating of their lifestyle. It has not imitated to define role of woman in spite of nu-
merously led research over modern world. It continuously one valued in this research 
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field. Therefore requirement of monitoring of continuous factor effecting forming 
woman lifestyle through recreation. This result creates market and services in recreation 
and sport for all. In subject analysis research woman lifestyle in age 18–65 years. 
Check and examinate an influence of recreation on lifestyle. However, woman living in 
the city prefer active form like walking, swimming, fitness and growing in popularity 
shopping they are not able to realize their ambitions in physical movement. 

 
Translated by Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska 
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DETERMINANTY  
ZACHOWAŃ REKREACYJNYCH MŁODZIEŻY  

W ŚREDNIM WIEKU SZKOLNYM 
 
 
 

Wstęp 

 
Obecnie coraz więcej uwagi i czasu poświęca się rozwojowi intelektual-

nemu człowieka. Sprzyja temu szybki postęp w dziedzinie techniki i nauki. Nie 
bez znaczenia jest też fakt, że komputer i maszyny zastąpiły jego pracę fizycz-
ną. Następstwem tego rozwoju jest narastające ograniczenie aktywności fizycz-
nej w życiu człowieka, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Nie od dziś wiadomo 
przecież, że dozowana w odpowiednich ilościach aktywność fizyczna ma bar-
dzo duży wpływ na rozwój fizyczny i umysłowy dziecka. 

Jednym z istotnych elementów kreujących tożsamość człowieka jest jego 
aktywność. Jej indywidualny poziom obrazują między innymi preferowane 
przez jednostkę formy spędzania czasu wolnego1. Aktywność jest jednym 
z dóbr społecznych, wzbudzającym coraz większe zainteresowanie wielu nauk2. 

                                                           
1  B. Zawadzka, T. Łączek, Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym, w: Środowi-

sko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka, red. A. Kaiser, M. Sokołowski, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2010, s. 174. 

2  I. Dudzik, Wychowanie estetyczne a możliwości zagospodarowania czasu wolnego 
współczesnej rodziny w świetle badań ankietowych, w: Środowisko społeczno-przyrodnicze a ak-
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Wiele doświadczeń, obserwacji i badań naukowych wskazuje na szczególne 
znaczenie aktywności ruchowej w podnoszeniu potencjału biologicznego, psy-
chicznego i społecznego jednostki i populacji. Udowodniono również, że ak-
tywność fizyczna powinna być rozwijana od najwcześniejszego okresu życia 
i od najniższego szczebla edukacji3. Zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie 
nie sprzyjają rozwojowi ruchowemu dzieci i młodzieży. Od najmłodszych lat 
obserwujemy coraz mniejszą aktywność fizyczną dzieci, niewiele z nich ma 
wpojone nawyki ruchowe już w dzieciństwie. Większość czasu wolnego społe-
czeństwo spędza, zasiadając wygodnie w fotelu, przed telewizorem czy kompu-
terem. Wśród dzieci i młodzieży rekreacja bardzo często ogranicza się do lekcji 
wychowania fizycznego w szkole, a turystyka to jedynie wycieczki szkolne, 
organizowane od czasu do czasu. Ważne więc jest kształtowanie odpowiednich 
postaw wobec uprawiania turystyki i rekreacji. W osiągnięciu tego celu powin-
ny współpracować ze sobą szkoła, a przede wszystkim rodzice, których obo-
wiązkiem powinien być nie tyko rozwój umysłowy dziecka, ale także wszech-
stronny rozwój fizyczny. Prawidłowy rozwój fizyczny dziecka zapewnia ruch, 
a ruch to sport, rekreacja i turystyka. Należy zatem kłaść duży nacisk na wy-
chowanie do rekreacji ruchowej, i to od jak najwcześniejszego okresu życia, 
mając na celu świadome kształtowanie umiejętności i nawyków ruchowych. 

 
 

1. Rekreacja na co dzień 

 
W cywilizacji naukowo-technicznej człowiek jest skazany na duże ograni-

czenia ruchowe, które nie pozostają bez wpływu na jakość egzystencji. „Z wielu 
badań naukowych wynika, że społeczeństwo współczesne cechuje obecnie kon-
sumpcyjny charakter zachowań w czasie wolnym, utrwalił się model biernego 
odbiorcy, negatywną rolę spełnia tu często przemysł reklamowy”4. W tym kon-
tekście szeroko pojęta rekreacja ruchowa, jawi się jako antidotum na zagrożenia 

                                                           
tywność fizyczna człowieka, red. A. Kaiser, M. Sokołowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2010, s. 134. 

3  J. Kopczyńska-Sikorska, Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziec-
ka, „Wychowanie w Przedszkolu” 2001, nr 1, s. 10. 

4  W. Siwiński, R.D. Tauber, Rekreacja ruchowa. Zagadnienia teoretyczno-metodolo-
giczne, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 
2004, s. 11. 
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cywilizacyjne oraz podstawowy czynnik odnowy sił witalnych i zachowania 
zdrowia. Daje szansę przeciwdziałania pasywności, odreagowania siedzącego 
trybu życia i rozładowania kumulujących się przeciążeń i stresów. W niektó-
rych swych formach, zwłaszcza gdy dodatkowo zawierają elementy nowości 
i odmiany, przeciwdziała psychicznemu zmęczeniu i monotonii codzienności5. 

W Wielkiej encyklopedii PWN rekreację (aktywny wypoczynek; łac. re-
creo – odnowić, ożywić) przedstawiono jako formy aktywności umysłowej lub 
fizycznej, podejmowanej poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, do-
mowymi i nauką, stosowaną w celu odpoczynku i rozrywki, przyczyniającą się 
do rozwoju zainteresowań i osobowości, podwyższenia aktywności fizycznej, roz-
ładowania napięcia nerwowego oraz zapobiegającą chorobom cywilizacyjnym6. 

Wszyscy teoretycy czasu wolnego stwierdzają zgodnie, że rekreacja to nie 
tylko przyjemne spędzanie wolnego czasu, ale również wykorzystywanie go 
w sposób społecznie pożyteczny i aprobowany – konstruktywnie dla dalszego 
rozwoju osobowości. Rekreacja zatem współdziała z wychowaniem, samo-
wychowaniem, samokształceniem, higieną fizyczną i psychiczną, kulturą i roz-
rywką oraz podnoszeniem własnego poziomu kultury. 

Według M. Kwileckiej i Z. Brożek, rekreacja „oznacza określoną aktyw-
ność, mającą na celu zrównoważenie skutków jednostronności wysiłku związa-
nego z zajęciami koniecznymi. Niemniej rekreację możemy rozważać wyłącz-
nie w kategorii zachowania, postępowania lub procesu (ewentualnie strategii) – 
a nie w kategorii czasu lub miejsca”7. T. Wolańska twierdzi natomiast, że jest to 
dobrowolna działalność człowieka w czasie wolnym od pracy, głównie umoty-
wowana zadowoleniem wypływającym z niej8. D. Lalak i T. Pilch słowu „re-
kreacja” nadają trzy znaczenia: określa ona zespół zachowań człowieka 
w czasie wolnym od pracy; utożsamiana jest jedynie z procesem wypoczynku 
od pracy, a więc z regeneracją sił, usuwaniem skutków zmęczenia, restytucją 
organizmu; jest rozwijającym się dynamicznie zjawiskiem społeczno-kulturo-

                                                           
5  B. Maj, Rekreacja ruchowa jako element stylu życia młodych ludzi, w: Cudne manow-

ce? Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 125. 

6  Wielka encyklopedia PWN, t. 23, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
s. 234. 

7  M. Kwilecka, Z. Brożek, Bezpośrednie funkcje rekreacji, Wydawnictwo Almamer, 
Warszawa 2006, s. 8. 

8  T. Wolańska, Rekreacja fizyczna, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kul-
tury, Warszawa 1971, s. 7–8. 
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wym, którego podstawą jest wzrost ilości wolnego czasu oraz związane z nim 
formy zachowań ludzkich9. 

Należy podkreślić, że współczesne przeobrażenia oraz zagrożenia cywili-
zacyjne stawiają bardzo ważne zadanie przed rodziną. Chodzi mianowicie 
o wychowanie do zdrowego stylu życia właśnie przez aktywność fizyczną 
i zminimalizowanie biernego wypoczynku na rzecz aktywnego. Rekreacja fi-
zyczna umożliwia między innymi zregenerowanie organizmu, odzyskanie we-
wnętrznej równowagi i zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby cywiliza-
cyjne. Wszelkie normy zachowań zdrowotnych powinny więc mieć źródło 
w rodzinie. Rekreacja ruchowa jest natomiast jednym z czynników zdrowego 
stylu życia, który należy prowadzić już od najmłodszych lat10, ponieważ 
„utrwalone zachowania wykształcone w pierwszych latach życia dziecka, będą 
niewątpliwie miały wpływ na postawy i potrzeby w jego życiu dorosłym”11. 

 
 

2.  Metodologia badań własnych i ich cel 

 
Badania przeprowadzono metodą ankietową, a narzędziem badawczym był 

specjalnie sporządzony kwestionariusz ankiety. Dobór próby był losowy, a an-
kieta była anonimowa. Badaniami objęto młodzież w wieku od 14 do 16 lat, po 
20 uczniów z klas I, II oraz III Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce. 
Wśród badanych uczniów było 17 dziewcząt (co stanowi 28%) oraz 43 chłop-
ców (co stanowi 72%); 56 badanych pochodziło ze wsi (co stanowi 93%), a 4 
z miasta (co stanowi 7%). Dobór pod względem płci był przypadkowy, nie pre-
ferowano bowiem żadnej płci. Ponieważ do gimnazjum uczęszcza również mło-
dzież pochodzenia miejskiego, badaniem objęto dzieci nie tylko mieszkające 
i wychowujące się we wsi Adamówka, ale również mieszkające na terenie naj-
bliższego miasta, jakim jest Jarosław. Wśród badanych nie było dzieci, które ze 
względów zdrowotnych i innych nie mogły podejmować normalnej aktywności 
fizycznej, czyli takiej jak rówieśnicy. Badania przeprowadzono w marcu 2011 
roku. 

                                                           
9  Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 229. 
10  A. Stuła, B. Graczykowska, Rekreacyjne formy spędzania czasu wolnego w rodzinie, 

w: Środowisko…,  s. 76. 
11  A. Kaik-Woźniak, T. Fąk, Rekreacja ruchowa we wrocławskich rodzinach z dziećmi 

w młodszym wieku szkolnym, w: Środowisko..., s. 31. 
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Celem badań było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Jaki rodzaj aktywności ruchowej jest najczęściej podejmowany przez 

młodzież w tym wieku? 
2. Czy rodzice motywują swoje dzieci do większej aktywności ruchowej? 
3. Czy młodzież Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce interesuje się 

turystyką? 
4. Czy rodzice uczestniczą w formach aktywności ruchowej wraz ze swo-

imi synami/córkami? 
Na potrzeby badań sformułowano następujące hipotezy badawcze: 
1. Młodzież gimnazjalna niechętnie uczestniczy w grach i zabawach gru-

powych o charakterze ruchowym. 
2. Rodzice młodzieży gimnazjalnej nie mobilizują swoich dzieci do po-

dejmowania większej aktywności ruchowej. 
3. Aktywność fizyczna gimnazjalistów w czasie wolnym jest, według nich 

samych, niewystarczająca. 
Celem badania było także potwierdzenie bądź zaprzeczenie treściom wy-

suniętych w hipotezach badawczych. Badanie ankietowe oparto na pewnym 
algorytmie postępowania, mianowicie na jasnym określeniu zakresu i celu ba-
dania, a także postawieniu hipotez badawczych; ustaleniu kryterium doboru 
respondentów (w tym przypadku nauka w gimnazjum); ustaleniu liczby respon-
dentów odpowiadających wcześniej określonemu kryterium; opracowaniu planu 
dystrybucji kwestionariusza ankietowego, uzyskaniu zgody rodziców oraz póź-
niejszego zebrania wypełnionych ankiet; skonstruowaniu kwestionariusza an-
kietowego; przeprowadzeniu badania ankietowego według opracowanego 
wcześniej planu; weryfikacji i sprawdzeniu pod kątem poprawności wypełnie-
nia kwestionariuszy ankietowych; przeprowadzeniu obliczeń wyników ankiety, 
wizualizacji w formie graficzno-tekstowej wyników przeprowadzonych badań; 
wyciągnięciu wniosków z przeprowadzonej analizy, odpowiedzi na postawione 
pytania oraz obaleniu bądź podtrzymaniu postawionych hipotez badawczych. 

Należy podkreślić, że do analizy wzięto pod uwagę wyłącznie ankiety 
kompletnie wypełnione przez badanych respondentów. Po przeliczeniu ankiet 
otrzymano 60 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, czyli tyle, ile przeka-
zano do wypełnienia młodzieży gimnazjalnej. Ponieważ młodzież gimnazjalna 
to osoby niepełnoletnie, konieczne było uzyskanie zgody rodziców na przepro-
wadzenie badania wśród ich dzieci. Zgodę taką otrzymano. 
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3. Analiza wyników badań 

 
W badaniu młodzieży uczącej się w Gimnazjum im. Anny Jenke w Ada-

mówce przeważali chłopcy nad dziewczętami. Taką samą przewagę widać 
w strukturze uczniów klas I–III tego gimnazjum. Znaczna część ankietowanych 
to mieszkańcy wsi. Jedynie 4 osoby mieszkają w pobliskim mieście, lecz ich 
rodzice pracują w Adamówce. 

Z analizy dominujących typów czynności rekreacyjnych podejmowanych 
w czasie wolnym wynika, że są one mocno zróżnicowane (tabela 1).  Młodzieży 
zaproponowano dziesięć typów zachowań rekreacyjnych w czasie wolnym i po-
proszono o odpowiedź na pytanie o główne formy rekreacji. 

 
Tabela 1 

Zróżnicowanie preferowanych form rekreacji młodzieży szkolnej w czasie wolnym 

Ogółem Lp. Kategorie odpowiedzi N = 60 % 
1. Oglądanie telewizji 13 21,6 
2. Gra na komputerze 9 15 
3. Słuchanie muzyki 8 13,3 
4. Uczestniczenie w grach i zabawach z rówieśnikami 5 8,3 
5. Sen 5 8,3 
6. Jazda na rowerze 4 6,6 
7. Spacerowanie 4 6,6 
8. Uprawianie sportu 4 6,6 
9. Pływanie 3 5 

10. Imprezy kulturalne 3 5 
11. Inne 2 3,3 

Źródło: badania własne. 
 
 
Wśród zachowań w czasie wolnym badanej grupy respondentów przewa-

żały formy rekreacji biernej. Najczęściej wskazywano oglądanie telewizji 
(13 wskazań), grę na komputerze (9 wskazań), słuchanie muzyki (8 wskazań) 
oraz sen (5 wskazań). Wyniki te powinny dać do myślenia, szczególnie rodzi-
com ankietowanej młodzieży, aby motywowali dzieci do ruchu, a nie bezsen-
sownego marnowania czasu. W grupie aktywnych form rekreacji w czasie wol-
nym preferowano gry i zabawy z rówieśnikami (5 wskazań), jazdę na rowerze 
(4 wskazania), spacerowanie (4 wskazania), uprawianie sportu (4 wskazania), 
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pływanie (3 wskazania) oraz imprezy kulturalne (3 wskazania). Pozostałe 
2 osoby w wolnym czasie najczęściej się nudzą. 

Autorkę interesowało również, czy badana młodzież wyraża chęć uczest-
nictwa w grach oraz zabawach ruchowych (tabela 2). 

 
Tabela 2 

Chęć uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych  
lub jej brak wśród ankietowanych 

Ogółem Lp. Kategorie odpowiedzi N = 60 % 
1. Tak 54 90 
2. Nie 6 10 

Źródło: badania własne. 
 
 
W porównaniu z poprzednimi wynikami dobrą prognozą jest to, że mimo 

wszystko zdecydowana większość młodzieży bardzo chętnie uczestniczy 
w grach i zabawach ruchowych (54 osoby). Jedynie niewielka część ankietowa-
nych gimnazjalistów robi to niechętnie (6 osób). Jak widać, mimo komputera 
i telewizji, ankietowani widzą potrzebę ruchu przez zabawę i gry na świeżym 
powietrzu. 

W dalszej kolejności autorka chciała się dowiedzieć, ile czasu w ciągu dnia 
powszedniego poświęca badana młodzież na gry i zabawy zespołowe (tabela 3). 

 
Tabela 3  

Czas poświęcony grom i zabawom na świeżym powietrzu  
przez ankietowanych w dni powszednie (liczba godzin dziennie) 

Ogółem Lp. Kategorie odpowiedzi N = 60 % 
1. 2–3  31 51,7 
2. 4–5  25 41,7 
3. 0–1  4 6,6 

Źródło: badania własne. 
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Jak pokazują wyniki badań, ankietowani starają się długo przebywać na 
świeżym powietrzu – większość z nich 2–3 godziny (31 wskazań), a nieco 
mniej – ponad 4 godziny (25 wskazań). Można to wiązać z okresem, w jakim 
zostało przeprowadzone badanie. Okres wiosenno-letni, to przecież czas, gdy 
dużo wolnych chwil poświęcamy na przebywanie na dworze. Drugą przyczyną 
może być fakt, że większość gimnazjalistów mieszka na wsi, więc bardzo często 
pomagają w pracach gospodarczych swoim rodzicom. 

Autorka chciała się również dowiedzieć, czy badana młodzież gimnazjalna 
uważa, że czas poświęcany na aktywność ruchową poza zajęciami szkolnymi 
jest wystarczający (tabela 4). 

 
Tabela 4 

Wystarczalność aktywności ruchowej w czasie wolnym  
według ankietowanych 

Ogółem Lp. Kategorie odpowiedzi N = 60 % 
1. Wystarczająco dużo czasu  6 10 
2. Niewystarczająco dużo czasu 54 90 

Źródło: badania własne. 
 
 
Z analizy ankiet wynika, że dla większości respondentów ilość ruchu, jaką 

mają zapewnioną w czasie wolnym, jest niewystarczająca (54 wskazania). Być 
może okres wakacyjny zrekompensuje ankietowanym małą ilość czasu,  
a w związku z tym i małą ilość ruchu. 

Autorkę interesowało, czy rodzice motywują swoje dzieci do większej  
aktywności ruchowej (tabela 5). 

 
Tabela 5 

Mobilizowanie przez rodziców  
do większej aktywności ruchowej ankietowanych  

Ogółem Lp. Kategorie odpowiedzi N = 60 % 
1. Nie 50 83,4 
2. Czasem 6 10 
3. Tak 4 6,6 

Źródło: badania własne. 
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Niestety rodzice nie mobilizują młodzieży do większej aktywności fizycz-
nej. W opinii autorki nie powinno tak być, ponieważ to właśnie rodzice powinni 
motywować do większej ilości ruchu. W związku z tym w tej dziedzinie jest 
jeszcze dużo do zrobienia. 

W dalszej kolejności spytano młodzież o wspólną aktywność ruchową 
z rodzicami (tabela 6). 

 
Tabela 6 

Wspólna aktywność ruchowa ankietowanej młodzieży gimnazjalnej  
z rodzicami 

Ogółem Lp. Kategorie odpowiedzi N = 60 % 
1. Nie 55 91,6 
2. Czasem 3 5 
3. Tak 2 3,4 

Źródło: badania własne. 
 
 
W opinii badanych (55 osób), rodzice nie uczestniczą z nimi w różnorod-

nych formach sportowo-rekreacyjnych. Wprawdzie trudno się temu dziwić, 
ponieważ większość rodziców ankietowanych to rolnicy, mający na głowie 
gospodarstwa i związane z nimi zajęcia. Jednak i w tej dziedzinie również jest 
dużo do nadrobienia. 

Podjęto próbę uzyskania informacji, jak często młodzież uczestniczy 
w weekendowych wyjazdach turystycznych (tabela 7). 

 
Tabela 7 

 Częstotliwość uczestnictwa  
w turystycznych wyjazdach weekendowych młodzieży 

Ogółem Lp. Kategorie odpowiedzi N = 60 % 
1. Kilka razy do roku 32 53,3 
2. Raz w miesiącu 20 33,3 
3. Dwa razy w miesiącu 6 10 
4. Co tydzień 2 3,4 

Źródło: badania własne. 
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Z badań wynika, że wszystkie badane osoby uczestniczą w wyjazdach tu-
rystycznych w czasie weekendu. Świadczy to o dużej popularności turystyki 
weekendowej wśród badanej młodzieży – 32 osoby deklarowały, że uczestniczą 
w takich wyjazdach kilka razy do roku, 20 osób – raz w miesiącu, 6 osób – dwa 
razy w miesiącu, a 2 osoby – co tydzień. Można zatem wnioskować, że czas 
wolny zasadniczo wpływa na korzystanie z różnych form rekreacji. 

Wśród najczęstszych form turystyki uprawianych w okresach weekendo-
wych przez badaną młodzież były wyjazdy do najbliższej rodziny (23 wskaza-
nia), wyjazdy do sąsiedniego miasta (19 wskazań), penetracja najbliższej okoli-
cy (14 wskazań) oraz turystyka kwalifikowana (4 wskazania) – tabela 8. 

 
Tabela 8 

Formy turystyki uprawiane w okresach weekendowych przez młodzież 

Ogółem Lp. Kategorie odpowiedzi N = 60 % 
1. Wyjazdy do najbliższej rodziny 23 38,4 
2. Wyjazdy do sąsiedniego miasta 19 31,6 
3. Penetracja najbliższej okolicy 14 23,4 
4. Turystyka kwalifikowana 4 6,6 

Źródło: badania własne. 
 
 
Na koniec badań zadano pytanie młodzieży, czy interesuje się turystyką 

(tabela 9). 
 

Tabela 9 

Zainteresowanie młodzieży turystyką 

Ogółem Lp. Kategorie odpowiedzi N = 60 % 
1. Tak 48 80 
2. Nie 12 20 

Źródło: badania własne. 
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Zadowalający jest fakt, że większość ankietowanych wyraża zaintereso-
wanie szeroko pojętą turystyką (48 osób). Jest to dobra prognoza na przyszłość. 
Być może jako dorośli ludzie, będą częściej organizowali wyjazdy turystyczno- 
-krajobrazowe wraz ze swoimi dziećmi. 

 
 

4. Wnioski 

 
1. Niepokojące jest wysokie zainteresowanie biernymi formami spędzania 

czasu wolnego, takimi jak korzystanie z  komputera czy oglądanie telewizji. 
2. Większość z badanych lubi gry i zabawy ruchowe. 
3. Badana młodzież w wieku gimnazjalnym w dzień powszedni ma mniej 

czasu wolnego niż w dniach wolnych od nauki szkolnej (od 2 godz. do 5 godz. 
i powyżej 8 godz.). 

4. Najczęściej wybieranymi formami aktywności ruchowej są gry i zaba-
wy, zarówno grupowe jak i indywidualne. Są one łatwe do zorganizowania, 
dlatego w tego typu aktywności może brać udział większe grono młodzieży. 

5. Za niewystarczający stopień aktywności ruchowej młodzieży można po 
części winić również ich rodziny. Niewielu rodziców motywuje bowiem swoje 
dzieci do większego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej 
o charakterze prozdrowotnym. 

6. Do zwiększenia udziału w różnych formach aktywności zachęcają kole-
dzy i koleżanki. 

7. Młodzież deklaruje wysoką częstotliwość uczestnictwa w turystyce 
w okresach weekendowych. 

8. Wyraźnie widać zainteresowanie ankietowanych gimnazjalistów tury-
styką, co jest dobrą prognozą na ich przyszłość. 

9. Do pozytywnych skutków uprawiania kultury fizycznej młodzież zali-
cza zdrowie oraz ogólną sprawność. 

Odnosząc się do trzech hipotez badawczych, można stwierdzić, że: 
1. Należy obalić pierwszą hipotezę badawczą, mówiącą, że młodzież gim-

nazjalna niechętnie uczestniczy w grach i zabawach grupowych o charakterze 
ruchowym. Z badań wynika, że młodzież gimnazjalna bardzo chętnie podejmu-
je aktywność fizyczną w postaci gier i zabaw na świeżym powietrzu, nawet 
mimo że spędza dużo czasu przed komputerem i telewizorem. 
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2. Niestety, trzeba podtrzymać drugą hipotezę badawczą, mówiącą, że ro-
dzice młodzieży gimnazjalnej nie mobilizują swoich dzieci do podejmowania 
większej aktywności ruchowej. Jest to prawda poparta wynikami ankiety. Ba-
dani twierdzili, że nie czują motywacji ze strony rodziców do większej aktyw-
ności ruchowej. 

3. Należy podtrzymać trzecią hipotezę, która mówi, że aktywność fizyczna 
gimnazjalistów w czasie wolnym jest, według nich samych, niewystarczająca. 
Ankietowani podali, że ich poziom aktywności ruchowej w czasie wolnym jest 
niewystarczający. 

 
 

Zakończenie 

 
Aktywność ruchowa jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju 

fizycznego, a po części i psychicznego dziecka. Minimalną aktywność określa 
się na 6 godzin zorganizowanego ruchu w tygodniu. Tyle godzin powinni ćwi-
czyć uczniowie na lekcjach wychowania fizycznego, a także w ramach ruchu 
w godzinach pozalekcyjnych. Tymczasem rodzice często nie rozumieją potrze-
by ruchu swoich dzieci, ani nie potrafią organizować im różnorodnej rekreacji 
ruchowej. Zwracanie się matki do dziecka: nie biegaj, bo się spocisz, jest do-
wodem na brak zrozumienia potrzeb rozwojowych swojego dziecka. Rodzice, 
przymykając oczy na mało aktywny tryb życia swoich dzieci, wyrządzają im 
wielką krzywdę. 

Jak dowodzą badania, rodzice ankietowanych gimnazjalistów nie wykazu-
ją zainteresowania kwestiami sprawności ruchowej własnych dzieci, nie moty-
wują dzieci do zdrowego ruchu, ani też sami nie przyłączają się do uprawianych 
form rekreacji. Jak wiadomo, sportowo-rekreacyjne spędzanie czasu wolnego ze 
swoimi dziećmi nie tylko jest prozdrowotne, ale również zacieśnia więzy ro-
dzinne. O ile sport dla tych rodziców może być formą zbyt forsowną, o tyle 
odpowiednia w tym przypadku może być turystyka w jej wielu formach i krajo-
znawstwo. 

Turystyka i krajoznawstwo przygotowują młodzież do działania, pokony-
wania trudności wspólnym wysiłkiem, co będzie miało doniosłe znaczenie 
w dorosłym życiu każdego człowieka. Krajoznawstwo i turystyka powinny się 
zatem wzajemnie uzupełniać i tworzyć całość. Obie te formy mogą być dosko-
nałą rozrywką dla rodzin, dając wiele radości ze wspólnych wojaży. Nie-
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kwestionowane jest więc znaczenie turystyki i wypoczynku dla zdrowia i pra-
widłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Turystyka dzieci i młodzieży sama 
w sobie nie może być panaceum na brak ruchu. Powinna być łączona z rekre-
acją, sportem i zabawą w jeden system, który będzie kształtował zdrowie, wy-
chowanie i charakter młodzieży. 
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Summary 
 
The study focuses on the issue of recreational behaviour of young people 

attending Anna Jenke Gymnasium in Adamówka. The source material has been based 
on the research conducted in March 2010 and the obtained results. The author stresses 
that physical activity is the main determinant of keeping fit and healthy throughout the 
whole life. However, this goal can only be achieved if optimum conditions are created 
and the appropriate role model appears. 

 
Translated by Agnieszka Joniec 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 689                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG  NR 78                 2011 
 
 

 
 

Ewa Koprowiak, Aleksandra Lubczyńska, Beata Nowak 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

 
 
 

WPŁYW UPRAWIANIA SZERMIERKI  
NA WYBRANE CZYNNIKI OSOBOWOŚCIOWE MŁODZIEŻY 

 
 
 

Wstęp 

 
Umiejętność władania białą bronią (mieczem, szablą, szpadą, floretem czy 

kijem), jak pisze M. Łuczak [2002], cieszyła się od najdawniejszych czasów 
dużym uznaniem społecznym. Broń, będąca jedną z dziedzin kultury material-
nej człowieka oraz pozostałością wszystkich kultur, przyczyniała się do rozwo-
ju jego sprawności fizycznej i umysłowej. Służyła celom militarnym, paradnym, 
sakralnym, insygnialnym, ceremonialnym, myśliwskim i sportowym. Wywo-
dząca się z rzemiosła wojennego sztuka szermiercza rozwijała się z różną inten-
sywnością w poszczególnych epokach. Popularna była i jest niemal we wszyst-
kich kulturach od tysiącleci. 

Pojawienie się floretu jako broni ćwiczebnej w XVIII wieku oraz użycie 
maski przez fechmistrza La Boesiere (około 1780 roku) przyczyniło się do po-
wstania, oprócz istniejących nurtów – realistycznego i bojowego, kolejnego, 
zwanego rekreacyjno-sportowym, z którego pod koniec XIX wieku powstała 
szermierka sportowa [Łuczak, 2002]. Sztuka szermiercza stała się sportem po-
dobnie jak inne dyscypliny, gdy wyeliminowano z niej czynności i ćwiczenia 
militarne mające na celu uśmiercenie, zranienie lub inne unieszkodliwienie 
przeciwnika [Lipoński, 1987]. 
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Istotą współczesnej szermierki jest walka bronią sportową dwóch jedna-
kowo wyposażonych przeciwników według obowiązujących przepisów. Starcie 
szermiercze w tej dyscyplinie rozgrywane jest według zasad umownych, mię-
dzy innymi pierwszeństwo natarcia przed działaniem wyprzedzającym oraz 
pierwszeństwo natychmiastowej odpowiedzi (riposty) przed powtórzeniem na-
tarcia [Czajkowski, 1954].  

Każda dyscyplina sportowa jest złożona i ma swoją specyfikę. Szermierka, 
jak uważa K. Grzegorek [2000], nie należy do tych dyscyplin sportu, które cie-
szą się największą popularnością, jednak z uwagi na uzyskiwane przez jej re-
prezentantów wysokie wyniki sportowe (szczególnie w kategoriach młodzieżo-
wych) warto byłoby ją popularyzować. Sport szermierczy dzięki swojemu sys-
temowi szkolenia kształtuje wszystkie cechy, potrzebne do odnalezienia się 
w dzisiejszej rzeczywistości, między innymi adaptację do zmieniających się 
warunków, odpowiedzialność, sprawność fizyczną. Dodatkowo szermierka 
wykorzystująca aspekt walki rozwija osobowość zawodnika, jego styl poznaw-
czy i indywidualne sposoby reagowania na sytuacje.   

Szermierka jest tą dyscypliną sportu, która nie wymaga posiadania spe-
cjalnych cech fizycznych, lecz kładzie nacisk przede wszystkim na predyspozy-
cje psychiczne, dzięki czemu można dostosować styl walki do osobowości 
i temperamentu zawodnika. Konieczność wykorzystania odmiennych stylów 
walki w konkretnej sytuacji wymaga od zawodnika między innymi połączenia 
poszczególnych stylów walki z szeroko rozumianą psychologicznie sytuacją 
walki w szermierce, umiejętności połączenia własnej inicjatywy z umiejętnością 
wykorzystania posiadanych informacji, zrozumienia zależności istniejących 
w sytuacji walki szermierczej, co pozwala na świadome, optymalne zachowania 
szermierzy w walce [Bandach, 2000].  

W ujęciu popularnym większość określeń osobowości można zakwalifi-
kować do dwóch grup [Hall, Lindzey, 1994]. W pierwszym zastosowaniu ter-
min ten oznacza umiejętność lub zręczność w kontaktach społecznych. Osobo-
wość jednostki jest określana ze względu na jej zdolność wzbudzania pozytyw-
nych reakcji u różnych osób i w różnych okolicznościach. W drugim zastoso-
waniu osobowość jest rozumiana jako najbardziej wyraźne i rzucające się  
w oczy wrażenie, jakie jednostka wywiera na innych ludziach. W obu zastoso-
waniach zawarty jest element oceny. 

Psychologia, wprowadzając termin osobowość, nadaje mu znaczenie bar-
dziej neutralne, obiektywne. Mimo że w codziennym zastosowaniu osobowość 
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ma bardzo różnorodne znaczenie, to liczba znaczeń, jakie psychologowie nada-
wali temu terminowi, jest jeszcze większa. Jest wiele opinii rozbieżnych, a nie-
kiedy wzajemnie sprzecznych [Gracz, Sankowski, 2007; Wysocka, 2004]. We 
wszystkich dociekaniach podejmowane są jednak dwa, powiązane ze sobą za-
gadnienia: związane ze stałością i zmiennością ludzkiego działania.  

Jak pisze E. Wysocka [2004], osobowość to bardzo złożona, ale zorgani-
zowana struktura, której elementy są różnie ujmowane w zależności od ogólnej 
koncepcji osobowości. Przez pojęcie struktura rozumie się jej budowę i organi-
zację, czyli elementy w niej występujące, oraz relacje i zależności, jakie zacho-
dzą między tymi elementami. Opisując strukturę osobowości, bierze się pod 
uwagę formalne (reakcje, cechy, wymiary, typy osobowości), treściowe i jako-
ściowe jej elementy, takie jak temperament, charakter, uzdolnienia, postawy, 
wartości, postawy, potrzeby, emocje. 

W naukach pedagogicznych osobowość jest traktowana jako przedmiot 
i cel oddziaływań wychowawczych. Przyjęta na potrzeby artykułu definicja 
osobowości jako zespołu względnie stałych cech (właściwości, czynników, 
stylów) psychicznych jednostki, kształtujących się w toku interakcji między 
jednostką a jej społecznym otoczeniem, pozwala wyjaśniać niektóre zjawiska 
w zachowaniu się człowieka i właściwości jego zachowania. W takim ujęciu 
teoretycznym zachowanie jest zdeterminowane nie tylko przez bieżącą sytuację, 
lecz również przez to wszystko, co wcześniej już w osobowości człowieka zo-
stało ukształtowane i przez tę sytuację zostało wyzwolone. Inaczej mówiąc, 
osobowość z jednej strony kształtuje się w toku aktywności, z drugiej zaś – 
w aktywności się manifestuje [Suchodolski, 1993]. 

Wyniki wielu badań potwierdzają ważną rolę sportu w kształtowaniu cech 
osobowości [m.in. Karolczak-Biernacka, 1996; Simmons, Dickinson, 1986]. 
B. Karolczak-Biernacka twierdzi, że „sport jest dobrowolną działalnością, po-
dejmowaną dla zaspokojenia potrzeby zabawy, popisu, walki, a także we-
wnętrznego doskonalenia się w drodze systematycznego rozwoju cech fizycz-
nych, umysłowych i wolicjonalnych” [Karolczak-Biernacka, 1996, s. 3]. W ba-
daniach podjęto próbę określenia, w jakim stopniu szermierka jest dyscypliną, 
która może odgrywać rolę osobotwórczą. 

Istota działania ruchowego wnika w sfery fizyczną, psychiczną i spo-
łeczną, wyrabiając określone postawy, wzbogacając wewnętrzne przeżycia 
człowieka [Osiński, 1996], chociażby dlatego, że obniża napięcie psychiczne, 
łagodzi stany lękowe, słowem: wpływa na dobrostan psychiczny jednostki. 
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Wychowanie fizyczne i sportowe jest w tym aspekcie ważnym czynnikiem 
kształtującym osobowość. Sport (rozumiany jako powszechna aktywność fi-
zyczna) jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych ludzkich aktywności 
wpływających na postawę człowieka, zwłaszcza młodego człowieka. Jest wręcz 
określany szkołą charakteru lub fundamentem psychofizycznej sprawności (ja-
ko inspiracja do wszelkiej aktywności i motywacja do bycia lepszym). Jest źró-
dłem radości i silnych emocjonalnych przeżyć oraz płaszczyzną przyjaznych 
kontaktów z innymi [Osiński, 1996]. 

 
 

1. Materiał i metoda badań 

 
Badania przeprowadzono w 2010 roku wśród zawodników klubów szer-

mierczych z różnych stron Polski. Przedstawione wyniki są tylko częścią badań, 
które mają na celu ocenę możliwości oddziaływania szermierki na uprawiającą 
ją młodzież w aspekcie zmian osobowościowych. Warto zatem poznać motywy 
podjęcia treningów, czynniki utrudniające uprawianie szermierki, jej miejsce 
w hierarchii zainteresowań, zmiany w osobowości obserwowane przez bada-
nych  oraz ich przekonania o korzyściach wynikających z uprawiania szermier-
ki. Za zmienną różnicującą przyjęto płeć. 

Ogółem przebadano 71 osób, w tym 55% to chłopcy. Średnia wieku wy-
nosiła około 16 lat.  Przez trening sportowy rozumiemy wieloletni, specjalnie 
zorganizowany proces pedagogiczny, w którego ramach zawodnik uczy się 
techniki oraz taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność 
fizyczną, a także cechy wolicjonalne i osobowość oraz nabywa wiedzę na temat 
prowadzonej przez siebie działalności sportowej. W przeważającej większości 
(około 95%) osoby te uprawiały szermierkę dłużej niż dwa lata i częściej niż 
dwa razy w tygodniu. Można zatem przyjąć, że tak częsty kontakt z uprawianą 
przez siebie dyscypliną ma wpływ na kształtowanie się osobowości badanej 
młodzieży. 

Ze względu na wieloaspektowość badań zastosowano następujące metody 
i techniki badawcze: sondaż diagnostyczny i ankietę. Jako narzędzia badawcze 
wykorzystano kwestionariusz ankiety składający się z 11 pytań, zmodyfikowa-
ne do celów badawczych pracy dwie skale: wartości cenionych w sporcie (Sur-
vey of Values in Sport D. Simmonsa i R.V. Dickinsona) oraz wartości wycho-
wawczych w sporcie (Z. Żukowskiej). Do oceny istotności różnic statystycz-
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nych ze względu na płeć badanych zastosowano test chi2 i test U Manna- 
-Whineya. 

 
 

2. Wyniki badań 

 
W celu określenia rangi szermierki wśród form aktywności fizycznej re-

spondentów, zapytano ich o ocenę swojej sprawności fizycznej, sposoby spę-
dzania czasu wolnego i uprawiane formy aktywności fizycznej. 

Wyniki badań wskazują na duże zaangażowanie w uprawianą dyscypliną 
sportu. Dla większości badanych (62,5% dziewcząt i 76,9% chłopców) szer-
mierka jest jedynym uprawianym przez nich sportem. Uzyskane wyniki nie są 
zróżnicowane ze względu na płeć (tabela 1). Pozostali (odpowiednio 37,5% 
oraz 23,08%) są zaangażowani również w inne dyscypliny sportowe –
najczęściej wymieniano aerobik, piłkę nożną, pływanie, biegi, jazdę na rowerze, 
siatkówkę, rzadziej koszykówkę, windsurfing, kick boxing i tenis ziemny. 

 
Tabela 1  

Szermierka a inne uprawiane przez badanych dyscypliny sportu 

Tak Nie Płeć N % N % Σ p 

Dziewczęta  20 62,50 12 37,50 32 
Chłopcy  30 76,92 9 23,08 39 0,2983 

Źródło: badania własne.  
 
 
W ocenie badanej młodzieży ich sprawność fizyczna w porównaniu z ró-

wieśnikami jest na ogół większa (tabela 2). Zastanawia fakt, że 10,26% chłop-
ców i 3,13% dziewcząt uznało swoją sprawność za mniejszą w porównaniu 
z rówieśnikami. Chłopcy (30,77%) częściej nie widzą różnicy między własną 
sprawnością a sprawnością rówieśników. Można to wytłumaczyć tym, że są oni 
w tym wieku stosunkowo aktywni fizycznie (tabela 2).  
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Tabela 2  

Autoocena sprawności fizycznej badanych osób w porównaniu z rówieśnikami 

Dziewczęta Chłopcy Σ Sprawność fizyczna N % N % N % p 

Większa 17 53,12 16 41,03 33 46,48 
Mniejsza 1 3,13 4 10,26 5 7,04 
Taka sama 5 15,63 12 30,77 17 23,94 
Trudno powiedzieć 9 28,12 7 17,94 16 22,54 

0,8127 

Źródło: badania własne. 
 
 
Większość badanych osób (50% dziewcząt i 41,03% chłopców) preferuje 

bardzo aktywny fizycznie sposób spędzania czasu wolnego (tabela 3). 
  

Tabela 3 

Preferowany sposób spędzania czasu wolnego 

Dziewczęta Chłopcy Σ Sposób spędzania  
czasu wolnego N % N % N % p 

Bardzo aktywny fizycznie 16 50,00 16 41,03 32 45,07 
Mało aktywny fizycznie 4 12,50 6 15,38 10 14,08 
Bierny fizycznie 6 18,75 9 23,08 15 21,13 
Trudno powiedzieć 6 18,75 8 20,51 14 19,72 

0,5556 

Źródło: badania własne. 
 
 
Duże zaangażowanie badanych osób w uprawianie wybranej dyscypliny 

sportu potwierdzają wypowiedzi, że szermierka jest ich głównym zajęciem 
w ciągu tygodnia (zdecydowanie tak odpowiedziało 34,38% dziewcząt 
i 38,46% chłopców, raczej tak – odpowiednio 31,25% i 38,46%)) lub traktują ją 
jako najważniejszą w porównaniu z innymi dyscyplinami (zdecydowanie tak 
odpowiedziało 46,88% dziewcząt i 51,28% chłopców, raczej tak – odpowiednio 
31,25% i 23,08%). Nikt kategorycznie nie zanegował ważności uprawianej 
przez siebie dyscypliny, a tylko nieliczni respondenci deklarowali rezygnację 
z szermierki na rzecz innych zajęć (zdecydowanie tak odpowiedziało 6,25% 
dziewcząt i 7,69% chłopców, raczej tak – odpowiednio 6,25% i 7,69%). Nie 
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odnotowano istotnych statystycznie różnic w odpowiedziach dziewcząt i chłop-
ców (tabela 4). 

 
Tabela 4  

Ranga szermierki w autoocenie badanych 

1 2 3 4 5 Ranga Płeć % p 

dziewczęta 34,38 31,25 21,88 9,38 3,13 Szermierka jest moim 
głównym zajęciem w cią-
gu tygodnia chłopcy 38,46 38,46 10,26 10,26 2,56 

0,5326 

dziewczęta 6,25 6,25 18,75 37,50 31,25 Często rezygnuję z szer-
mierki na rzecz innych 
zajęć chłopcy 7,69 7,69 10,26 38,46 35,90 

0,6944 

dziewczęta 46,88 31,25 21,88 0 0 Szermierka w porównaniu 
z innymi dyscyplinami 
sportu jest dla mnie naj-
ważniejsza 

chłopcy 51,28 23,08 12,82 7,69 5,13 
0,9218 

1 – tak, 2 – raczej tak, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej nie, 5 – nie. 

Źródło: badania własne. 
 
 
Następnie zapytano badanych o czynniki, które skłoniły ich do podjęcia 

uprawiania szermierki (tabela 5). W przypadku dziewcząt były to przede 
wszystkim informacje od trenera i nauczyciela (50%), a następnie informacje od 
znajomych (46,87%). W przypadku chłopców stosunkowo duży procent bada-
nych (46,15%) wskazał na znaczną rolę znajomych, a tylko 28,20% – nauczy-
ciela. Uzyskane wyniki nie są jednak istotne statystycznie. U części osób  
(18,75% dziewcząt i 23,07% chłopców) ważne okazały się tradycje rodzinne. 
Najmniejszy wpływ na wybór miały artykuły w czasopismach czy traktowanie 
szermierki jako uzupełnienia innych sportów (2,81% wszystkich badanych). 
Wśród innych czynników wymieniono takie, jak powołanie, możliwość zdoby-
cia nagrody indywidualnej, chęć uprawiania sportu, chęć poznania nowych 
znajomych, wpływ kolegów i koleżanek z klasy, chęć poznania czegoś nowego, 
chęć wyżycia się. 
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Tabela 5  

Czynniki decydujące o podjęciu treningów szermierki* 

Dziewczęta Chłopcy Σ Czynniki N % N % % p 

Artykuły w czasopismach 2 6,25 0 0,00 2,81 
Audycje telewizyjne 2 6,25 3 7,69 7,04 
Informacje od znajomych 15 46,87 18 46,15 46,47 
Informacje od trenera lub nauczyciela 16 50,0 11 28,20 38,02 
Tradycje rodzinne 6 18,75 9 23,07 21,13 
Popularność szermierki 4 12,50 5 12,82 12,68 
Uzupełnienie innych sportów 0 0,00 2 5,12 2,81 
Inne 8 25,00 8 20,51 22,53 

0,5385 

* Możliwość wielokrotnego wyboru. 
Źródło: badania własne. 

 
 
Wyniki badań nad spostrzeganiem czynników utrudniających podejmowa-

nie treningu są zróżnicowane, chociaż nieistotne statystycznie. Większy odsetek 
dziewcząt (46,88%) wskazuje na takie czynniki. W opinii ponad połowy chłop-
ców nie ma czynników utrudniających im uprawianie szermierki (tabela 6). 

 
Tabela 6  

Spostrzeganie czynników utrudniających uprawianie szermierki 

Tak Nie Σ Płeć N % N % tak nie p 

Dziewczęta  15 46,88 17 53,12 
Chłopcy  17 43,59 22 56,41 32 39 0,8127 

Źródło: badania własne. 
 
 
Odpowiedzi chłopców na pytanie o konkretne czynniki utrudniające upra-

wianie szermierki są bardziej zróżnicowane niż dziewcząt, chociaż nieistotne 
statystycznie (tabela 7). W zdecydowanej większości wskazywano na zbyt dużą 
ilość czasu spędzanego w szkole (46,87% dziewcząt i 38,46% chłopców) oraz 
brak czasu (odpowiednio 25% i 23,94%). 
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Tabela 7  

Czynniki utrudniające uprawianie szermierki 

Dziewczęta Chłopcy Σ Utrudnienia N % N % % p 

Duża ilość czasu spędzana w szkole 15 46,87 15 38,46 42,25 
Brak sprzętu sportowego 0 0,00 1 2,56 1,41 
Zbyt mało pieniędzy 0 0,00 2 5,12 2,82 
Brak czasu 8 25,0 9 23,08 23,94 
Duża odległość do klubu sportowego 1 3,13 1 2,56 2,82 

0,7690 

Źródło: badania własne. 
 
 
Chcąc uzyskać informacje na temat wpływu szermierki na wybrane cechy 

osobowościowe w autoocenie respondentów, skonstruowano skalę zmian cech 
osobowościowych. Współczynnik rzetelności skali był wysoki i wynosił 0,82. 

 
Tabela  8 

Deklarowane zmiany pod wpływem uprawiania szermierki 

Dziewczęta Chłopcy 
tak nie tak nie Zmiany 

N % N % N % N % 
p 

Lepsze kontakty z rówieśni-
kami 23 71,88 9 28,13 27 69,23 12 30,77 0,8488 
Umiejętność reagowania  
na sytuacje trudne 26 81,25 6 18,75 29 76,32 9 23,68 0,7236 
Łatwość rozwiązywania 
problemów 19 59,38 13 40,63 18 47,37 20 52,63 0,3894 
Większa pewność siebie 23 71,88 9 28,13 31 79,49 8 20,51 0,5831 
Większa samodzielność 26 81,25 6 18,75 33 84,62 6 15,38 0,8083 
Większa odpowiedzialność 23 71,88 9 28,13 29 76,32 9 23,68 0,7502 
Tolerancja wobec innych 23 71,88 9 28,13 25 65,79 13 34,21 0,6627 
Większa samodyscyplina 23 71,88 9 28,13 29 74,36 10 25,64 0,8578 
Zwrócenie uwagi na czysty 
 i schludny wygląd 23 71,88 9 28,13 17 44,74 21 55,26 0,0517 

Źródło: badania własne. 
 

 
Na pytanie, czy szermierka wpłynęła na zmiany wybranych cech osobo-

wościowych, większość respondentów potwierdzała taki wpływ. Najwięcej 
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osób (81,25% dziewcząt i 84,62% chłopców) zauważyło u siebie wzrost samo-
dzielności, podobny odsetek dziewcząt (81,25%) – lepszą umiejętność reago-
wania na sytuacje trudne. Chłopcy (79,49%) wskazywali na większą pewność 
siebie. Odpowiedzi dziewcząt i chłopców nie różnią się istotnie statystycznie. 
Jedynie w przypadku zwrócenia uwagi na czysty i schludny wygląd deklaracje 
dziewcząt (71,88%) różniły się od deklaracji chłopców (44,74%). Szczegółowe 
dane przedstawiono w tabeli 8. 

Wartości są uznawane za predyktory zachowania się człowieka (inaczej: 
typy trwałych przekonań jednostki). Można więc przyjąć, że ich rozpoznanie 
dostarcza więcej informacji charakteryzujących miejsce aktywności fizycznej 
w życiu człowieka [Karolczak-Biernacka, 1996]. Z tego powodu ważne było 
zbadanie nośności i skuteczności sportowej aktywności (sportu, rekreacji) jako 
areny dla ekspresji różnych wartości. 

Wśród wartości wychowawczych szermierki najwyższą rangę uzyskały 
wartości perfekcjonistyczne, takie jak możliwość utrzymania dobrej kondycji 
i zdrowia (87,5% dziewcząt i 82,05% chłopców). Porównanie uzyskanych wy-
ników ze względu na płeć wskazuje na różnice istotne statystycznie. Według 
dziewcząt, szermierka w większym stopniu umożliwia pokonywanie własnych 
słabości (p = 0,0420) oraz jest źródłem emocji i wrażeń (p = 0,0761). Bardzo 
dużą różnicę (p = 0,0007) odnotowano w wypadku możliwości utrzymania do-
brej kondycji i relaksu. Tę wartość szermierki wskazało 65,63% dziewcząt i tyl-
ko 23,68% chłopców. Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli 9. 

 
Tabela 9  

Deklarowane wartości szermierki 

1 2 3 4 Wartości Płeć % p 

dziewczęta 56,25 34,38 0,00 9,38 Możliwość zdobycia nowej 
wiedzy chłopcy 43,59 38,46 7,69 10,26 0,2956 

dziewczęta 74,19 19,35 0,00 6,45 Źródło emocji i wrażeń 
chłopcy 48,72 41,03 0,00 10,26 0,0761 

dziewczęta 65,63 25,00 3,13 6,25 Możliwość wypoczynku  
i relaksu chłopcy 23,68 34,21 34,21 7,89 0,0007 

dziewczęta 87,50 9,38 3,13 0,00 Możliwość utrzymania 
dobrej kondycji i zdrowia chłopcy 82,05 10,26 2,56 5,13 0,6648 

dziewczęta 96,88 3,13 0,00 0,00 Możliwość pokonania włas-
nych słabości chłopcy 69,23 12,82 5,13 12,82 0,0420 
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dziewczęta 62,50 28,13 0,00 9,38 Frajda, jaką daje ruch 
chłopcy 51,28 23,08 15,38 10,26 0,2851 

dziewczęta 59,38 25,00 0,00 15,63 Umiejętność pracy w grupie 
sportowej chłopcy 46,15 25,64 17,95 10,26 0,3317 

dziewczęta 43,75 15,63 18,75 21,88 Źródło ryzyka (poczucie nie-
bezpieczeństwa) chłopcy 25,64 46,15 10,26 17,95 0,7245 

dziewczęta 56,25 25,00 0,00 18,75 Możliwość współdziałania 
z innymi, pomagania innym chłopcy 51,28 33,33 7,69 7,69 0,9355 

dziewczęta 53,13 28,13 0,00 18,75 Urozmaicenie w czasie wol-
nym chłopcy 56,41 12,82 25,64 5,13 0,8943 

dziewczęta 53,13 25,00 9,38 12,50 Pokazanie i porównanie  
z innymi własnych umiejęt-
ności chłopcy 58,97 23,08 10,26 7,69 0,6152 

dziewczęta 40,63 37,50 12,50 9,38 Źródło uznania w oczach 
innych (poważanie i sza-
cunek) chłopcy 48,72 25,64 23,08 2,56 

0,6690 

1 – ważne, 2 – mało ważne, 3 – nieważne, 4 – trudno powiedzieć. 

Źródło: badania własne. 
 
 

Zakończenie 

 
Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować następujące 

wnioski: 
1. Uzyskane wyniki w większości nie różnią się istotnie ze względu na 

płeć. 
2. Wśród osób trenujących szermierkę aktywność fizyczna odgrywa waż-

ną rolę w sposobach spędzania czasu wolnego. Część badanych oprócz szer-
mierki uprawia inne formy aktywności fizycznej, jednak szermierka jest przez 
większość postrzegana jako najważniejsza. 

3. Większość badanych osób zauważyła u siebie wpływ uprawiania tej 
dyscypliny na wybrane cechy osobowościowe, przede wszystkim na wzrost 
samodzielności, lepszą umiejętność reagowania na trudne sytuacje i wzrost 
pewności siebie. 

4. Dziewczęta w większym stopniu traktują szermierkę jako relaks i wy-
poczynek, sposób na pokonanie własnych słabości oraz źródło emocji i wrażeń. 
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IMPACT OF FENCING PRACTICE  

ON SELECTED PERSONALITY FACTORS OF YOUTH 

 
 

Summary 
 
This study is aimed at assessment of possible influence of fencing on young 

people who practice this sport in the aspect of personality changes. The differentiating 
variable was gender. The following are the research methods and techniques used in the 
study: diagnostic survey and the questionnaire. The research tools included survey 
questionnaire, comprised of eleven questions, and the scales modified to match the 
research goals: (Survey of Values in Sport by D. Simmons and R.V. Dickinson) and 
Survey of Educational Values in Sport by Z. Żukowska. The study was carried out in 
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2010 among the athletes from fencing clubs in different regions of Poland. The study 
covered 71 people in total.   

The most of the results do not significantly differ in terms of gender, except for 
the declared values in fencing.  
 

Translated by Rafał Wielgat  
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ZAKRES I MOTYWY  
PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ  

PRZEZ MŁODZIEŻ W WIEKU 15–17 LAT  
 
 
 

Wstęp 

 
Problematyka czasu wolnego młodzieży, jego ilość, treści oraz liczne uwa-

runkowania, decydujące o jego wykorzystaniu, to problemy będące przedmio-
tem zainteresowania szerokich kręgów społecznych. Jest to bowiem jeden 
z ważniejszych czynników decydujących o funkcjonowaniu młodego człowieka 
w środowisku społecznym. 

Wśród licznych funkcji, jakie spełnia czas wolny w życiu młodzieży, do 
najważniejszych należą wypoczynek, regeneracja sił psychofizycznych oraz 
umacnianie podmiotowości i rozwój osobowości. Czas wolny jest zatem dla 
współczesnego człowieka życiową koniecznością, związaną głównie z potrzebą 
odpoczynku i odprężenia po pracy bądź nauce [Sołtysik, 1999; Maj, 2000]. 
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Do kształtowania nawyków i przyzwyczajeń najwłaściwszy jest wiek 
przedszkolny i szkolny. Dotyczy to także nawyku racjonalnego spędzania wol-
nego czasu, którego kształtowanie staje się głównie domeną środowiska rodzin-
nego i szkolnego [Sas-Nowosielska, 2003]. 

Jedną z najbardziej pożądanych dla współczesnego człowieka form spę-
dzania wolnego czasu jest aktywność fizyczna (ruchowa) jako przeciwwaga 
postępującej hipokinezji współczesnych pokoleń [Raczek, 1995]. W licznych 
pracach badawczych i przeglądowych dowiedziono, że aktywność fizyczna, 
oprócz właściwego odżywiania, odpowiedniej ilości snu, unikania używek, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, to kluczowy składnik zdrowego stylu 
życia [Astrand, 2000; Hallal i wsp., 2006; Corbin i wsp., 2007]. 

Światowa Organizacja Zdrowia proponuje model aktywności fizycznej 
podejmowanej codziennie przez minimum 30 minut. W szczegółowych reko-
mendacjach dotyczących aktywności fizycznej dzieci i młodzieży założono 
konieczność codziennego wysiłku fizycznego na poziomie intensywności od 
umiarkowanego do intensywnego przez 60 minut i dłużej [Prochaska i wsp., 
2001; Strang i wsp., 2005; A European Fromework…, 2007; Oblacińska, Jod-
kowska, 2007, Wytyczne UE…, 2008]. 

Wśród osób w różnym wieku atrakcyjną i popularną formą aktywności ru-
chowej jest turystyka aktywna, często wymagająca intensywnego wysiłku fi-
zycznego. Turystyka jest też naturalną i wielopostaciową formą aktywnego 
wypoczynku młodzieży. Dostarcza wielu nowych wrażeń, radości i satysfakcji 
osobistej. Podnosi sprawność fizyczną uczniów, sprzyja osiąganiu lepszych 
wyników w nauce, regeneruje siły po całorocznej nauce i pracy w szkole, uczy 
współdziałania w grupie. 

Naturalne zamiłowanie do wędrówek i wycieczek wynika u młodzieży nie 
tylko z chęci poznania nieznanego czy przeżycia przygody, lecz często jest 
wyrazem potrzeby wykazania się samodzielnością i inicjatywą. Większości 
młodzieży nie wystarcza już spędzanie wakacji pod opieką rodziców, lecz pra-
gnie sama decydować o swoim postępowaniu. W tym okresie dziewczęta 
i chłopcy poszukują silnych przeżyć, przygód, potrzebują też przyjaźni rówie-
śników, żyć w grupie mającej swoje sekrety, własne sprawy, wspólne zaintere-
sowania i cele [Łobożewicz, 1999]. 

Wśród uwarunkowań aktywności turystycznej młodzieży najczęściej wy-
mienia się zasób wolnego czasu, wzory oraz nawyki wyniesione ze środowiska 
rodzinnego i szkolnego, kondycję finansową ich rodziców, a także pochodzenie 
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społeczne i miejsce zamieszkania. Bardziej aktywna turystycznie jest młodzież 
miejska [Łobożewicz, Bińczyk, 2001]. Przypuszcza się, że XXI stulecie będzie 
epoką intensywnego rozwoju turystyki dzieci i młodzieży, które stają się na tle 
dorosłych i ludzi „trzeciego wieku” grupą najbardziej aktywną turystycznie 
[Alejziak, 2000]. 

Nieliczne są badania nad zakresem aktywności turystycznej polskiej mło-
dzieży [Różycki, 2000, 2001; Łaciak, 2009]. 

 
 

1. Cel pracy 

 
Celem doniesienia jest prezentacja wybranych wyników badań, w których 

oceniano zakres aktywności turystycznej młodzieży szkół gimnazjalnych i li-
cealnych w wieku 15–17 lat na tle innych form ich aktywności w wolnym cza-
sie. Rozpoznawano preferencje badanych w zakresie uprawianych form tury-
styki oraz motywy i bariery podejmowania przez młodzież aktywności turys-
tycznej. Analizując wyniki badań starano się odpowiedzieć na następujące py-
tania: 
1. Jakie miejsce zajmuje turystyka wśród form spędzania przez badanych wol-

nego czasu w weekendy i dni świąteczne oraz podczas ferii i wakacji szkol-
nych? 

2. Jakie są preferencje respondentów w wyborze form uczestnictwa w turys-
tyce? 

3. Kto zachęca młodzież do aktywności turystycznej i z kim chce ona ją upra-
wiać? 

4. Jakie są motywy skłaniające młodzież do uprawiania turystyki i bariery 
w podejmowaniu takiej aktywności? 

 
 
2. Materiał i metody badań 

  
Badaniami ankietowymi objęto łącznie 380 respondentów, w tym 180  

15-letnich uczniów (90 dziewcząt i 90 chłopców) gimnazjum w Krapkowicach 
oraz 200 16-, 17-latków (po 100 dziewcząt i chłopców) uczniów liceów 
w Dzierżoniowie i Kędzierzynie-Koźlu. 
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Metodą badawczą był jednorazowy sondaż diagnostyczny, a narzędziami 
diagnostycznymi autorskie kwestionariusze ankiet składających się z zestawów 
pytań zamkniętych. 

W analizach statystycznych uwzględniono odsetki odpowiedzi na pytania 
ankiet. W przypadku niektórych pytań ich sumy są większe od 100, gdyż re-
spondenci mogli wybrać jedną, dwie lub trzy odpowiedzi z podanej ich kafete-
rii, tak zwane wielokrotne odpowiedzi. 

 
 

3. Wyniki badań i dyskusja 

  
W celu określenia miejsca aktywności turystycznej wśród form spędzania 

przez badanych czasu wolnego zadano im dwa pytania: w jaki sposób najczęś-
ciej wykorzystują swój wolny czas oddzielnie w weekendy i dni świąteczne 
oraz podczas ferii zimowych i letnich wakacji. Przyjęto tu założenie, że mło-
dzież może uprawiać turystykę głównie w tych okresach. Dane procentowe na 
ten temat zobrazowano na rysunkach 1 i 2. 
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Rys. 1. Sposoby spędzania przez młodzież czasu wolnego w weekendy i dni 
świąteczne 

Źródło:  badania własne. 
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W weekendy i święta respondenci spędzają wolny czas głównie przy kom-
puterze, na spotkaniach z przyjaciółmi i słuchaniu muzyki. W tych dniach zale-
dwie 14% dziewcząt i 16% chłopców deklarowało uprawianie turystyki (rys. 1). 
Biorąc pod uwagę, że ankietowani mogli wskazać 3 najczęściej podejmowane 
formy zachowań w czasie wolnym, to ich odpowiedzi nie są optymistyczne, 
zwłaszcza że ponad 30% respondentów odpowiedziało w rubryce „inne”, że 
w weekendy i święta leniuchuje bądź się nudzi! 

Podobny obraz badanego zjawiska (niską aktywność turystyczną młodzie-
ży) stwierdzono w okresach szczególnie sprzyjających uprawianiu turystyki, 
czyli podczas ferii zimowych i wakacji letnich (rys. 2). 
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Rys. 2. Sposoby spędzania przez młodzież czasu wolnego podczas ferii zimowych  
i wakacji letnich 

Źródło:  badania własne. 
  
 
Chcąc zweryfikować prawdziwość odpowiedzi na pytania 1, 2 kwestiona-

riusza ankiety w kolejnych pytano o formy rekreacji ruchowej uprawiane przez 
respondentów najchętniej zimą (rys. 3) i latem (rys. 4). W grupie chłopów pora 
roku nie decydowała zbytnio o wyborze turystyki jako formy rekreacji rucho-
wej (podobny odsetek chciałby rekreować się latem i zimą podczas wędrówek 
turystycznych). W grupie dziewcząt niemal dwukrotnie więcej z nich chciałaby 
uprawiać turystykę latem. Około 1/4 badanych chętnie uprawiałaby turystykę 
w czasie ferii i wakacji, więcej wśród nich jest chłopców. 
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Rys. 3. Formy rekreacji ruchowej najchętniej uprawiane przez młodzież zimą 
Źródło:  badania własne. 
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Rys. 4. Formy rekreacji ruchowej najchętniej uprawiane przez młodzież latem 
Źródło:  badania własne. 

  
 
Częstszy wybór turystyki jako formy rekreacji ruchowej chętnie uprawia-

nej latem potwierdzają preferencje ankietowanych w zakresie lubianych form 
turystyki (rys. 5). Respondenci wskazali głównie na turystykę pieszą, rowerową 
i górską, a spośród form turystyki zimowej – tylko narciarską. Badani wskazali 
więc raczej na tradycyjne formy turystyki, wyjątkiem jest tylko turystyka jeź-



Zakres i motywy podejmowania aktywności turystycznej przez młodzież… 

 

291 

 

dziecka (13% dziewcząt i chłopców). Przyjęto, że skoro ankietowani wybierali 
dany rodzaj turystyki jako lubiany, to znaczy, że chociaż raz mieli z nim kon-
takt. 
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Rys. 5. Najbardziej lubiane przez młodzież formy turystyki 

Źródło:  badania własne. 
  
 
Omówione wyniki świadczą o tym, że więcej ankietowanych deklarowało 

chęć bycia aktywnymi turystycznie niż było w rzeczywistości. Rodzi się więc 
pytanie o bariery uprawiania turystyki przez badaną młodzież. 

Na rysunku 6 przedstawiono odsetki najczęściej podawanych przez mło-
dzież przyczyn (barier) niskiej aktywności turystycznej. Na uwagę zasługują 
dwie, powiązane ze sobą bariery: brak wolnego czasu (ponad 50% odpowiedzi 
dziewcząt i chłopców) oraz nadmiar obowiązków domowych i szkolnych  
(34% chłopców i 47% dziewcząt). Kontrastuje to oczywiście z wcześniej poda-
ną informacją, że prawie 40% badanych w czasie wolnym podczas wakacji 
letnich leniuchuje i się nudzi. Wymienione przez badanych uczniów bariery 
uprawiania turystyki mają więc prawdopodobnie subiektywny charakter. 
Świadczy o tym także fakt, że prawie 20% respondentów jako przyczynę nie- 
uprawiania turystyki wymieniło brak chęci. Można więc uznać, że duży odsetek 
badanej młodzieży nie jest „rozbudzony” turystycznie. 
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Rys. 6. Bariery uprawiania przez młodzież turystyki 

Źródło:  badania własne. 
  
 
W tym miejscu nasuwają się dwa pytania. Kto zachęcał badanych uczniów 

do uprawiania turystyki? Z kim najchętniej wybraliby się na wyprawę turys-
tyczną? 

Niemal 50% respondentów odpowiedziało, że uprawia turystykę z własnej 
inicjatywy (rys. 7). Potwierdza to informacje przedstawione we wstępie, gdzie 
podkreślono, że zamiłowanie do wędrówek i wycieczek jest u młodzieży wyni-
kiem potrzeby wykazania się samodzielnością i inicjatywą. Około 38% chłop-
ców i 48% dziewcząt odpowiedziało, że do uprawiania turystyki zachęcają ich 
znajomi (koleżanki i koledzy). To również jest zgodne z wcześniej przedsta-
wianymi informacjami. Młodzież chce przebywać z rówieśnikami, mieć własne 
sprawy i sekrety, a turystyka jest dobrą okazją do zaspokajania takich potrzeb. 
Mniej więcej 1/3 rodziców uczniów zachęca ich do wyjazdów turystycznych, 
znacznie więcej w porównaniu z nauczycielami, na których wskazało tylko 7% 
chłopców i 5% dziewcząt. Świadczy to, że szkoła w nikłym stopniu rozbudza 
aktywność turystyczną uczniów. 
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Rys. 7. Osoby zachęcające młodzież do uprawiania turystyki 

Źródło:  badania własne. 
  
 
Prawdziwość odpowiedzi na omawiane pytanie potwierdza wybór osób, 

z którymi ankietowani najchętniej wybraliby się na wyprawę turystyczną  
(rys. 8). Są to koledzy, koleżanki i rodzice (w obu przypadkach jest to około 
50% wyborów). Symptomatyczne jest, że w odpowiedzi inne osoby nie wymie-
niono nauczycieli. 
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Rys. 8. Osoby, z którymi młodzież najchętniej uprawia turystykę 

Źródło:  badania własne. 
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Wśród motywów skłaniających młodzież do aktywności turystycznej naj-
częściej pojawia się wypoczynkowy (83% dziewcząt i chłopców, rys. 9). Około 
50% wymieniło motyw poznawczy (eksploracyjny). Przyjmuje się, że genezy 
aktywności turystycznej należy szukać we wrodzonych skłonnościach człowie-
ka do eksploracji i dominowania nad środowiskiem przyrodniczym [Winiarski, 
Zdebski, 2008]. Dziś skłonność ta zaspokajana jest między innymi przez ak-
tywność turystyczną. Poszukiwanie atrakcyjnych i coraz bardziej spektakular-
nych form wypoczynku stało się dziś standardem cywilizacyjnym. W. Gawo-
recki [2007] określa go „rytuałem naśladownictwa”. Turystyka jako forma nie-
standardowego wypoczynku staje się światową modą, zwyczajem, który udziela 
się zapewne także młodzieży. 
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Rys. 9. Motywy skłaniające młodzież do aktywności turystycznej 

Źródło:  badania własne. 
  
 
Kolejny wymieniany przez badanych motyw ich aktywności turystycznej 

określono w kafeterii odpowiedzi jako towarzyski. Wskazało go 40% chłopców 
i aż 70% dziewcząt. 

Aktywność turystyczna może być dla jednostki wartością autoteliczną 
(samą w sobie) lub instrumentalną (jako środek do realizacji celów innych niż 
eksploracja czy wypoczynek). W tym drugim przypadku może być rozpatrywa-
na w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. W pierwszym aspekcie turystyka 
służy wewnętrznemu wyciszeniu, sprzyja podtrzymaniu zdrowia i kondycji 
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fizycznej. W drugim jedziemy na wycieczkę, gdyż zależy nam na czyimś towa-
rzystwie, w którym czujemy się dobrze. Nie interesuje nas wtedy specjalnie 
piękno krajobrazu czy zabytku [Winiarski, Zdebski, 2008]. W tym kontekście 
nie dziwi, że aż 70% respondentek uprawia lub chce uprawiać turystykę, która 
może być okazją do kontaktu z bliskimi lub bliską osobą, prawdopodobnie tak-
że płci odmiennej. Niejednokrotnie, początkowo instrumentalne traktowanie 
turystyki może zmienić się po jakiś czasie w podejście autoteliczne [Winiarski, 
Zdebski, 2008]. 

W badaniu ankietowym pytano również o samoocenę poziomu aktywności 
turystycznej respondentów. Pozwoliło to na skonfrontowanie subiektywnej 
oceny uczestnictwa w turystyce z rzeczywistym zaangażowaniem w tę formę 
aktywności, określonym na podstawie odpowiedzi na pytania 1, 2. Większość 
badanych oceniła poziom swojej aktywności turystycznej jako wystarczający 
(36% chłopców i 43% dziewcząt) bądź wysoki (39% chłopców i 22% dziew-
cząt) – rysunek 10. 
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Rys. 10. Samoocena poziomu aktywności turystycznej młodzieży 

Źródło:  badania własne. 
  
 
W świetle odpowiedzi na pytania dotyczące najczęstszych sposobów spę-

dzania wolnego czasu w weekendy i dni świąteczne, a także podczas ferii i wa-
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kacji szkolnych, samoocenę aktywności turystycznej młodzieży należy określić 
jako zawyżoną (tylko około 15% badanych obu płci wymieniło turystykę jako 
sposób zagospodarowania czasu wolnego). Informuje to o niskim zainteresowa-
niu aktywnością turystyczną ankietowanych i ich świadomości tego faktu. Po-
twierdzają to wyniki innych badań, wskazujących na malejącą aktywność fi-
zyczną młodzieży polskiej i innych europejskich krajów, zawarte w raporcie 
WHO Health Behaviour In School Aged Children [Wojnarowska, 2007; Curie 
i wsp., 2008]. 

Tymczasem wiemy, że nawyki i zainteresowania powstałe w okresie 
wczesnej młodości (dojrzewania) stają się elementem stylu życia w dorosłości. 
W okresie tym kształtują się u dzieci modele zachowań związanych z kulturą 
fizyczną, a poziom aktywności fizycznej w dzieciństwie i młodości decyduje 
o jej charakterze (formie, częstości i intensywności) w życiu dorosłym [Fisher, 
Borms, 1990; Sallis, McKenzie, 1991]. Elementem tego modelu mogłaby być 
aktywna turystyka. Wyniki badań własnych świadczą o tym, że u większości 
dziewcząt i chłopców w wieku pokwitania niestety tak nie jest. 

Zmian pod tym względem należy upatrywać między innymi w pracy pe-
dagogów szkolnych: nauczycieli wychowania fizycznego, geografii, biologii, 
historii, którzy powinni w większym stopniu niż obecnie krzewić wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej ideę turystyki aktywnej i krajoznawstwa. 

 
 

Zakończenie 

  
Przeprowadzone analizy pozwalają odpowiedzieć na postawione pytania 

badawcze oraz sformułowanie wniosku aplikacyjnego. W związku z relatywnie 
niską liczebnością badanych dziewcząt i chłopów poniższe wnioski końcowe 
odnoszą się tylko do obserwowanej grupy. 
1. Aktywność turystyczna nie jest popularną formą spędzania czasu wolnego 
przez uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych, zarówno w dni weekendowe 
i świąteczne, jak i w okresach ferii i wakacji szkolnych. Jedynie 15% badanych 
obu płci deklarowało, że uprawia w tym czasie turystykę. 
2. Wśród różnych rodzajów turystyki aktywnej badana młodzież preferuje 
głównie jej formy letnie: turystykę górską, pieszą i rowerową. 
3. Osobami zachęcającymi ankietowaną młodzież do aktywności turystycznej 
są najpierw rówieśnicy (koleżanki i koledzy), a potem rodzice. Niewielu res-
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pondentów wskazało na nauczycieli. Niemal połowa ankietowanych stwierdziła 
też, że staje się turystami z własnej inicjatywy. 
4. Głównymi barierami uprawiania turystyki, zdaniem badanej młodzieży, jest 
brak wolnego czasu wynikający z nadmiaru obowiązków szkolnych i domo-
wych. Jednocześnie jednak ponad 30% uczniów stwierdziło, że w dni wolne od 
nauki się nudzi i leniuchuje. Bariery te mają więc raczej charakter subiektyw-
nych odczuć. 
5. Motywy aktywności turystycznej gimnazjalistów i licealistów obu płci mają 
głównie instrumentalny charakter. Dla chłopów są to motywy wypoczynkowe 
i poznawcze (eksploracyjne), a dla dziewcząt także towarzyskie. Świadczy to 
o tym, że dla większości badanych turystyka nie jest jeszcze wartością auto-
teliczną. 
6. Samoocena aktywności turystycznej badanej młodzieży jest raczej zawyżona 
w stosunku do podejmowanej. Wskazuje to na konieczność podejmowania długo-
falowych działań promujących tę formę aktywności młodzieży, głównie 
w środowisku szkolnym i rodzinnym. 
 
 
Literatura 

 
A European Framework to Promote Physical Activity For Health, WHO 2007, 

http://www.who.com.//, 20.03.2011. 
Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Kraków 2000. 
Astrand P.O., Dlaczego wysiłek? „Medicina Sportiva” 2000, nr 4 (2).  
Corbin Ch.B. i in., Fitness i wellness, Kondycja, sprawność, zdrowie, Zysk i S-ka, 

Poznań 2007. 
Currie C. i in., Inequalities in Young People’s Health. Health Behavior in School-aged 

children International Report from the 2005/2006 Survey, WHO, Copenhagen 
2008. 

Fisher R., Borms J., The Search for Sporting Excellence, Verlag Karl Hofmann, 
Schorndorf 1990. 

Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007. 
Hallal P. i in., Adolescent Physical Activity and Health, „A Systematic Review, Sports 

Medicine” 2006, No. 36 (12).  
Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku, Instytut Turystyki, 

Warszawa 2010, http://www.intur.com.pl//, 20.03.2011. 
Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, WSE, Warszawa 2001. 



298 Z. Borek, J. Eider, W. Mynarski, M. Rozpara, D. Puciato  

 

Łobożewicz T., Krajoznawstwo i turystyka w szkole, AWF, Warszawa 1999. 
Maj B., Społeczne uwarunkowania wychowanie do rekreacji ruchowej dzieci 

i młodzieży, w: Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski 
i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, red. N.J. Wyżykowski, 
AWF, Wrocław 2000.  

Otyłość u polskich nastolatków. Epidemiologia, styl życia, samopoczucie, red. M. Jod-
kowska, A. Oblacińska, IMID, Warszawa 2007. 

Prochaska J. i in., A Physical Activity Screening Measure for Use With Adolescents  
in Primary Care, „Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine” 2001, No. 155.  

Raczek J., Hipokinezja i jej skutki jako problem współczesnej cywilizacji, w: Nauki 
o kulturze fizycznej, wobec wyzwań współczesnej cywilizacji, PTNKF, AWF, Ka-
towice, 1995. 

Rózycki P., Aktywność turystyczna i rekreacyjna młodzieży w okresie weekendów, ferii 
zimowych i wakacji, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, US, 
Szczecin 2000. 

Różycki P., Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży 
szkół ponadpodstawowych Krakowa, „Folia Turistica” 2001, nr 10.  

Sallis J., McKenzie T., Physical Education’s Role in Public Health, „Research Quar-
terly For Exercise And Sport” 1991, No. 2.  

Sas-Nowosielska K., Wychowanie do aktywności fizycznej, AWF, Katowice 2003. 
Sołtysik N., Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną Wrocławia 

w okresach weekendowych, w: Wybrane zagadnienia turystyki, red. U. Szubert- 
-Zarzeczny, AWF, Wrocław 1999.  

Strong W. i in., Evidenced Based Physical Activity Recommendations for School-aged 
Youth, „The Journal of Pediatrics” 2005, No. 146 (6).  

Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008. 

Woynarowska B., Zachowania zdrowotne i zdrowie subiektywne młodzieży 15-letniej 
w Polsce. Tendencje zmian w latach 1990–2006, w: Biospołeczne aspekty rozwoju 
współczesnej młodzieży polskiej w okresie dojrzewania, AWF, Warszawa 2007.  

Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej, Grupa Robocza Komisji 
Europejskiej ds. Sportu i Zdrowia, Bruksela 2008, http://msport.gov.pl//, 
20.03.2011. 
 
 
 
 
 



Zakres i motywy podejmowania aktywności turystycznej przez młodzież… 

 

299 

 

TOURISM ACTIVITY OF THE YOUNG AGED BETWEEN 15 AND 17 

 
 

Summary 
  
The aim of the publication has been to evaluate the tourism activity of the young 

aged between 15 and 17 comparing it with their other spare time activities. Reasons and 
barriers to practice tourism by students were also recognized. The research method was 
a single diagnostic poll, and the instrument for the evaluation of observed issues were 
authoring poll forms. Conducting statistic analyses it has been proved that the tourism 
activity is not a popular form of spending spare time among students of lower and 
higher secondary schools, both during weekends, festive days, winter and summer 
holidays. The main barrier to practice tourism, according to the polled, is lack of spare 
time caused by too many school and home duties. It has been showed that this barrier 
has a rather subjective character. It has been also found out that the reasons for 
practicing tourism have in case of young people more instrumental rather than auto telic 
character.  

 
Translated by Magda Darmoń 
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EDUKACJA SZKOLNA A AKTYWNOŚĆ RUCHOWA 
 
 
 

Wstęp 

 
Systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej w każdym wieku 

człowieka ma ogromne znaczenie. Odpowiednia dawka ruchu kształtuje młode 
organizmy, osobom dorosłym pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu 
sprawności i wydolności fizycznej, a w starszym wieku opóźnia proces starze-
nia. Ponadto właściwa aktywność ruchowa niezależnie od wieku wpływa na 
dobre samopoczucie i jakość życia oraz jest  najskuteczniejszym elementem 
profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Jednym z najważniejszych celów zdrowia 
publicznego powinno być zatem zwiększenie aktywności fizycznej całego spo-
łeczeństwa.  

Motywacje do podejmowania aktywności fizycznej zaczynają kształtować 
się już w dzieciństwie. Ogromny wpływ  na  rodzaj i częstotliwość podejmowa-
nia aktywności fizycznej przez całe życie ma zatem edukacja szkolna. W szkole 
dziecko powinno uzyskać podstawową wiedzę na temat organizmu ludzkiego 
i zdrowia. Konieczne jest także monitorowanie, czy edukacja szkolna wystar-
czająco przygotowuje człowieka do samodzielnego podejmowania aktywności 
fizycznej w życiu dorosłym.  

Wyniki badań prowadzonych w Europie wskazują na spadek uczestnictwa 
młodzieży w różnych formach aktywności ruchowej; 2/3 młodzieży nie osiąga 



302 Elżbieta Sieńko-Awierianów, Justyna Wesołowska 

 

zalecanego poziomu aktywności fizycznej, a w grupie ryzyka z powodu nie-
doboru ruchu znajdują się przede wszystkim dziewczęta [Janeczek, 2008].  

Celem pracy było sprawdzenie, czy edukacja szkolna wystarczająco przy-
gotowuje człowieka do samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej 
w życiu dorosłym. Dla osiągnięcia tego celu przeprowadzono badania ankieto-
we wśród studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja.  

 
 

1. Materiał i metody badań 

 
Badaniami objęto studentów II roku Uniwersytetu Szczecińskiego studiu-

jących w trybie stacjonarnym na kierunkach wychowanie fizyczne (IKF) oraz 
turystyka i rekreacja (TiR). 

W celu poznania opinii studentów, czy edukacja szkolna wystarczająco 
przygotowuje człowieka do samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej 
w życiu dorosłym, przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą kwestio-
nariusza ankiety. Respondentów poinformowano o celu ankiety i dobrowolnym 
udziale w niej oraz poproszono o rzetelne i dokładne wypełnienie ankiety. An-
kieta zawierała zarówno pytania zamknięte, jak i półotwarte.  

Łącznie przebadano 162 osoby: 82 z kierunku wychowanie fizyczne oraz 
80 z kierunku turystyka i rekreacja. Kwestionariusz ankiety zawierał informacje 
dotyczące cech społeczno-demograficznych respondentów, takich jak miejsce 
zamieszkania, wykształcenie rodziców, status materialny rodziny, a także doty-
czące wpływu różnych instytucji na aktywny tryb życia oraz zwiększenie  
aktywności fizycznej przez większe rzesze społeczeństwa. Kwestionariusze 
ankiety poddano analizie statystycznej. 

 
 

2.  Wyniki badań 

 
Wyniki badań ankietowych przedstawiono  w tabelach 1 i 2. Obie grupy 

respondentów nie różniły się od siebie pod względem liczebności, reprezento-
wane były przez osoby w tym samym wieku, ale znacznie się różniły pod 
względem struktury płci (rys. 1). W grupie studentów wychowania fizycznego 
nieznacznie przeważali mężczyźni – 56,10 %, natomiast w grupie studentów 
turystyki i rekreacji  wyraźnie dominowały kobiety – 90%.  
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Tabela 1 

Wyniki badań ankietowych  
przeprowadzonych wśród studentów kierunku wychowanie fizyczne  

(n – liczba osób) 

Dziewczęta Chłopcy Razem Lp. Pytanie zadane  
w ankiecie Odpowiedzi % n % n % n 

mężczyzna 0,00 0 56,10 46 56,10 46 1. Płeć 
kobieta 43,90 36 0,00 0 43,90 36 
wieś 30,55 11 19,56 9 23,17 19 
miasto < 20 tys. mieszk. 13,88 5 23,91 11 19,51 16 
miasto 20–100 tys. mieszk. 16,66 6 17,39 8 17,07 14 

2. Miejsce zamieszkania 

miasto > 100 tys. mieszk. 38,88 14 39,13 18 39,02 32 
podstawowe 22,22 8 15,22 7 18,29 15 
średnie 50,00 18 56,52 23 50,00 41 

3. Wykształcenie rodziców 

wyższe 27,77 10 34,78 16 31,71 26 
zła 16,66 6 4,35 2 9,75 8 
dobra 66,66 24 69,56 32 68,29 56 

4. Określ sytuację mate-
rialną swojej rodziny 

bardzo dobra 16,66 6 26,09 12 21,95 18 
tak 22,22 8 21,74 10 21,95 18 5. Czy edukacja szkolna 

wystarczająco przygo-
towuje człowieka do 
samodzielnego podej-
mowania aktywności 
fizycznej w dorosłym 
życiu? 

nie 77,77 28 78,26 36 78,05 64 

szkoły 88,88 32 86,95 40 87,80 72 
kościół 0,00 0 8,70 4 4,88 4 
organizacje samorzą-
dowe 22,22 8 39,13 18 31,71 26 

media 44,44 16 52,17 24 48,78 40 

6. Jakie instytucje powinny 
w większym stopniu 
propagować zdrowy 
i aktywny tryb życia? 

inne 5,55 2 0,00 0 2,44 2 
wyrobienie nawyku po-
trzeby ruchu od najmłod-
szych lat edukacji szkol-
nej 

77,77 28 65,22 30 70,73 58 

budowa nowych tras ro-
werowych, basenów, bo-
isk oraz innych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 

33,33 12 26,09 12 29,27 24 

7. Co, Twoim zdaniem, 
najbardziej przyczy-
niłoby się do podjęcia 
aktywności fizycznej 
przez większe rzesze 
społeczeństwa? 

propagowanie aktywno-
ści fizycznej przez osoby 
publiczne 

16,66 6 21,74 10 19,51 16 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 2 

Wyniki badań ankietowych  
przeprowadzonych wśród studentów kierunku turystyka i rekreacja  

(n – liczba osób) 

Dziewczęta Chłopcy Razem Lp. Pytanie zadane  
w ankiecie Odpowiedzi % n % n % n 

mężczyzna 0,00 0 10,00 8 10,00 8 1. Płeć 
kobieta 90,00 72 0,00 0 90,00 72 
wieś 15,27 11 25,00 2 16,25 13 
miasto < 20 tys. mieszk. 16,66 12 0,00 0 15,00 12 
miasto 20–100 tys. mieszk. 18,05 13 25,00 2 18,75 15 

2. Miejsce zamieszkania 

miasto > 100 tys. mieszk. 50,00 36 50,00 4 50,00 40 
podstawowe 8,33 6 0,00 0 7,50 6 
średnie 55,55 40 0,00 0 50,00 40 

3. Wykształcenie rodziców 

wyższe 36,11 26 100,00 8 42,50 34 
zła 6,94 5 50,00 4 11,25 9 
dobra 73,61 53 50,00 4 71,25 57 

4. Określ sytuację material-
ną swojej rodziny 

bardzo dobra 22,22 16 0,00 0 20,00 16 
tak 41,66 30 75,00 6 45,00 36 5. Czy edukacja szkolna 

przygotowuje człowieka 
wystarczająco do samo-
dzielnego podejmowania 
aktywności fizycznej 
w dorosłym życiu? 

nie 58,33 42 25,00 2 55,00 44 

szkoły 80,55 58 100,00 8 82,50 66 
kościół 2,77 2 0,00 0 2,50 2 
organizacje samorządo-
we 16,66 12 50,00 4 20,00 16 

media 69,44 50 25,00 2 65,00 52 

6. Jakie instytucje powinny 
w większym stopniu pro-
pagować zdrowy i aktyw-
ny tryb życia? 

inne 0,00 0 25,00 2 2,50 2 
wyrobienie nawyku po-
trzeby ruchu od najmłod-
szych lat edukacji szkol-
nej 

52,77 38 50,00 4 52,50 42 

budowa nowych tras ro-
werowych, basenów, bo-
isk oraz innych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 

69,44 50 75,00 6 70,00 56 

7. Co najbardziej, Twoim 
zdaniem, przyczyniłoby 
się do podjęcia aktywno-
ści fizycznej przez więk-
sze rzesze społeczeństwa? 

propagowanie aktywno-
ści fizycznej przez osoby 
publiczne 

5,55 4 50,00 4 10,00 8 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 1. Płeć respondentów 

Źródło: badania własne. 
 
 
Znaczna część studentów to mieszkańcy dużych miast: IKF – 39,02%, TiR 

– aż 50,00%, chociaż wśród studentów wychowania fizycznego sporą grupę 
stanowią też mieszkańcy wsi – 23,17% (rys. 2). Obie grupy badanych to 
w większości dzieci rodziców posiadających wykształcenie średnie (50,00%) – 
rysunek 3. Sytuację materialną swoich rodzin większość studentów określa jako 
dobrą i bardzo dobrą (rys. 4). 
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Rys. 2. Miejsce zamieszkania respondentów 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 3. Wykształcenie rodziców 

Źródło: badania własne. 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

IKF TiR

zła

dobra

bardzo dobra

 
 
Rys. 4. Sytuacja materialna rodziny 

Źródło: badania własne. 
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Aż 78,05% studentów IKF i 55,00% studentów TiR wyraziło opinię, że 
edukacja szkolna nie przygotowuje człowieka w wystarczający sposób do sa-
modzielnego podejmowania aktywności fizycznej w życiu dorosłym (rys. 5).  
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Rys. 5. Odpowiedź na pytanie: czy edukacja szkolna wystarczająco przygotowuje 

człowieka do samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym 
życiu 

Źródło: badania własne. 
 
 
Według opinii studentów, instytucje, które powinny propagować zdrowy  

i aktywny tryb życia, to przede wszystkim szkoła (IKF – 87,80%, TiR – 
82,50%) oraz media (IKF – 48,78%, TiR – 65,00%) – rysunek 6). 

Ponad 70% ankietowanych studentów wychowania fizycznego uważa, że 
największą rolę w zwiększeniu aktywności fizycznej naszego społeczeństwa ma 
wyrabianie potrzeby ruchu od najmłodszych lat edukacji szkolnej. Według 
70,00% studentów kierunku turystyka i rekreacja największą rolę w podwyż-
szeniu poziomu kultury fizycznej społeczeństwa odgrywa budowa nowych 
obiektów sportowo-rekreacyjnych (tras rowerowych, basenów, boisk itp.) – 
rysunek 7. 
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Rys. 6. Instytucje, które według opinii studentów powinny propagować zdrowy  

i aktywny tryb życia  

Źródło: badania własne. 
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Rys. 7. Odpowiedź na pytanie: co, Twoim zdaniem, najbardziej przyczyniłoby się do 

podjęcia aktywności fizycznej przez większe rzesze społeczeństwa? 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 3 

Wartości testu chi2 zależności między wpływem edukacji szkolnej  
na przygotowanie do samodzielnego podejmowania aktywności ruchowej  

w życiu dorosłym oraz instytucjami, które powinny propagować zdrowy i aktywny tryb 
życia a kierunkiem studiów i płcią studentów wychowania fizycznego  

oraz turystyki i rekreacji 

Płeć 
Lp. Zależność Kierunek 

studiów ogółem IKF TiR 
1. Wpływ edukacji szkolnej na przygo-

towanie do samodzielnego podejmo-
wania aktywności ruchowej w życiu 
dorosłym 

9,680* 0,500 0,028 3,232 

2. Instytucje, które powinny w więk-
szym stopniu propagować zdrowy 
i aktywny tryb życia 

4,748 10,137* 7,161 21,381* 

* Zależność statystyczna na poziomie istotności równym 0,05. 
 
 
W celu sprawdzenia, czy odpowiedź na pytanie zadane w ankiecie jest za-

leżna od kierunku studiów i płci respondentów, zastosowano test niezależności 
chi2 (tabela 3). Obliczono wartości chi2 dla przyjętych hipotez zerowych przy 
poziomie istotności równym 0,05 i stwierdzono brak zależności między wpły-
wem edukacji szkolnej na przygotowanie do samodzielnego podejmowania 
aktywności ruchowej w życiu dorosłym a płcią, i to bez względu na podjęty 
kierunek studiów. Obliczona wartość chi2 wynosiła odpowiednio od 0,028 do 
3,232 przy chi2 

tab.0,05 = 3,841. Hipoteza o niezależności tych dwóch cech nie 
została odrzucona (tabela 3). Ocena polskiej szkoły jako instytucji odpowie-
dzialnej za kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej i zdrowego trybu 
życia była uzależniona od podjętego kierunku studiów. Wartości chi2 tej zależ-
ności wyniosły 9,680 przy chi2 

tab.0,05 = 3,841.  
Wskazanie przez respondentów instytucji, które w największym stopniu od-

powiadają za edukację prozdrowotną nie jest uzależnione od podjętego kierunku 
studiów. Wartości chi2 nie są istotne statystycznie (4,748 przy chi2 

tab.0,05 = 9,488). 
Odpowiedzi na to pytanie były jednak uzależnione od innego parametru. 
O wyborze najwłaściwszych dróg i sposobów przekazywania wiadomości 
z zakresu propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia w największym 
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stopniu decydowała płeć badanych. W zestawieniu ogólnym parametry te są 
zależne statystycznie na poziomie chi2 = 10,137 przy chi2 

tab.0,05 = 9,488. Naj-
wyższe wartości chi2 tej zależności uzyskano wśród studentów turystyki i re-
kreacji – aż 21,381. Ale niezależnie od płci to szkoła w odczuciu badanych 
(87,8% – IKF oraz 82,5% – TiR) nie tylko może, ale i powinna kształtować 
właściwe postawy wobec ruchu, higieny i zdrowia.  

 
 

3. Dyskusja wyników i wnioski 

 
Poziom kultury fizycznej społeczeństwa w znacznym stopniu zależy od 

wiedzy, umiejętności i postaw tych, którzy wychowują społeczeństwo. Nauczy-
ciel, zwłaszcza wychowania fizycznego, wywiera ogromny wpływ na rozwój 
i zdrowie dzieci i młodzieży, na aktualny i przyszły styl ich życia, a w szcze-
gólności na ich obyczaj zdrowotny [Demel, Skład, 1976]. Zmieniające się wa-
runki życia stawiają coraz inne wymagania wobec aktywności ruchowej i dba-
łości o zdrowie. Nie bez znaczenia jest też system edukacyjny. Przygotowanie 
młodego człowieka do podejmowania aktywności ruchowej w późniejszym, 
dorosłym życiu jest zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 
Ocena ankietowanych studentów wydaje się więc właściwa. Podkreślali oni rolę 
edukacji szkolnej jako procesu, który wywiera największy wpływ na kształto-
wanie postaw wobec aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia. Opinię tę 
potwierdziło ponad 87% studentów wychowania fizycznego oraz ponad 82% 
studentów turystyki i rekreacji. Świadomość tych młodych ludzi może napawać 
optymizmem, gdyż to oni będą w głównej mierze tworzyć grono pedagogiczne 
przekazujące wzorce zachowań następnym pokoleniom. Studenci Instytutu Kul-
tury Fizycznej bezpośrednio będą mogli uczestniczyć w tworzeniu i realizacji 
szeroko pojętego procesu edukacji szkolnej. Osoby z drugiej grupy badanych, 
podejmujące naukę na kierunku turystyka i rekreacja, przez własną postawę, 
przykład, proponowanie i propagowanie różnych form aktywnego spędzania 
czasu wolnego również będą stwarzać dogodne warunki do kształtowania po-
staw wobec aktywności fizycznej naszego społeczeństwa. 

Współczesny człowiek w coraz młodszym wieku jest poddawany oddzia-
ływaniu multimedialnemu. Tradycyjne formy wychowania i oddziaływania są 
zastępowane przez  telewizję, komputer, radio czy kolorowe czasopisma. Postęp 
cywilizacyjny wyparł tradycyjne gry i zabawy ruchowe, chęć spędzania wolne-
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go czasu aktywnie i na świeżym powietrzu. Coraz częściej media odgrywają 
rolę zastępczą, są swego rodzaju partnerem i towarzyszem. Należałoby wyko-
rzystać te środki techniczne do krzewienia kultury fizycznej oraz promowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia.  

Badani respondenci wskazali właśnie na media jako na drugą instytucję, 
która ma wpływ na światopogląd, odczucie potrzeby aktywnego wypoczynku 
(IKF – 48,78%, Tir – 65%). To one w głównej mierze kreują modę na określo-
ny styl życia, modę na co raz nowe formy ruchu.  

Według T. Williama, edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie mo-
gą dbać o swoje zdrowie i zdrowie społeczności, w której żyją [Dudkiewicz, 
2004]. Nową koncepcję tej edukacji przedstawił B.B. Jensen, który koncentruje 
się na rozwijaniu w człowieku chęci i zdolności do działania, czyli wiedzy 
i umiejętności [Wojnarowska, 2000]. Według M. Demela, wychowanie zdro-
wotne jest „integralną częścią składową kształtowania się pełnej osobowości 
oraz istotnym elementem fachowego przygotowania w wielu dziedzinach pracy 
ludzkiej” [Demel, 1968]. 

Działania na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej nie przynoszą ocze-
kiwanego rezultatu. W ciągu dziesięciu lat znacznie się pogorszył stan zdrowia 
populacji naszego kraju. Według danych statystycznych co drugi zgon w Polsce 
był skutkiem chorób układu krążenia [Sygit, Sygit, 2008]. W Narodowym Pro-
gramie Zdrowia na lata 2007–2015, przyjętym uchwałą Rady Ministrów 
nr 90/2007 z dnia 15.05.2007 roku, stwierdzono, że zaledwie 30% dzieci i mło-
dzieży i 10% dorosłych uprawia formy ruchu, których rodzaj i intensywność 
obciążeń wysiłkowych zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu.  

Pracę szkół pod względem edukacji zdrowotnej pozytywnie oceniło jedy-
nie 21,9% studentów wychowania fizycznego i prawie połowa (45%) studentów 
turystyki i rekreacji (tabele 1 i 2). Negatywna opinia działań nauczycieli oraz 
systemu nauczania osób związanych blisko ze sportem i wychowaniem fizycz-
nym (studenci IKF) może wynikać z ich większej świadomości oraz lepszej 
znajomości tematyki. To właśnie oni w dużej mierze czerpią korzyści płynące 
z częstego i systematycznego podejmowania aktywności ruchowej.  

Wyniki badań wskazują na potrzebę przeanalizowania zarówno progra-
mów edukacji szkolnej pod kątem omawianej tematyki, jak i położenia więk-
szego nacisku na programy propagujące aktywny styl życia w mediach. 
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DIE SCHULISCHE BILDUNG UND DIE KÖRPERLICHE AKTIVITÄT 

 
 

Zusammenfassung 
 
Systematische körperliche Aktivität spielt in jedem Alter des Menschens  eine 

wichtige Rolle. Die Motivation zur Aktivität soll man schon in der Kindheit entwickeln. 
Deshalb hat den grossen Einfluss auf die Zukunft  die schulerische Bildung. In der 
Schule sollen die Kinder die grundlische Wissenschaft über menschlische Körper und 
Gesundheit erobern.  

In meiner Arbeit will ich zeigen, ob die schulerische Bildung die Menschen  zur 
körperlichen Aktivität in der Zukunft genug vorbereitet, ob die Schuler genau wissen, 
was sie weiter  machen sollen um fit zu bleiben.  

Für meine Arbeit habe ich die Untersuchungen unter Studenten an der Uni der  
Erholung, der Tourismus und des Sports durchgeführt.   

Meine Untersuchungen zeigen, dass man die schulerische Bildung verbessern soll. 
Unsere Geselschaft ist nicht vorbereitet um selbst die körperlische Aktivität zu 
entwickeln. Die Meistens der Befragten hat geantwortet, dass sie nicht genug in der 
Schule war. 

              Übersetzt von Danuta Mróz 
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AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 
PRZEZ EMERYTÓW 

 
 
 

Wstęp 

 
Ludzie dojrzali, seniorzy, pokolenie 60+, osoby w wieku poprodukcyj-

nym, emeryci, to jeden z dynamiczniej rozwijających się segmentów rynku. 
Starzejące się społeczeństwo coraz częściej postrzegane jest nie tylko przez 
pryzmat problemów systemu emerytalnego czy jako zagrożenie w regionalnym 
rozwoju gospodarczym. Emeryci implikują i inspirują działania wielu firm, 
organizacji pozarządowych i instytucji doceniających zdecydowanych, do-
świadczonych i dojrzałych ludzi. Wprawdzie oferta rynku dla tego segmentu nie 
jest jeszcze zbyt bogata, ale w perspektywie zachodzących zmian demograficz-
nych niewątpliwie będzie się rozwijała dynamicznie. 

Celem artykułu jest identyfikacja wpływu starzenia się społeczeństwa na 
jakość życia i aktywność ludzi starszych oraz rozwój regionu. W pierwszej czę-
ści artykułu zaprezentowano zmiany demograficzno-społeczne w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem segmentu ludzi starszych. W kolejnej części 
przedstawiono zachowania emerytów w zakresie ich aktywności sportowej i re-
kreacyjnej, w trzeciej zaś podjęto próbę określenia perspektyw wpływu proble-
mu starzenia się społeczeństwa na rozwój regionu, w tym w odniesieniu do 
sportu i rekreacji.  
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1. Osoby starsze a zmiany demograficzno-społeczne w Polsce 

 
W ostatnich latach zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie 

wskazują na systematyczny wzrost liczby (i udziału wśród ogółu) osób w wieku 
poprodukcyjnych (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat). Jest to szybko rosnący 
segment konsumentów w Polsce. O ile bowiem w 1990 roku ich udział w ogól-
nej populacji wynosił niespełna 13%, w 2000 roku prawie 15%, o tyle w 2010 
roku już 16,8% (tj. 6,4 mln osób). W latach 2010–2020 średniorocznie będzie 
przybywało prawie 200 tys. osób w wieku 60/65 lat i więcej. Według prognoz 
demograficznych GUS, w 2035 roku udział osób w wieku 65+ w ogólnej liczbie 
mieszkańców naszego kraju wyniesie około 30% (tj. prawie 11 mln osób)1,  
a w 2050 roku według prognoz ZUS – blisko 34%2. 

Zmiany struktury wiekowej wynikają między innymi z poprawy jakości 
życia, która sprawia, że jednocześnie wydłuża się przeciętna jego długość trwa-
nia. Według danych GUS, w 1950 roku wynosiła ona w przypadku mężczyzn 
nieco ponad 56 lat, a kobiet – prawie 62 lata. W roku 1970 było to odpowiednio 
67 lat i 73 lata, a w 2009 roku mężczyźni żyli w Polsce przeciętnie już 71,5 lat, 
natomiast kobiety 80,1. Co więcej, w przyszłości dalej się będzie obniżał po-
ziom umieralności. W roku 2035 mężczyźni będą żyli ponad 77 lat, a kobiety 
prawie 83 lata, czyli odpowiednio o około 6 i 3 lat dłużej niż obecnie. Jedno-
cześnie można zaobserwować duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia 
w przekroju województw. Najkrócej, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, żyją 
w województwie łódzkim (odpowiednio 78,9 i 69,2 roku), a najdłużej żyją męż-
czyźni w województwach podkarpackim i małopolskim (odpowiednio 73,2 
i 73,1 roku), a kobiety – aż 81 lat – podlaskim, podkarpackim, małopolskim 
i świętokrzyskim3. 

 
 
 
 

                                                           
1  Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Departament Badań Demograficznych, 

Warszawa 2009, tabl. A6, s. 204.  
2 G. Uściska, H. Zalewska, Przyszłość demograficzna a zabezpieczenie społeczne, ZUS, 

Warszawa 2009. 
3 Trwanie życia w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010, 

s. 10–12, 17. 
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Wykres 1. Przeciętne trwanie życia w wieku 0 lat w Wielkopolsce i Zachodnio-
pomorskiem w latach 1990 i 2009 według płci 

Źródło: Trwanie życia w 2009 r..., tab. 3, s. 18.  
 
 
Istotną kwestią determinującą jakość życia osób starszych jest ich aktyw-

ność zawodowa. Niestety, jak wynika z danych BAEL, w Polsce wskaźnik za-
trudnienia osób w wieku przedemerytalnym (tj. w wieku 55–59/64 lata) jest 
bardzo niski – w czwartym kwartale 2010 roku  wynosił nieco ponad 40%4 (dla 
porównania np. w Szwecji wskaźnik ten wynosi około 70%). Doświadczenia 
bardziej rozwiniętych państw wskazują, że wykorzystanie olbrzymiego poten-
cjału intelektualnego i doświadczenia osób 55+ przynosi duże korzyści nie tyl-
ko tym osobom, ale całym gospodarkom (w tym systemom emerytalnym). 
W związku z tym, warto zwrócić uwagę na to, że istnieje duża potrzeba aktywi-
zacji zawodowej osób starszych. Rodzi to konkretne wyzwania dla każdego 
regionu kraju, gdyż osoby te są zaliczane do tak zwanej grupy osób w wieku 
niemobilnym.   

Koniec pracy zawodowej wiąże się nie tylko z „wolnością od pracy”, ale 
równie często niesie za sobą negatywne konsekwencje. Należą do nich między 
innymi utrata prestiżu, autorytetu, brak możliwości zarządzania personelem, 

                                                           
4  Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, Główny Urząd Statystycz-

ny, Departament Pracy, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1802_PLK_ 
HTML.htm, marzec 2011. 
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załamanie rytmu dnia, tygodnia, mniejszy kontakt z ludźmi czy ogólne wycofa-
nie. Często wiąże się to również z utratą dochodów na satysfakcjonującym po-
ziomie. Jednocześnie emeryci zaczynają się zastanawiać nad tym, w jaki sposób 
mają wypełnić swój wolny czas, co mogą zrobić, by jak najdłużej cieszyć się 
dobrym zdrowiem. 

Głównym czynnikiem warunkującym zachowania konsumentów i kształtu-
jącym ich jakość życia są, oczywiście, zasoby finansowe. Biorąc pod uwagę 
średni poziom świadczenia emerytalnego otrzymywanego tylko z ZUS, które na 
początku 2011 roku wynosiło około 1,7 tys. zł, można przyjąć, że miesięcznie 
emeryci mają do dyspozycji kwotę bliską 9 mld zł5. Coraz częściej oprócz 
świadczenia z państwowego systemu emerytalnego, otrzymują oni również 
dodatkowe środki finansowe, na przykład z gromadzonych w okresie aktywno-
ści zawodowej indywidualnych oszczędności czy coraz szerszego, aczkolwiek 
wciąż powoli akceptowanego rozwiązania typu odwrócona hipoteka6. Groma-
dzone przez emerytów oszczędności nadal przeznaczane są przede wszystkim 
na leczenie (46% wskazań), choć fundusze na wypoczynek gromadzi co piąte 
gospodarstwo z tej grupy społecznej7. 

Oprócz zmian demograficznych i ekonomicznych ważne są również zmia-
ny w mentalności, potrzebach czy stylu życia seniorów. Obecnie ludzie starsi 
nie tylko mogą sobie pozwolić na więcej niż kilkanaście lat temu, ale i w więk-
szym stopniu skoncentrowani są na sobie, mają coraz bardziej sprecyzowane 
oczekiwania/wymagania8. Poszukują takich produktów i usług, które pozwolą 
im zachować aktywność, samodzielność i zdrowie.  

Współcześni emeryci, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, nie chcą tylko 
odpoczywać, wychowywać wnuków czy pracować na działce. Ta ostatnia faza 

                                                           
5 Na początku 2011 r. ZUS wypłacał emerytury 4 985,4 tys. osobom, a przeciętna wypła-

ta wynosiła 1725,30 zł (brutto). Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych 
wypłacanych przez ZUS – 2011, http://www.zus.pl/files/INFMIES2011.pdf , marzec 2011. 

6 S. Pawlęga, Formy kredytu senioralnego w wybranych krajach i w Polsce, „Wiadomo-
ści Ubezpieczeniowe” 2009, nr 4, s. 103–116. 

7  Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, 
Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warsza-
wa 2009, s. 10, 15. 

8  Zdarza się często, że emeryci mając niewysokie dochody, dalej gromadzą oszczędności 
i nie korzystają w pełni ze zgromadzonego podczas aktywności zawodowej kapitału, „Dlaczego 
wielu ludzie pozostawia po śmierci znaczny majątek? nie chcą oni pozostać bez pieniędzy i nie-
trafnie oceniali, jak dużo ich potrzebują”. T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 
2004, s. 550. 
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cyklu życia człowieka wcale bowiem nie musi być, i coraz częściej nie jest, 
ukierunkowana na najbliższe otoczenie. Emeryci są coraz bardziej aktywnymi 
konsumentami. Podejmują zatem różne formy aktywności umysłowej i fizycz-
nej – uprawiają turystykę, uczą się dla przyjemności na przykład języków ob-
cych czy obsługi komputera, uprawiają sztukę, gotują, zapisują się na uniwersy-
tety trzeciego wieku, rozwijają swoje zainteresowania i hobby. Działania te są 
niezwykle istotne dla podnoszenia poziomu życia, a rozwój tych aktywności 
będzie postępował wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa oraz jego 
zamożności.  

Istotnym czynnikiem profilaktycznym, opóźniającym proces starzenia się, 
jest aktywność ruchowa. Ćwiczenia gimnastyczne, sporty wodne, zimowe, gry 
i zabawy rekreacyjne, marsze czy biegi terenowe wpływają zapobiegawczo lub 
leczniczo na różne schorzenia pojawiające się w wieku dojrzałym9. Zajęcia 
sportowe i rekreacyjne bardzo poprawiają zatem jakość życia. Oprócz polep-
szenia zdrowia fizycznego spotkania z grupą rówieśników mają niebagatelne 
znaczenie również dla zdrowia psychicznego. Obecne czasy wymagają zatem 
od osób starszych gruntownych zmian w standardowych wzorcach zachowań. 
Ich jakość i styl życia są kształtowane przez różne formy aktywności, dotych-
czas przypisywanym tylko ludziom młodym. Jak zatem kształtuje się aktywność 
fizyczna osób starszych w naszym kraju? 

 
 

2. Zachowania sportowo-rekreacyjne emerytów w Polsce  

 
Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, w 2008 roku w jaki-

kolwiek sprzęt sportowo-rekreacyjny wyposażonych było 77,6% ogółu gospo-
darstw domowych w Polsce, przy czym najmniej tego typu zasobów było w go-
spodarstwach emerytów (57%) i rencistów (57,1%)10. Na wykresie 2 zaprezen-
towano odsetek gospodarstw domowych, w których znajduje się wybrany sprzęt 
sportowy.   

 

                                                           
9 K. Nałęcz, Aktywność ruchowa seniora, w: Wpływ światowego kryzysu finansowego na 

rozwój sportu, turystyki i rekreacji, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa 
Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2009, s. 131–132. 

10  Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 roku, GUS, Warszawa 
2009, tabl. 3, s. 87. 
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Wykres 2. Wyposażenie gospodarstw domowych ogółem i emerytów w sprzęt spor-

towy w 2008 roku  

Źródło: opracowanie na podstawie Uczestnictwo Polaków w sporcie..., tab. 4, s. 89. 
 
 
Warto zauważyć, że w gospodarstwach emerytów, podobnie jak we 

wszystkich gospodarstwach domowych, najczęściej są rowery (w co drugim, 
69% ogółu gospodarstw) oraz sanki i piłki (nożne, do koszykówki, siatkówki). 
Co ciekawe, najbardziej zbliżony do ogółu gospodarstw domowych odsetek 
emerytów ma sprzęt do poprawiania kondycji (7,6%, średnia – 8,1%). 

Aktywność sportowo-rekreacyjno Polaków znacznie maleje wraz z wie-
kiem – od 51% osób w wieku do 24 lat, do 14% – w wieku 60–64 lata, i 7,8% – 
w wieku powyżej 65 lat11. Jak często zatem emeryci uprawiają sport? Analizu-
jąc częstotliwość uczestnictwa emerytów w zajęciach sportowych lub rekre-
acyjnych, można zauważyć, że najwięcej osób robi to okazjonalnie (18%). Jed-
nakże na tle innych typów gospodarstw domowych emeryci częściej niż prze-
ciętnie uczestniczą w zajęciach systematycznie – przykładowo, codzienną  
aktywność deklaruje 16% z nich (przy średniej dla ogółu na poziomie 5,7% 
przedstawicieli gospodarstw domowych).   

 
 
 
                                                           

11 Diagnoza społeczna 2009..., załącznik 2, tabl. P103, s. 193. 
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Wykres 3. Częstotliwość uczestniczenia emerytów w zajęciach sportowych lub 

rekreacyjnych 

Źródło: opracowanie na podstawie Uczestnictwo Polaków w sporcie..., tab. 31, s. 142. 
 
 
Do najpopularniejszych form aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród 

emerytów – ze względu na stan zdrowia – należą te, które wymagają mniejsze-
go wysiłku. Jest to przede wszystkim jogging, spacery i nordic walking oraz 
jazda na rowerze (w każdym przypadku 44% wskazań, uczestnictwo ogółu go-
spodarstw domowych w joggingu, spacerach i nordic walking wynosi 28,2%, 
a jazdy na rowerze – 54,8%).  
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Wykres 4. Uczestnictwo emerytów w wybranych zajęciach sportowych i rekreacji 
ruchowej według rodzajów zajęć 

Źródło: opracowanie na podstawie Uczestnictwo Polaków w sporcie...,  tab. 16, s. 120. 
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Należy podkreślić, że o ile wśród ogółu przedstawicieli gospodarstw do-
mowych najważniejszym motywem uprawiania sportu i rekreacji ruchowej jest 
przyjemność i rozrywka (na co wskazuje 51,3% gospodarstw domowych), 
o tyle wśród emerytów jest to chęć zachowania zdrowia i utrzymania kondycji 
fizycznej (co deklaruje 57,5% kobiet oraz 45,2% mężczyzn będących na emery-
turze). Dla emerytów równie ważną przyczyną korzystania z zajęć sportowo- 
-rekreacyjnych jest przyjemność i rozrywka – wskazuje nań 27% kobiet i 39% 
mężczyzn będących na emeryturze. Z kolei zdecydowanie częściej niż przecięt-
nie emeryci uprawiają sport wskutek zalecenia lekarza, ważnym motywem jest 
również możliwość spotkania się ze znajomymi. 
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Wykres 5. Motywy uprawiania sportu i rekreacji ruchowej przez emerytów 

Źródło: opracowanie na podstawie Uczestnictwo Polaków w sporcie...,  tab. 14, s. 111–116. 
 
 
Analizując przyczyny nieuczestniczenia w zajęciach rekreacyjno-rucho-

wych, można zauważyć, że w przypadku członków gospodarstw emerytów są 
one zdecydowanie inne niż członków gospodarstw domowych. O ile bowiem 
członkowie ogółu gospodarstw domowych tłumaczą swój brak zainteresowania 
aktywnością brakiem czasu wolnego (co trzecia osoba) lub chęci do podjęcia 
takiej aktywności ruchowej (18%), o tyle w przypadku emerytów jest to przede 
wszystkim wiek (niemal 36% wskazań) oraz stan zdrowia (23%). Co ciekawe, 
mało istotną przyczyną są względy finansowe. 
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Wykres 6. Przyczyny nieuczestniczenia w zajęciach sportowych lub rekreacji rucho-

wej przez członków gospodarstw domowych ogółem i gospodarstw eme-
rytów 

Źródło: opracowanie na podstawie Uczestnictwo Polaków w sporcie..., tab. 13, s. 106. 
 
 

3. Aktywność emerytów a rozwój firm i regionów 

 
Regres demograficzny coraz częściej determinuje działania wielu firm. Za-

czynają one dostrzegać nie tylko dzieci, młodzież czy osoby pracujące, ale tak-
że emerytów. Potrzeby tego segmentu są zatem coraz częściej uwzględniane 
w strategiach przedsiębiorstw i instytucji różnych branż, w szczególności zwią-
zanych z ochroną zdrowia, turystyką, sportem i rekreacją, edukacją, nowymi 
technologiami czy usługami finansowymi. Osoby starsze dysponują dużą ilością 
wolnego czasu, a zatem mogą być ważnym segmentem docelowym wielu pod-
miotów (zob. tabelę 1). Dla firm i podmiotów o charakterze regionalnym zaletą 
tego segmentu konsumentów jest ponadto ich relatywnie mniejsza mobilność. 

Przykładem kompleksowego dostrzeżenia potrzeb starzejącego się społe-
czeństwa jest Program Creator: „Siedem europejskich regionów połączyło swo-
je siły w zakresie postrzegania starzejącego się społeczeństwa jako szansy na 
regionalny rozwój gospodarczy”12. Program ten finansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współ-
pracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. 

                                                           
12  www.creator7.eu, marzec 2011. 
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Tabela 1 

Usługi i produkty dla segmentu emerytów – przykłady 

Inicjatywy ogólnopolskie 
1. Firma Emporia Telecom wprowadziła na rynek telefon dla osób starszych – „emporiaTALKpre-

mium” – prosty telefon komórkowy, mający wielkie, czytelne litery na szerokim wyświetlaczu, duże 
klawisze, głośnik o zwiększonej donośności13  

2. Bank Pocztowy SA wprowadził na rynek „Konto Nestor” – rachunek osobisty „stworzony z myślą 
o emerytach i rencistach”. Z konta tego osoby starsze mogą korzystać m.in. za pośrednictwem listo-
nosza, ale także w każdym urzędzie pocztowym14 

 
Inicjatywy regionalne 

1. Kino Rialto w Poznaniu już w 2009 roku wprowadziło ofertę „Filmowy Klub Seniora” – specjalne 
seanse filmowe przeznaczone dla seniorów. Oprócz możliwości obejrzenia interesujących osoby 
starsze filmów, można również „po prostu spotkać się i miło spędzić czas, wspólnie podyskutować”. 
Zapraszani są specjalni goście, z którymi można porozmawiać przy filiżance kawy. Bilety są atrak-
cyjne cenowo – kosztują 10 zł, a w cenę wliczona jest filiżanka kawy (karnety na 3 seanse kosztują 
dla jednej osoby 24 zł)15 

2. W ramach Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „Erga omnes” – inicjatywy Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, wpisującej się w bogatą tradycję uniwersytetów trzeciego wieku, realizowane 
są również zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Są to m.in. zajęcia na siłowni, slow flow 
(stretching + joga), tenis stołowy czy nordic walking. Przed wyborem zajęć ruchowych uczestnicy 
muszą zapoznać się z listą przeciwskazań zdrowotnych. W ramach zajęć rekreacyjnych oferowane są 
np. wycieczki krajoznawcze piesze po Poznaniu z przewodnikiem PTTK (w tym zwiedzanie fortów 
na Cytadeli, katedry poznańskiej, wędrówki szlakiem pomników kobiet itd.). Zajęcia obejmują rów-
nież warsztaty z fotografii cyfrowej, technik malarskich, ceramiki, witrażu, filcu, plecionkarstwa16 

3. Centrum Inicjatyw Senioralnych to miejska jednostka organizacyjna, powołana uchwałą Rady Mia-
sta Poznania z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów (organu doradczego, opiniodawczego i inicja-
tywnego w strukturze władz miejskich). Celem tej organizacji jest podejmowanie działań w zakresie 
podniesienia jakości życia i aktywizacji osób 50+ w taki sposób, „by twórczo i z satysfakcją uczest-
niczyli w życiu miasta. Wierzymy, że wiek senioralny niesie ze sobą mądrość i doświadczenie, z któ-
rego korzystać może i, warto by tak było, także pozostała część społeczeństwa”. Przy Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych utworzono także „Poznański Wolontariat 50+, który ma na celu skupienie se-
niorów chętnych, by działać na rzecz innych, a także Punkt Informacji 50+, gdzie dowiedzieć się 
można m.in., co ciekawego dzieje się w mieście, dokąd pójść po wsparcie i jak zorganizować swój 
wolny czas”17 

4. W Poznaniu organizowana jest od kilku lat Spartakiada Seniorów. Jest ona skierowana do osób po 
50. roku życia – „to dowód na to, że sport można uprawiać w każdym wieku”. Seniorzy mogą 
sprawdzić się np. w bowlingu, tenisie stołowym, warcabach, pływaniu oraz w lekkiej atletyce. Roz-
grywki odbywają się na obiektach POSiR, a udział w nich jest bezpłatny 

Źródło: www.creator7.eu, marzec 2011.  
 
 

                                                           
13  http://www2.emporia.at/pl/home/, marzec 2011. 
14  http://www.pocztowy.pl/indywidualni/konta/nestor/, marzec 2011. 
15 http://www.kinorialto.poznan.pl/, marzec 2011. 
16  http://ue.poznan.pl/wszechnica/, marzec 2011. 
17  http://www.centrumis.pl/o-centrum.html, marzec 2011. 
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Jak wspomniano, oprócz usług edukacyjnych czy kulturalnych ważną rolę, 
szczególnie w regionie, w profilaktyce starości odgrywa sport, rekreacja oraz 
turystyka. Obszary te mają niebagatelne znaczenie zarówno na poziomie starze-
nia się biologicznego człowieka (pozwalają na zachowanie sprawności fizycz-
nej, samodzielności, dobrego stanu zdrowia), jak i starzenia się społecznego – 
pozwalają na utrzymywanie więzi towarzyskich, kształtują postawy prospołecz-
ne, zapobiegają izolacji18. Stąd oferta zajęć sportowych organizowanych przez 
gminne ośrodki sportu i rekreacji, lokalne centra i kluby fitness powinna być 
skierowana także do ludzi starszych. Przygotowując i rozwijając taką ofertę, 
należy mieć na uwadze przede wszystko bezpieczeństwo zdrowotne. Granice 
aktywności fizycznej ludzi starszych wyznaczają bowiem przede wszystkim 
problemy zdrowotne. Co więcej, zajęcia takie nie powinny trwać zbyt długo, 
a podczas nich istotną rolę powinny odgrywać także rozmowy towarzyskie, 
przerwy na herbatę czy ciasto. Co ważne, zajęcia takie mogą się odbywać w go-
dzinach przedpołudniowych, czyli w czasie mniejszego zainteresowania usłu-
gami przez osoby pracujące.  

 
 

Zakończenie 

 
Problem starzenia się społeczeństw jest jednym z najważniejszych wyzwań 

naszych czasów. Ludzie starsi są coraz zdrowsi i lepiej wykształceni. Dostrze-
żenie segmentu tych osób jest więc obecnie szansą na rozwój wielu firm, ale 
także regionów. Wynika to przede wszystkim ze zmian w stylu życia i mental-
ności osób starszych, poszukujących możliwości samorealizacji oraz tego, że 
dysponują oni najbardziej pewnymi dochodami. Emeryci coraz częściej chcą 
atrakcyjnie i aktywnie spędzać czas. Zajęcia z aerobiku, jogi, gimnastyki, ćwi-
czenia na siłowni, pływalni czy zajęcia na korcie tenisowym cieszą się wśród 
osób starszych coraz większą popularnością. Zaczynają bowiem oni mieć świa-
domość, że życie na emeryturze nie musi ograniczać się do wychowywania 
wnuków, zajmowania się działką czy dbania o dom. 

Z zaprezentowanych rozważań wynika, że osoby starsze wciąż w bardzo 
niewielkim stopniu są aktywne fizycznie. Wynika to jednak z braku działań, 
                                                           

18  K. Maroszek, Wolnoczasowe potrzeby ludzi starszych, w: Turystyka i sport dla wszyst-
kich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła 
Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 341. 
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a nawet koncepcji kompleksowych programów aktywizujących seniorów. Ofer-
ta dla tej grupy konsumentów powinna być zatem permanentnie rozszerzana, 
a prowadzone w profesjonalny sposób zajęcia muszą uwzględniać specyfikę 
tych osób, być bezpieczne i skuteczne. 
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ACTIVE WAYS OF SPENDING LEISURE TIME BY RETIRED PEOPLE 

 
 

Summary 
 
Retired people form one of the most dynamically developing segments of the 

market. An aging society is increasingly seen as an opportunity for regional economic 
development – it implies and inspires the activities of many companies, non-
governmental organizations and institutions who appreciate decided, experienced and 
mature people. Even though the market offer for this segment has not been too rich so 
far, it is undoubtedly about to enter a period of vivid development.  

The purpose of this article is to identify the impact of socio-demographic changes, 
in particular resulting from the aging of society, on the quality of life and activity of 
aged people and regional development. The first part presents socio-demographic 
changes in Poland, with particular attention paid to the aged people segment. The se-
cond part presents the behavior of retired people as regards their sport and recreation 
activities, while another part attempts to define the future influence of the aging of 
society on regional development, including that related to sport and recreation. 

 
Translated by Iwona Olejnik 
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Wstęp 

 
Jest wiele definicji czasu wolnego, lecz w znaczeniu potocznym najkrócej 

i najczęściej określa się go jako czas bez obowiązków, przeznaczony na dowol-
ne zajęcia1. Zdefiniowanie czasu wolnego jest skomplikowane, gdyż problema-
tyka ta jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych2. Czas 
wolny zupełnie inaczej postrzegany jest z punktu widzenia psychologii – jako 
czas odprężenia, relaksu, walki ze stresem i zmęczeniem, z punktu widzenia 
socjologii – jako czas podtrzymywania i nawiązywania relacji jednostki z in-
nymi, a zupełnie inaczej z punktu widzenia ekonomii – jako czas nieprzezna-
czony na prace i czynności zarobkowe. Czas wolny jest istotną składową życia 

                                                           
∗  Badania zostały przeprowadzone w latach 2005–2007 w ramach projektu naukowego, 

finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nt. „Społeczne 
uwarunkowania udziału w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych z terenów 
wschodniej Polski”, realizowanych przez Instytut Turystyki i Rekreacji, Państwowej Wyższej 
Szkoły w Białej Podlaskiej. Koordynator badań: prof. nadzw. dr hab. Józef Bergier. 

1  J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, AlmaMer Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warsza-
wa 2008, s. 11. 

2  M. Bombol, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno- 
-gospodarczego, SGH, Warszawa 2008, s. 11. 



328 D. Dąbrowski, A. Soroka, J. Żbikowski 

 

każdego człowieka, sferą jego swobodnej, nieskrępowanej działalności, czasem 
przeznaczonym na różne działania zapewniające wypoczynek, rozrywkę, posze-
rzanie wiedzy i posiadanych zainteresowań oraz rozwój zdolności twórczych. 
Jest to czas minimalnie obciążony przymusem wykonania czynności3. Za 
J. Piętą można przyjąć, że czas wolny jest to ta część budżetu czasu, która nie 
jest zajęta przez pracę zarobkową normalną i dodatkową, ani przez systematyczne 
kształcenie się uczelniane, ani przez zaspokajanie elementarnych potrzeb fizjolo-
gicznych (sen, posiłki, higiena), ani przez stałe obowiązki domowe (gotowanie, 
pranie, sprzątanie, opieka nad członkami rodziny niezdolnymi do samoobsługi) 
i może być spożytkowana bądź na swobodne wczasowanie, bądź na życie rodzin-
ne, obowiązki społeczne i aktywność przynoszącą doraźne korzyści4. 

Współczesne życie naraża nas na pośpiech, znużenie, zmęczenie, wyczer-
panie. Aby temu zapobiec, trzeba „leczyć się” dobrze zorganizowanym czasem 
wolnym, gdyż zarówno jego brak, jak i nieodpowiednie wykorzystanie mają 
silny wpływ na sprawność fizyczną i zdrowie, osiągnięcia osobiste, stosunek do 
ludzi, zadowolenie z siebie5. Czas wolny mądrze i właściwie zorganizowany 
i wypełniony odpowiednimi zajęciami ma pozytywne i najważniejsze znaczenie 
dla rozwoju osobowości jednostki6. 

Aktywność jest bardzo ważnym aspektem w życiu człowieka, gdyż daje 
poczucie mocy, sprawstwa, bycia potrzebnym i niezależnym oraz warunkuje 
sukces na drodze do samorealizacji. Wachlarz możliwości kształcenia i pracy 
zawodowej pozwala kontrolować swoje życie oraz na wybór określonej dzie-
dziny działalności, zgodnej z indywidualnymi zainteresowaniami człowieka. 
Osoby niepełnosprawne, podobnie jak osoby pełnosprawne, również mają tego 
typu potrzeby i aspiracje, jednak często napotykają nierówność i dyskryminację 

                                                           
3  M.J. Leitner, S.F. Leitner, Leisure Enhancement, The Haworth Press, New York–

London 1996, s. 3.  
4  J. Pięta, op.cit., s. 26. 
5  R.D. Tauber, W. Siwiński, Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Hotelarstwa 

i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2002, s. 23. 
6 G. Nowicki, R. Nowicki, Czas wolny, zdrowie i rekreacja fizyczna w opinii kobiet bez-

robotnych, w: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie, red. W. Siwiński,  
R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 
2003, s. 88. 
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w dziedzinie zatrudnienia, a to z kolei jest przyczyną ich niskiej aktywności 
społecznej i zawodowej7. 

Niepełnosprawność wywołuje określone skutki w funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej w wymiarach zawodowym, społecznym, ekonomicznym, 
fizycznym, psychicznym, umysłowym, emocjonalnym8. Społeczne funkcjono-
wanie osób niepełnosprawnych często się wiąże z aktywnością zawodową, dla-
tego często są one oceniane przez pryzmat pełnionych ról organizacyjnych. 
Można z żalem postawić tezę, że aktywność zawodowa staje się czynnikiem lub 
wręcz koniecznym warunkiem rehabilitacji społecznej, a w sensie opisowym 
rozumiana kariera zawodowa osoby niepełnosprawnej przyczynia się do reali-
zacji kariery życiowej w znaczeniu wartościującym dodatnim9. 

 
 

1. Cel i metodyka badań 

 
Celem artykułu jest określenie zróżnicowania budżetu czasu wolnego oraz 

sposobów jego wykorzystania przez osoby niepełnosprawne, charakteryzujące 
się odmiennym stopniem aktywności zawodowej. W doniesieniu nawiązano 
także do zagadnienia współuczestnictwa osób z najbliższego otoczenia nie-
pełnosprawnych w spędzaniu czasu wolnego. Podjęto również próbę odpowie-
dzi na pytanie, czy osoby niepełnosprawne pracujące, bezrobotne i bierne za-
wodowo spędzają wolny czas zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrze-
bami. 

Badaniami ankietowymi objęto województwo podkarpackie. Przeprowa-
dzono je w latach 2006–2007, w grupie 256 osób niepełnosprawnych. Ponad 
połowa, bo 51,0% badanych, to osoby bierne zawodowo10 (w tym 77,1% to 

                                                           
7  M. Garbat, Aktywizacja społeczna i zawodowa studentów niepełnosprawnych na Uni-

wersytecie Zielonogórskim, w: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej,  
red. B. Gąciarz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 277. 

8  J. Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2007, s. 24. 

9  M. Olejniczak, Postrzeganie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w środo-
wisku lokalnym, w: Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów 
wiejskich, red. J. Żbikowski, A. Siedlecka, Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Bia-
łej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009, s. 97. 

10  Ludność bierną zawodowo (tzn. pozostającą poza siłą roboczą) stanowią osoby w wie-
ku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby, 
które w badanym tygodniu nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały; nie pracowały,   
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osoby z niepełnosprawnością psychiczną, 10,6% – fizyczną, 8,2% – złożoną, 
4,1% – sensoryczną). Prawie co czwarta osoba z próby badawczej była bez-
robotna11 – 26,3% (w tym 56,1% to osoby z niepełnosprawnością psychiczną, 
30,3% – fizyczną, 12,1% – złożoną, 1,5% – sensoryczną). Pozostałą część re-
spondentów stanowiły osoby pracujące12 – 22,7% (w tym 10,3% to osoby z nie-
pełnosprawnością psychiczną, 56,9% – fizyczną, 7,3% – złożoną, 15,5% – sen-
soryczną). 

Tworząc  próbę badawczą, wykorzystano dobór kwotowy jednostek do 
badań na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego13. Próbę kwoto-
wą ankietowanych stworzono z uwzględnieniem następujących kryteriów: miej-
sce zamieszkania (miasto, wieś), płeć (kobieta, mężczyzna), wiek, wykształce-
nie, stopień niepełnosprawności, stopień aktywności zawodowej. Wyniki badań 
poddano analizom statystycznym z wykorzystaniem programu Statistica. Okre-
ślono miary położenia ( x – średnie arytmetyczne). Zastosowane rangowanie 
wypowiedzi pozwalało na określenie średniego nasilenia odpowiedzi przez 
respondentów. Za statystycznie istotne uznano te różnice średnich, których 
prawdopodobieństwo przypadkowości było mniejsze od p < 0,05. 

 
 

                                                           
poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia. Wybrane aspekty aktywności 
ekonomicznej ludności 2002, GUS, Warszawa 2005, s. 16. 

11  Bezrobotni są to osoby w wieku 15–74, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 
– w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 
– aktywnie  poszukiwały pracy,  tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wli-

czając jako ostatni tydzień badany), aby znaleźć pracę, 
– były gotowe (zdolne) podjąć pracę w tygodniu badanym i następnym.  

Do   bezrobotnych  zostały  zaliczone  także   osoby,  które   nie  poszukiwały  pracy, ponieważ 
miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie (w ciągu 3 miesięcy). Ibidem, s. 15. 

12  Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie ba-
danego tygodnia: 

– wykonywały przez co najmniej godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. by-
ły zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub 
dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą 
poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospo-
darstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem,  

– nie wykonywały pracy (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy w działalności zakładu, 
trudnych warunków atmosferycznych, strajku), ale formalnie miały pracę jako pracow-
nicy najemni bądź pracujący na własny rachunek. 

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, 
z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do 
określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie. Ibidem, s. 13–14. 

13  Narodowy Spis Powszechny, GUS, Warszawa 2002. 
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2. Wyniki badań 

 
Analizując budżet czasu wolnego osób niepełnosprawnych zamieszkałych 

na terenie województwa podkarpackiego w dni powszednie, należy zauważyć, 
że prawie połowa, bo 41,4% badanych, dysponuje dużą ilością czasu wolnego – 
4 godziny i więcej. Nieco ponad jedna trzecia respondentów (34,8%) zadekla-
rowała 3 godziny wolne w zwykłym dniu, a prawie co czwarty badany (23,8%) 
– do 2 godzin. Wyniki badań dowodzą, co oczywiste, że najmniej czasu wolne-
go mają pracujące osoby niepełnosprawne. Znacznie mniejszy odsetek bada-
nych z tej grupy ma w dni powszednie wolne 3, 4 godziny dziennie lub więcej. 
Podobnie prezentuje się budżet czasu wolnego osób niepełnosprawnych bier-
nych zawodowo i bezrobotnych. Prawie połowa badanych z tych grup ma w dni 
zwykłe 4 godziny wolnego czasu lub więcej (rys. 1). 
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Rys. 1. Budżet czasu wolnego z uwzględnieniem aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych w dni powszednie (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 
 
Największa część badanych (55,8%) w dni wolne od pracy ma wolne mi-

nimum 6 godzin, a prawie co trzecia osoba – 4–5 godzin. Zdecydowanie naj-
mniejsza część, bo 11,9% respondentów, deklaruje wolny czas w ilości do 
3 godzin. Z badań wynika, że wraz ze zwiększaniem się ilości czasu wolnego 
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respondentów wzrasta procentowy udział osób niepełnosprawnych biernych 
zawodowo i bezrobotnych. Około 2/3 osób niepełnosprawnych pracujących ma 
w dniu wolnym od pracy do 5 godzin czasu wolnego. Odsetek ten jest znacznie 
mniejszy (rys. 2) w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych, co 
może wskazywać na większą „aktywność życiową” osób podejmujących czyn-
nie obowiązki zawodowe. 

 
 

31,6
42,1

26,3

9,0
35,8

55,2

4,6
26,4

69,0

11,9
32,3

55,8

0 10 20 30 40 50 60

pracujący

bezrobotni

bierni  zawodowo

ogółem

do 3 godzin od 4 do 5 godzin 6 i  więcej  godzin
 

 
Rys. 2.  Budżet czasu wolnego z uwzględnieniem aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych w dni wolne (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 
 
Badania dowiodły (tabela 1), że największa grupa osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących województwo podkarpackie najczęściej wykorzystuje swój 
wolny czas na słuchanie radia i muzyki – 42,4% respondentów (13,8% pracują-
cych, 31,6% bezrobotnych, 61,0% biernych zawodowo)14 oraz oglądanie pro-
gramów telewizyjnych – 37,0% badanych (19,0% pracujących, 32,8% bezro-
botnych, 47,0% biernych zawodowo). Cieszy, że prawie połowa badanych osób 
często (29,9%) lub bardzo często (19,3%)  uprawia czynne formy wypoczynku, 
chodząc na spacery (16,2% pracujących, 12,2% bezrobotnych, 27,4% biernych 
zawodowo). Niestety, znaczna część respondentów – 58,5% (58,6% pracujący, 
                                                           

14  Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci na pytanie dotyczące form wy-
korzystania czasu wolnego mogli udzielić więcej odpowiedzi niż jedna. 
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51,6% bezrobotni, 61,7% bierni zawodowo) nigdy nie korzysta z komputera 
i Internetu. Co trzecia osoba niepełnosprawna z Podkarpacia (33,3%) nie po-
święca czasu wolnego swojemu hobby i zainteresowaniom (26,8% pracujący,  
45,2% bezrobotni, 29,0% bierni zawodowo). Niepokojące są wyniki badań do-
tyczące braku aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych w ich czasie wol-
nym (31,0%). Aż 36,8% pracujących respondentów nigdy nie uprawia jakich-
kolwiek form sportowo-rekreacyjnych. Podobnie jest w grupie osób bezrobot-
nych (37,8%), a nieco lepiej u osób biernych zawodowo (24,4%). Wyniki badań 
mogą mieć związek z aktywnością fizyczną osób niepełnosprawnych w ich 
miejscu zatrudnienia – po powrocie do domu nie mają już energii do dalszej 
aktywności. Prawie jedna trzecia badanych (29,8%) przyznała, że nigdy nie 
zajmuje się w czasie wolnym pracami w ogrodzie lub na działce (19,3% pracu-
jący, 28,4% bezrobotni, 35,2% bierni zawodowo). Zastanawia, że typowe formy 
spędzania wolnego czasu przez osobę pełnosprawną tak często nie są atrakcyjne 
z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej. Na przeszkodzie w korzystaniu 
z niektórych sposobów aktywności stoją czynniki materialne – korzystanie 
z komputera i Internetu.  

 
Tabela 1 

 Formy czasu wolnego wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne  
z uwzględnieniem aktywności zawodowej badanych (%) 

Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo 
natężenie odpowiedzi natężenie odpowiedzi natężenie odpowiedzi 
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1 21,0 21,0 24,6 24,6 8,8 18,5 10,8 26,2 23,1 21,4 35,1 16,0 10,1 20,6 9,2 
2 5,2 22,4 20,7 37,9 13,8 0 3,0 31,3 34,3 31,6 3,1 2,3 6,1 27,5 61,0 
3 3,4 10,3 43,5 32,8 19,0 1,5 10,4 25,3 30,0 32,8 3,1 2,3 7,6 40,0 47,0 
4 58,6 15,5 12,1 12,1 1,7 51,6 16,7 12,1 4,5 15,1 61,7 8,6 14,1 10,2 5,4 
5 7,1 19,6 33,9 23,2 16,2 13,6 21,2 31,8 21,2 12,2 4,6 9,2 24,4 34,4 27,4 
6 36,8 38,6 17,5 5,2 1,9 37,8 31,8 21,2 3,0 6,2 24,4 20,6 29,8 17,6 7,6 
7 19,3 8,8 19,3 24,6 28,0 28,4 35,8 23,9 4,5 7,4 35,2 10,2 13,3 18,8 22,5 
8 26,8 33,9 21,4 7,1 10,8 45,2 17,7 25,8 8,1 3,2 29,0 13,0 26,0 18,0 14,0 

* 1 – czytanie książek, czasopism, 2 – słuchanie radia, muzyki, 3 – oglądanie TV, 4 – wyko-
rzystanie komputera, Internetu, 5 – chodzenie na spacery, 6 – aktywność sportowo- 
-rekreacyjna, 7 – uprawianie działki, 8 – realizacja hobby. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Na podstawie badań można stwierdzić, że różnice w wykorzystaniu czasu 
wolnego przez osoby niepełnosprawne o różnym poziomie aktywności zawo-
dowej są bardzo duże. Osoby niepełnosprawne zamieszkujące województwo 
podkarpackie często przeznaczają swój wolny czas na słuchanie radia i muzyki. 
Najczęściej czynią to osoby bierne zawodowo (4,41), a nieco rzadziej bezrobot-
ni (3,94) i osoby pracujące (3,32). Między ocenami tego zjawiska istnieją istot-
ne statystycznie różnice. Osoby niepełnosprawne stosunkowo często spędzają 
swój wolny czas na oglądaniu programów telewizyjnych (pracujący – 3,53, 
bezrobotni – 3,82, bierni zawodowo – 4,25). Oceny osób biernych zawodowo 
istotnie różnią się od ocen pracujących i bezrobotnych. Można zauważyć, że 
formy spędzania wolnego czasu niewymagające aktywności wybierają częściej 
osoby niebędące czynne zawodowo. Respondenci bardzo rzadko korzystają 
z komputera i Internetu (pracujący – 1,82, bezrobotni – 2,15, bierni zawodowo 
– 1,89). Jest to spowodowane zapewne brakiem sprzętu komputerowego, niskim 
rozwojem infrastruktury w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, 
niewielkimi umiejętnościami informatycznymi respondentów oraz niemożno-
ścią uczestniczenia w stosownych szkoleniach. W wielu przypadkach przyczyną 
jest stopień i rodzaj niepełnosprawności badanego. Na uwagę zasługuje ogólnie 
niski poziom aktywności sportowo-rekreacyjnej respondentów (tabela 2).  

 
Tabela 2 

Formy czasu wolnego wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne  
z uwzględnieniem aktywności zawodowej badanych  

Aktywność zawodowa 
Formy czasu wolnego 

pracujący* bezrobotni* bierni  
zawodowo* 

Czytanie książek i czasopism 2,78 3,18 3 2,52 2 

Słuchanie radia, muzyki 3,32 2,3 3,94 1, 3 4,41 1, 2 

Oglądanie TV 3,53 3 3,82 3 4,25 1, 2 

Korzystanie z komputera, Internetu 1,82 2,15 1,89 
Chodzenie na spacery 3,21 3 2,96 3 3,67 1, 2 

Aktywność sportowo-rekreacyjna 1,96 3 2,07 3 2,83 1, 2 

Uprawianie działki 3,33 2, 3 2,26 1, 3 2,83 1, 2 

Realizacja hobby 2,41 2,06 3 2,75 2 

* 1 – nigdy, 2 – bardzo rzadko, 3 – rzadko, 4 – często, 5 – najczęściej; indeks górny oznacza 
numer zmiennej, dla której różnica między średnimi jest istotna na poziomie p < 0,05. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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W zajęciach wolnoczasowych prawie co drugiej badanej osobie (47,4%) 
zawsze towarzyszy rodzina. Znaczna część niepełnosprawnych, bo 34,0%, bar-
dzo często spędza swój wolny czas z najbliższymi. Analizując zjawisko  
z uwzględnieniem aktywności zawodowej respondentów, okazuje się, że więk-
sza część niepełnosprawnych pracujących ma z rodziną bardzo częsty kontakt 
(66,7%). Bardzo często i często rodzina towarzyszy w czasie wolnym zdecydo-
wanej większości bezrobotnych respondentów (89,5%) oraz osób biernych za-
wodowo (75,2%). Wyniki badań mogą świadczyć o powszechnym przywiąza-
niu niepełnosprawnych do swoich najbliższych bądź o uzależnieniu niektórych 
od rodziny. Należy zauważyć, że jest  grupa niepełnosprawnych, która nigdy 
nie spędza czasu wolnego z rodziną (tabela 3). Przyczyną mogą być negatywne 
relacje z najbliższymi lub ich brak. Duży odsetek badanych (pracujący – 35,1%, 
bezrobotni – 52,3%, bierni zawodowo – 58,9%) często i bardzo często spędza 
wolny czas z przyjaciółmi i znajomymi. Wyniki badań wskazują, że w relacje 
towarzyskie bardziej są zaangażowane osoby niepełnosprawne, które nie mają 
szansy na obcowanie z innymi ludźmi w miejscu zatrudnienia. Analiza danych 
nasuwa wniosek, że osoby niepełnosprawne potrzebują akceptacji w społeczeń-
stwie i kontaktu z bliskimi, którzy aprobują ich upośledzenie.   

 
Tabela 3 

Osoby, z którymi niepełnosprawni spędzają czas wolny,  
z uwzględnieniem aktywności zawodowej respondentów (%) 

Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo 
natężenie odpowiedzi natężenie odpowiedzi natężenie odpowiedzi 
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1 7,0 0 7,0 19,3 66,7 1,5 6,9 3,0 47,8 41,7 6,2 5,4 13,2 33,3 41,9 

2 3,5 24,6 36,8 24,6 10,5 7,5 20,9 22,4 29,9 19,3 7,6 12,2 21,3 39,6 19,3 

3 31,5 35,1 21,0 5,3 9,3 34,9 15,9 36,5 9,5 3,2 29,5 27,1 17,1 16,3 10,0 

* 1 – rodzina, 2 – przyjaciele i znajomi, 3 – samotnie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Analizując średnie oceny czynników odzwierciedlających częstotliwość 
spędzania czasu wolnego osób niepełnosprawnych z ich najbliższymi, można 
stwierdzić, że najwyżej oceniona jest rodzina. Najczęściej z rodziną spędzają 
czas wolny badani ze wszystkich analizowanych grup aktywności zawodowej 
(pracujący – 4,38, bezrobotni – 4,22, bierni zawodowo – 3,99), a w następnej 
kolejności z przyjaciółmi i znajomymi (pracujący – 3,14, bezrobotni – 3,32, 
bierni zawodowo – 3,50). Między ocenami przez respondentów czynników 
z grup pierwszej i trzeciej istnieje istotna statystycznie różnica. Stosunkowo 
rzadko osoby niepełnosprawne z województwa podkarpackiego spędzają wolny 
czas samotnie. Postawa ta jest charakterystyczna dla wszystkich grup aktywno-
ści zawodowej  (tabela 4). 

 
Tabela 4 

Osoby, z którymi niepełnosprawni spędzają czas wolny,  
z uwzględnieniem aktywności zawodowej respondentów 

Aktywność zawodowa 
Osoby 

pracujący* bezrobotni* bierni  
zawodowo* 

Rodzina 4,38 3 4,22 3,99 1 

Przyjaciele i znajomi 3,14 3 3,32 3,50 1 

Samotnie 2,21 2,30 2,47 
* 1 – nigdy, 2 –  rzadko, 3 – często, 4 – najczęściej, 5 – zawsze; indeks górny oznacza numer 

zmiennej, dla której różnica między średnimi jest istotna na poziomie p < 0,05. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 
 
Prawie 93 % badanych spędza swój czas wolny zgodnie ze swoimi zainte-

resowaniami i potrzebami. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 
zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego niezbyt różnicuje 
sytuację (rys. 3). Niestety, ponad 7% badanych nie wykorzystuje czasu wolnego 
tak, jakby sobie tego życzyli. Głównymi przyczynami są utrudniony dostęp do 
oferty rekreacyjnej i turystycznej oraz trudności z dotarciem do informacji 
o możliwościach wykorzystania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne. 
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Rys. 3. Spędzanie wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne zgodnie z ich 

zainteresowaniami w zależności od aktywności zawodowej (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 
 

Zakończenie 

 
Charakterystyczną cechą współczesnych czasów jest otwarcie społeczeń-

stwa na ludzi marginalizowanych między innymi z powodu niepełnosprawno-
ści. Jak dowodzą studia historyczne, osoby niepełnosprawne zawsze były czę-
ścią społeczeństwa, jednak zazwyczaj odgrywały role społeczne o niskim statu-
sie, a ponadto były eksterminowane i izolowane. Może temu przeciwdziałać 
rehabilitacja, której elementem jest edukacja, a dopełnieniem opieka i praca 
socjalna. Chodzi o to, by umożliwić osobom niepełnosprawnym odgrywanie ról 
społecznych typowych dla ludzi żyjących bez dysfunkcji i uniezależnić ich od 
pomocy społecznej15. Z porównania sposobu funkcjonowania w społeczeństwie 
osób bez dysfunkcji z osobami niepełnosprawnymi wynika konieczność pozna-
nia ich sposobów wykorzystania czasu wolnego.   

Badania wykazały, że stosunkowo niewielka część osób niepełnospraw-
nych pracujących w porównaniu z grupą osób biernych zawodowo i bezrobot-
nych ma dużo czasu wolnego w budżecie dobowym w dni powszednie, co wy-
                                                           

15  H. Żuraw, Style życia wobec wariantów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w: Po-
trzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, 
red. H. Ochonczenko, M.A. Paszkowicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 151. 
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daje się oczywiste. Co ciekawe, podobnie jest z budżetem czasu osób niepełno-
sprawnych pracujących w dni wolne od pracy. Na podstawie wyników badań  
można uznać, że osoby niepełnosprawne pracujące, nawiązujące aktywniejsze 
kontakty z otoczeniem, mają mniej wolnego czasu. Więcej czasu poświęcają na 
obowiązki i zorganizowane zajęcia. 

Badania dowiodły, że największa grupa osób niepełnosprawnych zamiesz-
kujących województwo podkarpackie najczęściej wykorzystuje swój wolny 
czas na bierne formy wypoczynku: słuchanie radia i muzyki oraz oglądanie 
programów telewizyjnych. Takie spędzania wolnego czasu jest szczególnie 
popularne u osób biernych zawodowo i bezrobotnych, co wskazuje na ich „pa-
sywną postawę” życiową, w której bardzo często nie ma miejsca na aktywność 
w życiu osobistym i zawodowym. 

Niestety, ponad połowa badanych osób niepełnosprawnych nie korzysta 
z komputera i Internetu. Przyczyną jest zapewne słaby rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej w naszym kraju oraz niski poziom uposażenia materialnego 
rodzin osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego. W niektórych 
przypadkach przypuszczalnie sytuację można wytłumaczyć zachowawczą po-
stawą wobec nowych rozwiązań technicznych i niechęcią respondentów do 
nauki. Sytuacja ta sugeruje konieczność aktywniejszych działań ze strony pod-
miotów otoczenia instytucjonalnego, które powinny skuteczniej wspierać do-
stęp osób niepełnosprawnych do istniejących rozwiązań technicznych, co 
w dużym stopniu wpłynęłyby na atrakcyjność spędzania czasu wolnego. 

Co trzecia osoba niepełnosprawna z Podkarpacia nie zajmuje się w czasie 
wolnym swoim hobby. Może to wynikać z braku indywidualnych zaintereso-
wań lub narzucania osobom niepełnosprawnym przez otoczenie sposobu wyko-
rzystania czasu wolnego. 

Badania z intensywności uprawiania różnych form spędzania czasu wolne-
go dowiodły, że są istotne różnice w jego wykorzystaniu przez osoby niepełno-
sprawne o różnym poziomie aktywności zawodowej. Można zauważyć, że 
z niewymagających aktywności fizycznej form czasu wolnego (słuchanie radia, 
muzyki, oglądanie programów telewizyjnych) częściej korzystują osoby niebę-
dące czynne zawodowo. Na uwagę zasługuje ogólnie niski poziom aktywności 
sportowo-rekreacyjnej respondentów.  

Wyniki badań mogą świadczyć o powszechnym przywiązaniu osób nie-
pełnosprawnych do rodziny, z którą najczęściej spędzają swój wolny czas. 
W relacje towarzyskie z przyjaciółmi i znajomymi bardziej są zaangażowane 
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osoby niepełnosprawne bezrobotne i bierne zawodowo, które nie mają szansy 
na obcowanie z innymi ludźmi w miejscu zatrudnienia. Z analizy danych wyni-
ka wniosek, że osoby niepełnosprawne potrzebują akceptacji otoczenia i kon-
taktu z życzliwymi im osobami. 

Nie wszystkie osoby niepełnosprawne z województwa podkarpackiego 
mają możliwość wykorzystywania wolnego czasu w taki sposób, jaki by chcia-
ły. Główną przyczyną jest utrudniony dostęp do informacji o możliwości wyko-
rzystania czasu wolnego. Osoby niepełnosprawne tworzą niszę rynkową. Wiele 
przedsiębiorstw świadczących usługi przykładowo rekreacyjne i turystyczne nie 
dostrzega tej części rynku i w konsekwencji nie dostosowuje oferty do ich po-
trzeb. 
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SPENDING FREE TIME IN THE ASPECT OF VOCATIONAL ACTIVENESS 

OF THE DISABLED  

 
 

Summary 
  
The study aimed at specifying the budget differentiations of the free time and the 

ways of making use of it by disabled people living within podkarpackie region and with 
a different level of vocational activeness. In this paper there was used a method of 
diagnostic survey and within it a research technique which was an interview. The 
research results showed that working disabled people had more active contacts with 
their surroundings and had less free time in a weekday than the unemployed and 
economically inactive. The working disabled spent more time on fulfilling their duties 
and on the organised activities. There also appeared considerable differences in 
spending free time by the disabled with a different level of vocational activeness. It 
could be noted that the forms of spending free time which do not require the physical 
activeness (listening to the radio, music, watching TV programs) were more often 
chosen by economically inactive disabled people. A general attachment of disabled 
people to their families, as they were the main companions in spending free time, was 
showed. To a greater extent, the unemployed and economically inactive disabled were 
involved in the social relations with their friends.  
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STYL ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I WSI  
W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM  

A BAZA SPORTOWA  I  REKREACYJNA 
 
 
 

Wstęp 

 
Ludzie młodzi w Polsce nie wykazują zainteresowania swoim zdrowiem, 

jego ochroną i wzmacnianiem. Jeżeli zdrowie jest dobrem, to dlaczego o niego 
nie dbamy? Jesteśmy beztroscy w stosunku do naszych potrzeb niezależnie od 
wieku czy płci [Bombol, Dąbrowska, 2003]. Nad utrzymaniem dobrego stanu 
zdrowia należy pracować nieustannie, ponieważ zdrowie nie jest darem danym 
na całe życie. Hasło: Twoje zdrowie w Twoich rękach, powinno być akcepto-
wane przez wszystkich, ponieważ zdrowie w większym stopniu zależy od stylu 
życia niż od medycyny. Zachowania zdrowotne decydują o stanie naszego or-
ganizmu. Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest aktywność fizyczna, 
która daje szansę na zdrowe życie.  

Problem wypełnienia i właściwego zużytkowania czasu wolnego staje się 
problemem społecznym. Rozbudzenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych po-
winno być obowiązkiem wszystkich środowisk społecznych. Odpowiednie wy-
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pełnienie czasu wolnego należy także rozpatrywać w kontekście działań eduka-
cyjnych. 

Badania czasu wolnego koncentrują się na analizie sposobów wypoczywa-
nia różnych środowisk: szkolnego i ludzi dorosłych, wielkich aglomeracji, 
i wiejskiego. Trwają poszukiwania najbardziej wartościowych form i metod 
rekreacji ruchowych, charakterystycznych dla danego środowiska społecznego 
i zawodowego [Czajkowski, 1979]. 

Regularna aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych składników 
zdrowego stylu życia. Odgrywa ona doniosłą rolę w podnoszeniu lub utrzyma-
niu odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej. Kształtowana w wieku 
szkolnym sprawność jest dość trudna do utrzymania przez całe życie. Aktyw-
ność młodzieży z punktu widzenia potrzeb biologicznych i zdrowotnych wydaje 
się oczywista. Wysokie umiejętności ruchowe są konieczne do prawidłowego 
rozwoju organizmu [Drabik, 1997]. Edukacja, szczególnie dzieci i młodzieży, 
w zakresie zagospodarowania czasu wolnego jest niezbędna. Duży obowiązek 
ma rodzina, która powinna pokazać dzieciom wzory do naśladowania. Również 
szkoła musi pomóc uczniowi w ukształtowaniu odpowiednich postaw, zrozu-
mieniu wartości i właściwym wyborze. Ma ona również obowiązek pokazać, że 
wspiera promowane wartości w codziennej praktyce. 

Program kształcenia we współczesnej szkole powinien być tak opracowa-
ny, aby pozwalał na wzbogacenie aktywności oraz zgłębianie i doskonalenie 
umiejętności w wybranych dyscyplinach zależnie od możliwości, zainteresowań 
i potrzeb ruchowych uczniów. Budowa programu powinna umożliwiać dosto-
sowanie działań nauczyciela do warunków bazowych, klimatycznych i tradycji 
regionalnych. Stworzenie odpowiedniej bazy sportowo-rekreacyjnej nie tylko 
w szkole, ale również w miejscach zamieszkania pozytywnie wpłynie na rozwój 
aktywności fizycznej, a tym samym na styl życia w różnych grupach społecz-
nych – zdrowy styl życia.  

Wychowanie fizyczne, sport i rekreacje kształtują pożądane cechy charak-
teru i woli oraz postawy społeczno-moralne młodych ludzi. Są to: zdecydowa-
nie, zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialności, wytrwałość, umiejętność 
współżycia w zespole, odwaga, panowanie nad sobą, wiara we własne siły [Na-
pierała, Nowicki, 2002]. Program wychowania fizycznego propaguje między 
innymi rozwijanie własnych zamiłowań do aktywności fizycznej, często wyspe-
cjalizowanej, która dla jednych uczniów ma postać treningu sportowego, a dla 
innych jest sposobem wypełniania czasu wolnego – rekreacji.  
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Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: czy w środowisku 
miejskim i wiejskim jest dostateczna baza sportowo-rekreacyjna? Czy młodzież 
ze środowiska miejskiego i wiejskiego województwa zachodniopomorskiego 
ma odpowiednie warunki do uprawiania sportu wyczynowego? Czy istniejąca 
baza rekreacyjna w pełni zaspokaja potrzeby danych środowisk? W jaki sposób 
baza sportowo-rekreacyjna może wpływać na styl życia mieszkańców regionu 
zachodniopomorskiego? 

 
 

1. Materiał i metoda 

 
Badania ankietowe przeprowadzono w 2011 roku wśród stu respondentów 

w wieku od 16 do 31 lat, pochodzących ze środowiska miejskiego i wiejskiego 
województwa zachodniopomorskiego. Badania odbyły się w Technikum Bu-
dowlanym nr 1 w Szczecinie i na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdro-
wia Uniwersytetu Szczecińskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Wśród stu przebadanych osób 63 to mężczyźni o średniej wieku – 18,89 ± 2,52, 
i 37 kobiet o średniej wieku 21,81 ± 3,16. Wśród badanych 58 osób miało wy-
kształcenie gimnazjalne, w tym 48 mężczyzn i 10 kobiet. Pozostałe 42 osoby 
miały wykształcenie wyższe, w tym 14 mężczyzn i 28 kobiet. Ze względu na 
miejsce zamieszkania badanych podzielono na sześć grup. Pierwszą grupę two-
rzyli mieszkańcy Szczecina, drugą – osoby z miast o liczbie mieszkańców od 
30 tys. do 100 tys., trzecią z miasta o liczbie mieszkańców od 20 tys. do 29 tys., 
czwartą – pochodzący z miast od 10 tys. do 19 tys. mieszkańców, piątą miesz-
kańcy miast od tysiąca do 9 tys. mieszkańców, szóstą – mieszkańcy wsi. Na 
rysunku 1 przedstawiono liczbę osób badanych w poszczególnych grupach oraz 
podział ze względu na płeć. 

W badaniach nad wpływem bazy sportowo-rekreacyjnej na styl życia 
mieszkańców miast i wsi w regionie zachodniopomorskim posłużono się meto-
dą sondażu diagnostycznego narzędziem badawczym, w postaci kwestionariu-
sza ankiety. Umożliwiła ona zgromadzenia wielu faktów, opinii na postawione 
w pracy cele. Kwestionariusz składał się z 13 pytań zawierających osiem  pytań 
zamkniętych i  pięć otwartych. Wyniki badań przedstawiono łącznie z uwzględ-
nieniem płci badanych.  

 
 



344 B. Florkiewicz, T. Zwierko, J. Krzepota, W. Łubkowska, J. Troszczyński 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6

Grupy badanych

lic
zb

a 
os

ób

ilość osób przebadanych mężczyźni kobiety
 

 
Rys. 1. Podział badanych ze względu na miejsce zamieszkania i płeć 

Źródło: badania własne. 
 
 

2. Wyniki badań 

 
W województwie zachodniopomorskim respondenci ocenili bazę sportową 

pod względem dostępu do miejsc, w których można uprawiać sport, takich jak 
sale i hale sportowe, stadiony, boiska, pływalnie, korty tenisowe, strzelnice, 
lodowiska, tory wioślarskie. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. 

Bazę sportową jako dobrą oceniło 48 osób, w tym 27 mężczyzn i 22 kobie-
ty. Spośród badanych grup ocenę tę wydało ośmiu mężczyzn ze Szczecina  
i ośmiu pochodzących ze wsi. Na drugim miejscu znalazła się ocena niedosta-
teczna, wydana przez 23 osoby badane, w tym 15 mężczyzn i 8 kobiet. Męż-
czyźni częściej niż kobiety w tej grupie badanej, czyli ze Szczecina i wsi, źle 
oceniali bazę sportową. Różnica między ocenami bardzo dobrą i złą była nie-
wielka (tylko jeden punkt). Bardzo dobrą ocenę wystawiło 14 osób, w tym 
10 mężczyzn i 4 kobiety. Najwięcej ocen bardzo dobrych było w grupie miast 
od 30 tys. do 100 tys. – 7 mężczyzn, natomiast najwięcej złych – w Szczecinie 
(6 mężczyzn)  i na wsi (4 mężczyzn).  

 
 
 

mężczyźni kobietyliczba przebadanych osób 
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Tabela 1 

Ocena bazy sportowej w badanych grupach w zależności od płci 

Ocena bazy sportowej 
Grupa badanych Płeć bardzo 

dobra dobra niedosta-
teczna zła 

kobiety n = 8 3 4 1 0 Szczecin 
mężczyźni n = 20 0 8 5 6 

kobiety n = 7 1 5 1 0 Miasta od 30 tys.  
do 100 tys. mieszkańców mężczyźni n = 11 7 2 2 0 

kobiety n = 4 0 3 0 1 Miasta od 20 tys.  
do 29 tys. mieszkańców  mężczyźni n = 5 1 3 1 0 

kobiety n = 5 0 5 0 0 Miasta od 10 tys.  
do 19 tys. mieszkańców mężczyźni n = 5 0 3 2 0 

kobiety n = 5 0 2 3 0 Miasta od tysiąca  
do 9 tys. mieszkańców  mężczyźni n = 4 1 3 0 0 

kobiety n = 8 0 3 3 2 Wieś 
 mężczyźni n = 18 1 8 5 4 

Razem n = 100 14 49 23 13 

Źródło: badania własne. 
 
 
Na pytanie: czy uprawiasz sport wyczynowo? Jeżeli tak, podaj jaki? na sto 

badanych osób 31 respondentów odpowiedziało twierdząco, w tym 17 męż-
czyzn i 14 kobiet. Liczbę osób trenujących w poszczególnych dyscyplinach 
przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

 Rodzaje dyscyplin sportowych uprawianych w zależności od płci 

Dyscypliny sportowe Kobiety Mężczyźni Razem 
Piłka nożna 3 7 10 
Sporty walki 1 3 4 
Kolarstwo 1 2 3 
Strzelectwo 1 1 2 
Biegi średnie 1 1 2 
Piłka ręczna 1 1 2 
Siatkówka 2 0 2 
Taniec 2 0 2 
Koszykówka 1 0 1 
Skok w dal 1 0 1 
Kulturystyka 0 1 1 

Źródło: badania własne. 
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Najwięcej badanych uprawia piłkę nożną: 10 zawodników, w tym 7 męż-
czyzn i 3 kobiety – najmniej skok w dal, koszykówkę, kulturystykę, szermierkę, 
po jednej osobie. Pozostałe dyscypliny: sporty walki, kolarstwo, piłka ręczna, 
siatkówka, biegi średnie, tańce, strzelectwo uprawiane są przez od 4 do 2 osób 
badanych.  

Na pytanie, jakie formy rekreacji są dostępne w Pani/Pana miejscowości, 
respondenci mieli wybrać spośród następujących: fitness, siłownia, aerobik, 
pływalnie, trasy rowerowe, ścieżki zdrowia, nordic walking, przystanie wodne 
i innych. Badani odpowiedzieli, że w dużych aglomeracjach, jak Szczecin, oraz 
mniejszych miastach i miasteczkach, do 10 tys. mieszkańców, występują te 
wszystkie formy. W miasteczkach od tysiąca do 9 tys. mieszkańców i terenach 
wiejskich brakuje pływalni, przystani wodnych, siłowni, miejsc do ćwiczeń 
fitness i aerobiku. Następne pytanie dotyczyło aktywności fizycznej: czy Pan 
/Pani uczestniczy w formach aktywności fizycznej? Jeżeli tak, to w jakiej? Ba-
dani w 90% odpowiedzieli, że podejmują aktywność fizyczną, tylko 9 męż-
czyzn i 1 kobieta nie podjęli takiej aktywności. Mężczyźni najczęściej uprawiali 
biegi i chodzili na siłownię – po 18 osób, następnie piłkę nożną – 16 osób, 
i jazdę na rowerze – 9 osób. Pozostałe formy aktywności to pływanie, siatków-
ka, tenis stołowy, koszykówka, motocross i sporty walki. Natomiast u kobiet 
największym zainteresowaniem cieszyły się biegi – 13 osób, pływanie, siat-
kówka – 6 osób, siłownia, jazda na rowerze i fitness – po 5 osób, pozostałe to 
aerobik, taniec, tenis stołowy, nordic walking. 

Z odpowiedzi na pytanie, ile godzin poświęcasz na aktywność fizyczną 
w ciągu tygodnia, wynika, że średnia arytmetyczna godzin tygodniowo spędzo-
nych aktywnie fizycznie przez mężczyzn wynosi 10,16 ± 7,76, a przez kobiety 
– 7,63 ± 6,40. Najwięcej czasu na aktywność fizyczną poświęcają panowie 
z miast od 20 tys. do 29 tys. mieszkańców – średnio 12 godz. tygodniowo, 
a średnia dla kobiet z miast od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców wyniosła 
10,85 godz. W miastach od 10 tys. do 19 tys. mieszkańców najmniej czasu na 
aktywność poświęcają mężczyźni – średnio 6,8 godz., a trochę więcej na tere-
nach wiejskich – 9,28 godz. tygodniowo. Kobiety z miast od 20 tys. do 29 tys. 
mieszkańców najmniej czasu spędzają na aktywności – średnio 3,25 godz. ty-
godniowo, a z terenów wiejskich – średnio 4,75 godz. tygodniowo. Czas po- 
święcony na aktywność fizyczną przez mężczyzn i kobiety w poszczególnych 
grupach przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Średnie wartości czasu poświęcanego w ciągu tygodnia na aktywność fizyczną 

przez grupy badanych mężczyzn i kobiet 

Źródło:  badania własne. 
 
 
Na pytanie: czy uprawianie sportu i rekreacji wpływa na styl życia czło-

wieka, 83 osoby badane odpowiedziały twierdząco, a 17 osób odpowiedziało, 
że nie; byli to sami mężczyźni. Według respondentów, uprawianie sportu wy-
czynowego i rekreacji wpływa na styl życia, ponieważ polepsza zdrowie i sa-
mopoczucie, kondycję i ogólną sprawność organizmu. Oprócz tych walorów  
badani wymieniali poprawę sylwetki, zmianę nastawienia do życia, odreagowa-
nie stresów, zmniejszenie możliwości zachorowania na choroby cywilizacyjne, 
kształtowanie charakteru przez samodyscyplinę i szacunku do drugiej osoby, 
podwyższenie samooceny, radość, miłe spędzanie wolnego czasu i spotkania 
z innymi ludźmi. 

Na pytanie, czy baza sportowo-rekreacyjna jest wystarczająca w Pani/Pana 
miejscowości? Jeżeli nie, to co by Pan/Pani zmieniła?  spośród 100 badanych 
68 osób stwierdziło, że baza sportowo-rekreacyjna w ich miejscowościach jest 
niedostateczna i należy ją zmienić, w tym 42 mężczyzn i 24 kobiety. W zależ-
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ności od badanych grup i płci zmiany, jakie powinny nastąpić w tych miejsco-
wościach, były różne, co przedstawiono w tabeli 3.  

 
Tabela 3 

Zmiany bazy sportowo-rekreacyjnej według badanych grup i płci 

Grupa badanych Płeć Zmiany bazy sportowo-rekreacyjne 
kobiety n = 5 budowa hal sportowych, wodnego centrum, 

pływalni, hali widowiskowo-sportowej 
Szczecin 

mężczyźni n = 13 budowa orlików, tras rowerowych i ścieżek zdro-
wia, pływalni, hali widowiskowo-sportowej 

kobiety n = 5 modernizacja obiektów sportowych, budowa  
stadionu lekkoatletycznego, pływalni, tras ro-
werowych i biegowych, hal sportowych 

Miasta od 30 tys.  
do 100 tys. mieszkań-
ców 

mężczyźni n = 8 modernizacja obiektów sportowych, budowa  
tras rowerowych i biegowych, orlików 

kobiety n = 3 większa dostępność mieszkańców do obiektów 
sportowych, budowa hali sportowej, pływalni, 
lepsze wyposażenie bazy rekreacyjnej 

Miasta od 20 tys.  
do 29 tys. mieszkań-
ców 

mężczyźni n = 3 unowocześnienie istniejącej bazy, przystosowa-
nie do osób niepełnosprawnych 

kobiety n = 3 większa i nowsza baza rekreacyjna Miasta od 10 tys.  
do 19 tys. mieszkań-
ców 

mężczyźni n = 3 więcej siłowni, tras rowerowych, bieżni tarta-
nowych 

kobiety n = 3 budowa hal sportowych, kortów tenisowych, 
pływalni, obiektów dla dzieci i młodzieży oraz 
osób starszych, rozbudowa istniejącej bazy re-
kreacyjnej, większa dostępność 

Miasta od tysiąca  
do 9 tys. mieszkańców 

mężczyźni n = 3 powiększenie bazy rekreacyjnej, większa do- 
stępność  

kobiety n = 7 budowa hal sportowych, siłowni, stadionów 
lekkoatletycznych, pływalni; brak osób prowa-
dzących zajęcia  

Wieś 
 

mężczyźni n = 12 budowa orlików, hal sportowych, siłowni, sta-
dionów lekkoatletycznych, pływalnie 

Źródło: badania własne. 
 
 
Badani chcieliby, by w ich miejscowościach powstały nowe obiekty spor-

towe, takie jak hale sportowe, pływalnie, hale widowiskowo sportowe, orliki, 
stadiony lekkoatletyczne, trasy rowerowe i biegowe. Zwrócili uwagę na moder-
nizacje i ulepszenie już istniejących obiektów sportowych, również dla osób 
niepełnosprawnych. W mniejszych miastach i na terenach wiejskich potrzebne 
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są osoby, które poprowadzą zajęcia rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób 
starszych. W mniejszych miejscowościach jest zbyt mały dostęp do obiektów 
sportowo-rekreacyjnych. Baza ta jest uboga w sprzęt, a istniejący wymaga wy-
miany i rozbudowy. 

 
 

3. Podsumowanie 

 
Aktywność fizyczna związana z wysiłkiem fizycznym jest potrzebna orga-

nizmowi, a człowiek rozumiejący to powinien zatroszczyć się o to, by nie ule-
gać degeneracji. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych niewątpliwie wyma-
ga odpowiednich warunków. Dla dzieci i młodzieży można je stworzyć w szko-
le, rodzinie, przez edukację prozdrowotną: przekazywanie wiedzy, kształtowa-
nie postaw i zachowań wpływających na styl życia [Toczek-Werner, 1998].  

Czy baza sportowo-rekreacyjna jest dostateczna zarówno w środowisku 
miejskim, jak i wiejskim? Czy młodzież ze środowiska miejskiego i wiejskiego 
województwa zachodniopomorskiego ma odpowiednie warunki do uprawiania 
sportu wyczynowego? Czy istniejąca baza rekreacyjna w pełni zaspokaja po-
trzeby danych środowisk? W jaki sposób baza sportowo-rekreacyjna może 
wpływać na styl życia mieszkańców regionu zachodniopomorskiego? 

W badanych środowiskach województwa zachodniopomorskiego w więk-
szych aglomeracjach, takich jak Szczecin, dostęp do obiektów sportowych  
i atrakcyjniejszych form rekreacji powinien być większy niż w mniejszych mia-
stach, miasteczkach czy wsiach. Czy jest tak rzeczywiście? Na pewno liczba 
obiektów sportowych i form aktywności ruchowych jest większa, ale badani 
twierdzą, że bazę tę można by zmodernizować oraz wybudować takie, których 
brak jest odczuwany, na przykład halę widowiskowo-sportową czy wodne cen-
trum rozrywkowe. W mniejszych miastach i miasteczkach w ramach Funduszy 
Kultury Fizycznej lub z środków unijnych powstają hale sportowe, sale gimna-
styczne, kryte pływalnie, stadiony i inne obiekty sportowe. Na terenach wiej-
skich budowane są orliki, ale nie zaspokaja to w pełni potrzeb mieszkańców. 
Według badanych, baza rekreacyjna jest uboga, brakuje też osób do prowadze-
nia ciekawych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  Warunki do uprawiania 
sportu w miastach i miasteczkach są o wiele lepsze niż na wsiach, natomiast 
liczba osób podejmujących sport wyczynowo wcale nie odbiega od liczby osób 
zamieszkujących w miastach. Badani w poszczególnych środowiskach społecz-
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nych potwierdzili, że baza sportowo-rekreacyjna wpływa na styl życia przez 
utrzymanie lepszego zdrowia i dobre samopoczucie. Człowiek ma wyższą 
sprawność fizyczną, a organizm jest bardziej wydolny. Wygląd zewnętrzny 
wpływa na zmianę nastawienia do życia. Ludzie się mniej stresują, zmniejsza 
się możliwość zachorowania na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość, cu-
krzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca. Młodzi ludzie przez sport kształcą siłę 
charakteru,  dyscyplinę i  szacunek do drugiej osoby. Podejmowanie aktywno-
ści sportowej i rekreacyjnej sprawia, że człowiek jest radośniejszy, miło spędza 
wolny czas wśród innych ludzi. 

 
 

Zakończenie 

 
Posiadany przez ankietowanych dostęp do bazy sportowo-rekreacyjnej 

wymusza formy aktywności, a brak dostępu do niej w pewien sposób ogranicza 
aktywność ruchową. Z wypowiedzi badanych wynika, że baza sportowo-rekrea-
cyjna w środowiskach nie tylko wiejskich, ale również miejskich jest niewy-
starczająca i wymaga rozbudowy.  

Wyniki badań upoważniają do wyciągnięcia następujących wniosków 
ogólnych: 

1. Baza sportowa w miastach i na wsiach rejonu zachodniopomorskiego 
jest w ocenie respondentów niedostateczna. 

2. Młodzież, zarówno w miastach, miasteczkach i na wsiach uprawia sport 
wyczynowo głównie dzięki obiektom sportowych w szkołach bądź klubach 
sportowych. 

3. Baza rekreacyjna jest niewystarczająca dla miast i miasteczek, a na te-
renach wiejskich jest uboga i mało atrakcyjna, co skutkuje małym zaintereso-
waniem podejmowania aktywności ruchowej. 

4. Kobiety preferują aktywność fizyczną w formie biegania, pływania, 
siatkówki, siłowni, jazdy   na rowerze,  fitness, aerobiku, tańca, tenisa stołowe-
go, nordic walking. 

5. Mężczyźni preferują aktywność fizyczną w formie biegania, ćwiczeń na 
siłowni, piłki nożnej, jazdy na rowerze, pływania, siatkówki, tenisa stołowego, 
koszykówki, motocrossu, sportów walki.  

6. Młodzież uważa, że baza sportowo-rekreacyjna pozytywnie wpływa na 
aktywność fizyczną, a co za tym idzie, również na zdrowy styl życia. 
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SPORTS FACILITIES IN WESTERN POMERANIAN TOWNS 
AND VILLAGES VS. LIFESTYLE OF THEIR INHABITANTS 

 
 

Summary 
 
The aim of this investigation was to assess the accessibility to sports facilities in 

West Pomeranian towns and villages and its impact on the inhabitants lifestyle. The 
research was conducted in 2011 among inhabitants of cities, towns and villages aged 16 
to 31. As the results show, the accessibility of sports facilities in big urban agglomera-
tions and its lack in smaller town and villages has a direct impact on physical activity. 
Consequently, there is a need for investing in development of sports facilities in smaller 
towns and villages. Accessibility to sports facilities in Western Pomeranian towns and 
villages has a considerable impact on their inhabitants’ undertaking of physical activity, 
whether professionally or in leasure time, at the same time influencing the extent  
to which they live healthily. 

 
Translation by Karolina Andrzejewska 
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STYL ŻYCIA MIESZKANEK WAŁCZA  
UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH Z FITNESSU 

 
 
 

Wstęp 

 
Młodzi ludzie w Polsce wykazują niewielkie zainteresowanie swoim zdro-

wiem, jego ochroną czy wzmacnianiem. Uznając, że zdrowie jest dobrem, zdu-
miewa beztroska i brak dbałości o nie, bez względu na wiek czy płeć [Bombol, 
Dąbrowska, 2003]. Życie w ciągłym biegu, praca i związany z nią stres są przy-
czynami złego stanu zdrowia i samopoczucia. Postępujący rozwój cywilizacji 
w coraz większym stopniu wpływa na polepszenie standardu życia człowieka. 
Łatwy dostęp do zdobyczy technologicznych powoduje jednak pewne ograni-
czenia w aktywności ruchowej. Komputer, telewizor, samochód, winda, czyli 
wszystko to, co ułatwia nam życie, negatywnie wpływa na stan ogólnej zdro-
wotności organizmu [Grodzka-Kubiak, 2002]. Odwróciły się proporcje ilościo-
we między czasem pracy a czasem poza nią. Najczęściej jesteśmy świadomi 
zalet aktywności fizycznej, lecz nie podejmujemy żadnych decyzji, które wiąza-
łyby się z rozpoczęciem wysiłku fizycznego lub systematycznego uczęszczania 
do klubu fitness. Nie zdajemy sobie sprawy, że ruch może być sposobem na 
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odzyskanie sił po męczącym dniu, pomimo że coraz więcej osób zauważa ogra-
niczenie aktywnego trybu życia przez udogodnienia cywilizacyjne. Nie doce-
niamy ruchu jako czynnika pozytywnie wpływającego nie tylko na nasze ciało, 
ale również na psychikę. Sport i aktywność fizyczna powinny stać się lekar-
stwem na podtrzymywanie i pomnażanie zdrowia. 

Zagadnienie pozytywnego wpływu ruchu na zdrowie było przedmiotem 
wielu badań. Udowodniono między innymi, że regularna aktywność fizyczna 
poprawia ogólne samopoczucie, zdrowie fizyczne i psychiczne, pomaga zacho-
wać niezależny tryb życia, opanować określone stany (np. stres, otyłość) i cho-
roby (np. cukrzycę). Ponadto zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre cho-
roby (np. wieńcową, nadciśnienie, cukrzycę), pomaga minimalizować skutki 
pewnych niesprawności i w leczeniu stanów bólowych [Aadahla i wsp., 2002; 
Aberg i wsp., 2009; Astrand, 2000; Bombol, Dąbrowska, 2003; Bownik, Saab, 
2009].  

W ostatnich latach obserwuje się pewien wzrost zainteresowania tak zwa-
nym zdrowym stylem życia, oznaczającym świadome zachowania człowieka 
sprzyjające poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia. Coraz częściej zwraca się 
uwagę na konieczność racjonalnego wypoczynku. Szansą na częstsze podej-
mowanie aktywności ruchowej jest zoorganizowanie atrakcyjnych form zajęć. 
Wydaje się, że większe możliwości pod tym względem są w dużych miastach. 
Tam też (w porównaniu z mniejszymi miejscowościami) oferta zajęć rucho-
wych jest zdecydowanie bogatsza, a ich uczestnicy mają większe możliwości 
wyboru i dopasowania rodzaju treningu do swoich oczekiwań. W związku 
z tym podjęto próbę oceny zaangażowania w aktywność fizyczną mieszkanek 
nieco mniejszego miasta – Wałcza. Starano się określić, jaką formę zajęć prefe-
rują ankietowane oraz jak oceniają styl swojego życia. Podjęte badania dotyczy-
ły głównie fitnessu, dlatego w pierwszej części artykułu przybliżono główne 
pojęcia związane z tego typu zajęciami.  

 
 

1. Materiał i metoda badań 

 
Badania przeprowadzono w kwietniu 2011 roku. Objęto nimi grupę 49 ko-

biet w wieku od 18 do 47 lat i powyżej. Ankietowane były uczestniczkami zajęć 
z fitnessu w klubie „Lady Fit” znajdującym się w Wałczu przy ul. Marii Ko-
nopnickiej 2 (Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana). Badane osoby uczęsz-
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czały na następujące moduły fitnessu: body ball, body shape, step, dance  
i aeroboks oraz aqua aerobik. W badaniach zastosowano anonimową ankietę, 
składającą się z 17 pytań, które dotyczyły stylu życia badanych kobiet (stoso-
wanych diet, liczby posiłków w ciągu dnia, ilości snu, wypoczynku itp.) oraz 
preferowanych przez nie form zajęć. 

 
 

2. Aerobik 

 
Do roku 1985 pojęcie fitness było rozumiane jako aerobik, czyli ćwiczenia 

fizyczne przy muzyce w szybkim tempie, o charakterze tanecznym, ukierunko-
wane głównie na rozwój aerobowej (tlenowej) wytrzymałości oraz siły ćwiczą-
cych [Olex-Mierzejewska, 2002]. Za twórcę aerobiku uważany jest Kenneth 
Cooper – specjalista od programów treningowych dla kosmonautów. Według 
niego, aerobik określa podstawowe ćwiczenia, na których powinien być oparty 
każdy program ćwiczeń fizycznych. Odnosi się to do różnorodnych form ru-
chowych, które stymulują aktywność serca i płuc w czasie wystarczającym,  
by spowodować korzystne dla organizmu zmiany [Grodzka-Kubiak, 2002]. Ideę 
aerobiku rozpowszechniła w latach 80. ubiegłego wieku amerykańska aktorka 
Jane Fonda. Zwraciła ona uwagę przede wszystkim na ćwiczenia gimnastyczne 
z elementami siły, wytrzymałości oraz rozciągania, nadała zajęciom swój styl 
poruszania się i prowadzenia. Inną odmianę zaproponowała Judy Sheppard 
Misset, która połączyła ćwiczenia gimnastyczne z elementami tańca towarzy-
skiego, narodowego, estradowego i jazzu. Jackie Sorensen stworzyła 30-minu-
towy trening wytrzymałościowy z dużą ilością biegu, podskoków i sprężyno-
wania. Program ten skrytykowali lekarze i naukowcy, gdyż tak intensywne 
zajęcia mogły prowadzić do licznych kontuzji. Wówczas Karen Voight wpro-
wadziła do zajęć choreografię, czyli układy ruchowo-przestrzenne z elementami 
tańca, ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. Aerobik przechodził wiele intensyw-
nych zmian, co doprowadziło do powstania wielu jego odmian. Obecnie w pro-
gramie zwraca się uwagę na wiek ćwiczących, płeć, parametry zdrowotne, 
sprawność fizyczną i poziom koordynacji ruchowej. Zajęcia te wpływają na 
dobre samopoczucie, pozwalają odreagować stres, modelują sylwetkę i podno-
szą poziom sprawności fizycznej organizmu.  
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3. Fitness 

 
Postawa fit to ogół świadomego i celowego oddziaływania ruchem na 

zdrowie fizyczne, psychiczne emocjonalne oraz na sprawność umysłu  
(ang. mind, body and spirit influence). W myśl tej idei, będącej wyraźnym po-
wrotem do zapomnianego starogreckiego ideału kalokagatii (harmonii ciała 
i umysłu), zajęcia z fitnessu obejmują pozytywnym wpływem wszystkie sfery 
osobowości ćwiczącego. Fitness to różnorodne rodzaje zorganizowanych zajęć 
ruchowych mających ściśle określone cele i swoiste postawy metodyczne. Są 
one najczęściej prowadzone w formie lekcji grupowych z wykorzystaniem od-
powiednio dobranej (lub specjalnie skomponowanej) muzyki oraz przyborów 
i przyrządów. Jest to dynamicznie rozwijający się ruch globalny, kierujący się 
ideą świadomego, celowego oddziaływania ruchem na zdrowie fizyczne, psy-
chiczne, emocjonalne i sprawność umysłu [Olex-Mierzejewska, 2002]. Jedną 
z cech fitnessu jest pozasportowy charakter, ponieważ w zajęciach nie występu-
je rywalizacja i walka o wynik. Ponadto charakteryzuje się przestronnością 
i powszechną dostępnością. Zajęcia z fitnessu służą nie tylko zdobywaniu pew-
nych umiejętności specjalistycznych, ale również rozwojowi osobowości 
uczestnika zajęć. W każdych zajęciach z fitnessu wyróżniamy 4 komponenty: 
częstotliwość, intensywność, objętość i moduł. 

Częstotliwość jest to liczba jednostek treningowych w ciągu tygodnia, któ-
rą ustala się w umownym okresie w zależności od stopnia sprawności uczestni-
ka ćwiczeń.  

Intensywność to stopień obciążenia organizmu w trakcie wykonywanych 
ćwiczeń. Ten komponent powinien być dostosowywany indywidualnie do wie-
ku, płci i poziomu sprawności fizycznej osoby uczestniczącej w zajęciach. Wy-
znacznikiem możliwości wysiłkowej jednostki jest tętno spoczynkowe i wiek 
kalendarzowy [Olex-Mierzejewska, 2002]. 

Objętość to inaczej czas trwania zajęć, nierozerwalnie związany z inten-
sywnością wysiłku. Przeciętna lekcja fitnessu trwa od 45 do 60 min. Im większa 
intensywność zajęć, tym krótszy czas ich trwania. Moduł to forma zajęć dosto-
sowana do potrzeb uczestnika ze szczególnym uwzględnieniem jego stanu 
zdrowia. 

W ostatnich latach powstało wiele nowych trendów, opartych na elemen-
tach tańców towarzyskich, sportów walki i dyscyplin lekkoatletycznych. Zaję-
cia te różnią się doborem muzyki, przyborami, przyrządami oraz celem trenin-
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gu. Intensywny rozwój fitnessu wpływa na powstawanie nowych kierunków, 
uwzględniających poziom zaawansowania koordynacji ruchowej i dobór muzy-
ki. 

 
 

4. Analiza wyników 

 
Jak wynika z wykresu 1, najliczniejszą grupą pań uczęszczających na zaję-

cia fitnessu tworzyły osoby w wieku od 24 do 29 lat, następnie kobiety w wieku 
od 36 do 41 roku życia oraz w wieku 30–35 lat. Różnice w liczebności wymie-
nionych grup były stosunkowo nieznaczne.  

 
 

 
 

Wykres 1. Procentowy udział badanych w poszczególnych grupach wiekowych 
Źródło: badanie własne. 

 
 
Z analizy wykresu 2 wynika, że respondentki podejmując decyzję 

o uczęszczaniu na zajęcia z fitnessu, najczęściej kierowały się chęcią posiadania 
ładnej sylwetki, możliwością utraty masy ciała i troską o zdrowie.  
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Wykres 2. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: co skłoniło Panią do 

uczestnictwa w zajęciach fitness? 

Źródło: badanie własne. 
 
 
Najwięcej kobiet (55%) uczęszczało na zajęcia 6–11 miesięcy oraz powy-

żej dwóch lat –  wykres 3. 
 
 

 
 

Wykres 3. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: jak długo uczęszcza Pani 
na zajęcia fitness? 

Źródło: badanie własne. 
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Z wykresu 4 wynika, że najwięcej pań przychodziło na zajęcia raz, dwa 
razy w tygodni (51%), a następną grupę tworzyły osoby ćwiczące 3–4 razy 
w tygodniu (37%). 

 

 
 

Wykres 4. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: ile razy w tygodniu ćwiczy 
Pani w klubie? 

Źródło: badanie własne. 
 
W klubie, do którego uczęszczały respondentki, organizowano różne ro-

dzaje zajęć z fitnessu. Największym powodzeniem cieszył się aerobik. Tę formę 
wybrała prawie połowa badanych. Nieco mniejszy odsetek ankietowanych 
(19%) najchętniej uczestniczył w zajęciach z aeroboksu oraz step aerobiku 
(18%) – wykres 5. 

 

 
 

Wykres 5. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: na jakie zajęcia fitnessu 
Pani uczęszcza? 

Źródło: badanie własne. 



360 A. Drohomirecka, J. Eider, P. Eider, K. Kotarska, K. Wilk 

 

 
 

Wykres 6.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego wybrała Pani 
akurat tę formę aktywności? 

Źródło: badanie własne. 
 

 

 
 

Wykres 7.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: z jakich powodów wybrała 
Pani akurat ten klub fitness? 

Źródło: badanie własne. 
 
 
Jak wynika z wykresu 8, zdecydowana większość pań (96%) odpowiedzia-

ła, że zajęcia z fitnessu, na które uczęszczają, są przyjemną częścią ich dnia, 
natomiast niewielki odsetek badanych (4%) miał obojętny stosunek do tej for-
my aktywności ruchowej. 
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Wykres 8.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: jaki ma Pani stosunek  
do tych zajęć fitness? 

Źródło: badanie własne. 
 
 
Kolejne pytania dotyczyły stylu życia respondentek. Z wykresu 9 wynika, 

że panie najczęściej spędzają swój wolny czas ze znajomymi, następnie aktyw-
nie ruchowo, a także przed telewizorem lub komputerem. Najmniej wolnego 
czasu poświęcają na sen. 

 
 

 
 

Wykres 9.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: jak najchętniej spędza Pani 
swój wolny czas? 

Źródło: badanie własne. 
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Jeśli ankietowane podejmują aktywność ruchową poza zajęciami z fitnes-
su, to najczęściej jest to pływanie (25%), bieganie (23%) oraz jazda na rowerze 
(18%). Dane te oraz inne formy aktywności wybierane przez badane kobiety 
przedstawiono na wykresie 10.  
 

 
 

Wykres 10. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: jeśli uczestniczy Pani  
w innych formach aktywności ruchowej w wolnym czasie, to jakie są to 
zajęcia? 

Źródło: badanie własne. 
 
Jak wynika z wykresu 11, zdecydowana większość Pań (90%) chętnie po-

dejmowałaby inne formy aktywności ruchowej, gdyby nie ograniczenia czaso-
we lub finansowe. 

 
Wykres 11. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: gdyby nie była Pani ogra-

niczona czasowo, finansowo itp., to chciałaby Pani zaangażować się 
w uprawianie dodatkowo jakiejś formy aktywności ruchowej? 

Źródło: badanie własne. 
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Na pytanie, czy według Pani dieta jest nieodzowną częścią treningu fit-
ness?, większość badanych (74%) odpowiedziała twierdząco, natomiast 16% 
zaprzeczyło (wykres 12). 
 

 
 

Wykres 12.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: czy według Pani dieta jest 
nieodzowną częścią treningu fitness? 

Źródło: badanie własne. 
 
Jak wynika z wykresu 13, ponad połowa badanych kobiet stara się ograni-

czać ilość dostarczanych kalorii, a nieco mniejszy odsetek (35%) stosuje suple-
mentację.  

 

 
 

Wykres 13. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: jeśli tak, to jaką dietę Pani 
stosuje? 

Źródło: badanie własne. 
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Kolejne pytanie dotyczyło liczby spożywanych posiłków. Ponad 60% ko-
biet deklarowało, że odżywia się prawidłowo, spożywając od czterech do pięciu 
posiłków dziennie. Liczbowo mniejsza grupa (25%) odpowiedziała, że najczęś-
ciej zjada 2–3 posiłki dziennie (wykres 14). 

 

 
 

Wykres 14.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: ile posiłków dziennie Pani 
spożywa? 

Źródło: badanie własne. 
 
Odpowiadając na pytanie, jakie płyny najczęściej Pani spożywa, więk-

szość respondentek wybrała wodę (43%) oraz soki naturalne (27%). Najrzadziej 
ankietowane spożywały napoje słodzone i gazowane (4%) – wykres 15. 

 

 
 

Wykres 15.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: jakie płyny najczęściej 
Pani spożywa? 

Źródło: badanie własne. 
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Jeśli chodzi o czas przeznaczany na sen, to najliczniejsza grupa kobiet od-
powiedziała, że śpi 7–8 godz. w ciągu doby (63%), 19% badanych uznało, że 
5–6 godz. na dobę. Podobny odsetek ankietowanych (18%) deklarował, że śpi 
długo, powyżej 8 godzin (wykres 16). 
 

 
 

Wykres 16. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: ile czasu średnio prze-
znacza Pani na sen w ciągu doby? 

Źródło: badanie własne. 
 
 
Na koniec zapytano, jak respondentki oceniają stan swojego zdrowia. Po-

nad 90% kobiet określiło go jako dobry, a tylko 6% badanych jako bardzo do-
bry. 

 
 

 
 

Wykres 17. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: jak ocenia Pani stan 
swojego zdrowia? 

Źródło: badanie własne. 
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Zakończenie 

 
Ruch fitness rozwijał się bardzo dynamicznie, przechodząc liczne prze-

obrażenia. Wieloletnia współpraca lekarzy, naukowców, instruktorów pozwoliła 
stworzyć zajęcia bezpieczne, dostosowane do wieku, płci i poziomu sprawności 
fizycznej ćwiczących osób. Fitness cieszy się obecnie ogromnym zainteresowa-
niem osób w różnym wieku. Świadczy o tym rosnąca liczba klubów fitness 
i instruktorów podnoszących swoje kwalifikacje. Dzięki szerokiej ofercie zajęć 
każda osoba może znaleźć odpowiedni zakres ćwiczeń dla siebie, a proponowa-
ny trening  stał się bardziej atrakcyjny i wszechstronny. 

Wydaje się, że coraz częściej zdajemy sobie sprawę z korzyści wynikają-
cych z szeroko pojmowanego zdrowego stylu życia. Jest tak również w przy-
padku badanych mieszkanek Wałcza. Na podstawie analizy uzyskanych wyni-
ków badań można stwierdzić, że zdecydowana większość pań prowadzi zdrowy 
styl życia. Przejawia się to między innymi w prawidłowym odżywianiu się  
i odpowiedniej ilości czasu przeznaczanego na sen, co z kolei pozwala na zre-
generowanie sił i wypoczynek przed kolejnym dniem. Ankietowane poza 
uczęszczaniem na zajęcia z fitnessu podejmują jeszcze inne formy aktywności 
ruchowej. Najczęściej jest to pływanie, bieganie i jazda na rowerze. Gdyby nie 
ograniczenia finansowe i czasowe, respondentki chętnie uczestniczyłyby jesz-
cze w innych, zorganizowanych zajęciach ruchowych. W przypadku młodych 
kobiet, które stanowiły dość liczną grupę badanych, ograniczenia czasowe wy-
nikają z zaangażowania w sprawy rodzinne i opiekę nad dziećmi. 

Większość osób, które decydują się na zajęcia z fitnessu, staje przed dyle-
matem, którą formę ruchu wybrać. Ankietowane wybierały najczęściej aerobik, 
który jest odpowiedni dla osób lubiących taniec, ruch przy muzyce i towarzy-
stwo grupy. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się aeroboks (aerobik 
z elementami boksu) oraz bodyball (modelujący sylwetkę i odciążający kręgo-
słup). Warto podkreślić, że wybierając miejsce ćwiczeń, badane kobiety zwra-
cały uwagę przede wszystkim na miłą atmosferę panującą w klubie, profesjo-
nalnego instruktora i odpowiedni program zajęć.  

Panie najczęściej uczestniczyły w zajęciach kilka razy w tygodniu, prefe-
rując w ten sposób najzdrowszy wysiłek fizyczny, o umiarkowanej aktywności 
ruchowej. Swój stan zdrowia mieszkanki Wałcza oceniły w większości subiek-
tywnie jako dobry.  
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Niezależnie od preferowanej formy zajęć ćwiczenia fizyczne oddziałują 
wielowymiarowo na życie człowieka w sferach biologicznej, fizycznej, psy-
chicznej i społecznej. Systematyczny trening jest istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na jakość życia. W związku z powyższym sformułowano następujące, 
ogólne spostrzeżenia: 

1. Mieszkanki Wałcza prowadzą zdrowy styl życia przez chętne uczestnic-
two w zajęciach ruchowych, stosowanie prawidłowej diety i przeznaczanie od-
powiedniego czasu na sen. 

2. Wśród oferowanych przez wałecki klub „Lady Fit” zajęć największym 
zainteresowaniem ankietowanych cieszył się aerobik.  

3. Wskazane jest organizowanie nowych, bardziej dostępnych (pod wzglę-
dem finansowym i czasowym) form zajęć ruchowych dla mieszkanek Wałcza. 

4. Tworząc nowe kluby fitnessu, zgodnie  z sugestią badanych kobiet, na-
leży zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie instruktora, atrakcyjny  
program zajęć, a przede wszystkim miłą atmosferę w klubie. 
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LIFESTYLE OF WAŁCZ FEMALE CITIZENS  

ATTENDING FITNESS CLASSES 

 
 

Summary 
 
In the recent years, there has been growing interest in the so-called healthy 

lifestyle, signifying conscious human behavior conducive to improving, maintaining 
and protecting health. Increasing attention is drawn to the need for rational recreation. 
One of the methods of encouraging more frequent physical activity is organizing 
interesting classes. Therefore, an attempt was made to assess the lifestyle of female 
residents of Wałcz, who participate in various forms of fitness. 

The study was conducted in the first quarter of 2011. It involved a group of 49 
women aged 18 to 47 years and above. The respondents attended classes in “Lady Fit” 
fitness club located in Walcz at 2 Konopnicka Street (Secondary School No. 2). The 
examined subjects attended the following fitness modules: body ball, body shape, step, 
dance and aeroboxing and aqua aerobics. The method used in the study was an 
anonymous questionnaire consisting of 17 questions, which concerned the women’s 
lifestyles and fitness classes.  

Analysis of the results concludes that the vast majority of women lead a healthy 
lifestyle. This is reflected in proper nutrition and adequate time devoted to sleep, which 
in turn allows regeneration and rest prior to the following day. The respondents also 
conducted other forms of physical activities apart from attending fitness classes. The 
most popular ones were swimming, running and cycling. If it wasn’t for financial and 
time constraints, the respondents were willing to participate in additional physical 
activities. 

 
Translated by Marcin Kwiatkowski 
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SKUTECZNOŚĆ WYCHOWANIA  
DO UDZIAŁU W KULTURZE FIZYCZNEJ PRZEZ TURYSTYKĘ 
W OPINIACH MIESZKAŃCÓW POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO  

 
 
 

Wstęp 

 
Nauczyciele pełnią wiele ważnych funkcji w wychowaniu młodego czło-

wieka. Turystyka i krajoznawstwo należą do sfer ich działania, gdyż mają oni 
możliwości kształcenia i oddziaływania na dzieci i młodzież. Turystyka jest 
między innymi formą aktywnego wypoczynku, co ma wpływ na rozwój fizycz-
ny i psychiczny dzieci i młodzieży. W dzisiejszych czasach dużo miejsca po-
święca się na uświadomienie ludziom, jaki wpływ na zdrowie ma aktywność 
fizyczna oraz w jaki sposób i dlaczego należy stosować zasady zdrowego stylu 
życia. Już w najmłodszych klasach nauczyciel stwarza warunki do poznania 
ciekawych miejsc w najbliższej okolicy i kraju przez organizację różnego ro-
dzaju wycieczek, rajdów, obozów itp. Wszystkim tym imprezom towarzyszy 
ruch, który odgrywa ważną rolę w wychowaniu zdrowotnym każdego człowie-
ka. 
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Wychowanie to system składający się z różnych obszarów, w których cele, 
metody, środki, koncepcje człowieka, instytucje i organizacje, subiektywne 
cechy i obiektywne warunki pełnią takie same funkcje, jak przesłanki etyczne, 
kulturalne i społeczne [Śliwerski, 2006]. W literaturze jest bardzo wiele definicji 
wychowania [Kumowski, Ciechaniewicz, 2008; Konarzewski, Schulz, 1990; 
Muszyński, 1981]. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Najczęściej dokonuje 
się typologii definicji ze względu na zakres, dyscypliny podstawowe, charakter, 
znaczenie i funkcje w życiu człowieka [Nowak, 2008].  

W pedagogice wyróżniono szerokie, węższe i najwęższe rozumienie wy-
chowania, z uwzględnieniem sfery emocjonalno-wolicjonalnej [Ciechaniewicz, 
2008]. Prócz wychowania styl życia ma największy wpływ na zdrowie, na które 
składają się takie elementy, jak: 

– aktywność fizyczna, 
– sposób odżywiania się, 
– umiejętność radzenia sobie ze stresem, 
– stosowanie używek – nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne, 
– zachowania seksualne. 
Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunku-

jących zdrowie człowieka. Znaczenie aktywności fizycznej jest bardzo szerokie. 
Niska aktywność fizyczna lub siedzący tryb życia zwiększają ryzyko zachoro-
wania na chorobę wieńcową, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę insu-
linoniezależną, osteoporozę. Ludzie prowadzący siedzący tryb życia są dwu-
krotnie bardziej narażeni na choroby układu krążenia niż ludzie aktywni [Latal-
ski, Kulik, 2002].  

Kultura fizyczna jest częścią stylu życia [Krawczyk, 1997]. Jest to „protest 
i chwilowa ucieczka od uciążliwości współczesnej cywilizacji, do których nale-
żą m.in.: zawrotne tempo życia, hałas, stresy, ciągłe napięcie nerwowe, stosowa-
nie używek”. Bardzo ważną rolę odgrywa rekreacja jako obowiązek społeczny, 
ponieważ zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka nie jest obojętne dla społe-
czeństwa. „Potrzeby rekreacyjne wznoszą człowieka ponad świat zwierzęcy. 
Rodzaj i poziom tych potrzeb zależy od kultury środowiska, płci, wieku i wielu 
innych cech jednostki” [Demel, Humen, 1970]. 

W okresie dojrzewania i dorastania bardzo ważne są odpowiednie ukierun-
kowanie aktywności ruchowej, chęci do działania oraz wypracowanie pewnych 
nawyków spędzania czasu wolnego z maksymalnym pożytkiem dla zdrowia 
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fizycznego i psychicznego. Aktywność turystyczna, turystyczno-rekreacyjna 
jest wspaniałą formą realizacji tych celów. 

Obecnie turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym i dynamicznym, 
dlatego pojęcie to jest różnie definiowane. 

Według K. Przecławskiego „turystyka jest formą spotkania turystów z re-
gionem, jego przyrodą, kulturą, jego życiem społecznym i ludźmi. Turysta 
wnosi też swoje przekonania do odwiedzanych miejsc. Więc zachodzi tu pew-
nego rodzaju wymiana, która z wychowawczego punktu widzenia powinna być 
korzystna dla obu stron. O turystyce należy mówić jako o szansie, która może 
być wykorzystana, ale nie musi” [Przecławski, 1984]. Mnogość definicji wska-
zuje na duże zainteresowanie turystyką autorów prac naukowych [Chudoba, 
2008; Krawczyk, 2007; Kosiewicz, 2004; Kazimierczak, 2004]. Brytyjskie To-
warzystwo Turystyczne przyjęło następującą definicję: „Turystyka obejmuje 
wszystkie czynności związane z czasowym, krótkotrwałym przemieszczeniem 
się osób do miejsc docelowych poza miejscami, gdzie normalnie mieszkają 
i pracują, oraz pobytem w tych miejscach” [Gaworecki, 2003]. Turystyka po-
zwala na zdobycie własnego doświadczenia, zobaczenia wielu ciekawych 
miejsc w najbliższej okolicy, kraju i poza granicami. Jest szansą na realizację 
swoich zainteresowań i marzeń. Oprócz poznania świata umożliwia poznanie 
ciekawych ludzi, nowych przyjaciół i znajomych. 

Turystyka znajduje odzwierciedlenie w różnych sferach życia: społecznej, 
psychologicznej, kulturowej, przestrzennej i ekonomicznej, dlatego pełni różno-
rodne funkcje. 

1. „Funkcja wypoczynkowa. Turystyka sama w sobie może sprawić przy-
jemność i być źródłem radości życia (...) Bez wypoczynku ludzie nie mogą 
działać efektywnie (...) Realizowana w pełni funkcja wypoczynkowa turystyki 
stymuluje rozwój społeczny i gospodarczy” [Gaworecki, 2003].  

2. „Funkcja zdrowotna. Zdrowotna funkcja turystyki może się przyczynić 
do redukcji niekorzystnych zjawisk występujących wskutek rozwoju środków 
masowego przekazu. Rozwój tych środków zaspokaja ludzkie aspiracje, ale 
jednocześnie oddala człowieka od przyrody, źródła przeżyć estetycznych, harmo-
nii i porządku” [Gontrowicz, 1984]. 

3. „Funkcja wychowawcza. Turystyka w swoim założeniu wychowaw-
czym może przynosić pozytywne skutki w toku całego ludzkiego życia. W każ-
dej jego fazie (młodość, dorosłość, starość) organizm ludzki wymaga kompensa-
cji (np. wypoczynku, ruchu), zabiegów profilaktycznych itp. Turystyka, obej-
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mując zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych oraz spełniając warunki ru-
chliwości przestrzennej, może stanowić znaczący element wychowania fizycz-
nego, które wywołując zmiany cielesno-fizyczne i psychomotoryczne, ułatwia 
i przyspiesza socjalizację. Może też być środkiem wychowania zdrowotnego, 
wdrażającego człowieka do ochrony oraz doskonalenia zdrowia fizycznego 
i psychicznego” [Kamiński 1975].  

Celem artykułu jest próba poznania opinii, ocen, wiedzy badanych osób na 
temat wpływu szkoły na przygotowanie uczniów do udziału w kulturze fizycz-
nej poprzez turystykę. Na potrzeby poszczególnych etapów postępowania ba-
dawczego  sformułowano następujące problemy badawcze: 

1. W jakim stopniu szkoła przygotowuje swoich wychowanków do dbało-
ści o zdrowie i udziału w kulturze fizycznej poprzez turystykę? 

2.  Jaki wpływ ma edukacja szkolna na poznanie zdrowotnych walorów tu-
rystyki? 

3. W jakim stopniu edukacja szkolna wpływa na rozwój wychowawczych 
walorów turystyki? 

4.  Jaki jest wpływ edukacji szkolnej na opinie absolwentów o kształcą-
cych walorach turystyki? 

5.  Jaki wpływ ma edukacja szkolna na umiejętność organizowania imprez 
turystycznych? 

6.  W jakim stopniu edukacja szkolna wpływa na rozwój umiejętności pla-
nowania formy i jakości imprez turystycznych? 
Badania opinii publicznej na temat tych problemów nie należą do rzadkości, 
ponieważ zapotrzebowanie na ich ustawiczne poznawanie nie maleje. Współ-
czesne społeczeństwo podlega dynamicznym przemianom, a zmieniające się 
potrzeby generują kolejne oczekiwania wobec nauczycieli i realizowanych 
przez nich programów kształcenia.  

Poznanie społecznych ocen jakości edukacji może się przyczyniać istotnie 
do jej udoskonalenia. Pragnąc poznać skuteczność wychowania do udziału 
w kulturze fizycznej poprzez turystykę i edukację zdrowotną, wśród mieszkań-
ców powiatu krośnieńskiego przeprowadzono badania sondażowe. Próba skła-
dała się z 94 ochotników legitymujących się zdaną maturą, będących w wieku 
nieprzekraczającym 26 lat, co miało zagwarantować, że ich opinie nie będą 
oparte na osobistych doświadczeniach ze zbyt odległej przeszłości, lecz będą 
dotyczyły warunków  panujących obecnie w szkołach. Wyniki odpowiedzi na 
wiele pytań ankietowych zamieszczono w tabelach. 
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1. Charakterystyka badanej populacji 

 
Podział badanych mieszkańców według płci przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1 

Badani według płci 

Wyszczególnienie Kobiety Mężczyźni Ogółem 
N 46 48 94 
% 48,94 51,06 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Analizę badanej grupy ze względu na wiek przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2 

Badani według wieku 

Wyszczególnienie Do 26 lat Do 40 lat Do 60 lat Ogółem 
N 14 31 49 94 
% 14,9 32,00 52,1 100 

Źródło: opracowanie własne.  
 
 
Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że badane osoby były zróżnicowa-

ne pod względem wieku. Najwięcej osób było do 60. roku życia – 49 (52,13% 
ogółu badanych), do 40. roku życia – 31 osób, a najmniej najmłodszych,  
do 26 lat –14 osób. 

 
Tabela 3 

Miejsce zamieszkania badanej grupy 

Wyszczególnienie Miasto Wieś Ogółem 
N 53 41 94 
% 56,38 43,62 100 

Źródło: opracowanie własne.  
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2. Poznanie zdrowotnych walorów turystyki 

 
Chcąc uzyskać odpowiedzi na pierwszy szczegółowy problem badawczy, 

wyrażony w pytaniu o to, jaki wpływ w opiniach respondentów ma edukacja na 
poznanie zdrowotnych walorów turystyki, przeanalizowano odpowiedzi ankie-
towe na pytania 1, 2. Wyniki badań zaprezentowano w tabelach 4–7. Z zebra-
nych danych wynika, że większość respondentów uważa, iż szkoła rozwija za-
interesowanie turystyką. Za odpowiedzią zdecydowanie tak opowiedziało się 
13 osób, raczej tak – 28 osób, tak – 31 osób, nie – 19 osób, zdecydowanie nie – 
3 osoby. Biorąc pod uwagę płeć respondentów, można stwierdzić, że wśród 
osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie, przeważali mężczyźni. 

 
Tabela 4 

Stopień zainteresowania turystyką 

Wyszczególnienie Zdecydo-
wanie tak Raczej tak Tak Nie Zdecydo-

wanie nie Ogółem 

N 13 28 31 19 3 94 
% 13,8 29,8 32,0 20,2 3,2 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Tabela 5 

Stopień zainteresowania turystyką a płeć 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Odpowiedzi N % N % N % 
Zdecydowanie tak 5 10,9 8 16,7 13 13,8 
Tak 12 26,1 16 33,3 28 29,8 
Raczej tak 18 39,1 13 27,1 31 32,0 
Nie 10 21,7 9 18,7 19 20,2 
Zdecydowanie nie 1 2,2 2 4,2 3 3,2 
Ogółem 46 100,0 48 100,0 94 100,0 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
Analizując, w jakim stopniu szkoła rozwinęła zainteresowanie turystyką 

osób według płci, stwierdzono, że zdecydowanie tak odpowiedziało 5 kobiet, 
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8 mężczyzn, raczej tak – 12 kobiet, 16 mężczyzn, tak – 18 kobiet, 13 mężczyzn, 
nie – 10 kobiet, 9 mężczyzn, zdecydowanie nie – 1 kobieta i 2 mężczyzn. 

Odpowiedzi na pytanie o to, czy szkoła zdołała przekonać respondentów 
do zdrowotnych walorów turystyki przedstawiono w tabeli 6. 

 
Tabela 6 

Zdrowotne walory turystyki 

Wyszczególnienie Zdecydo-
wanie tak Raczej tak Tak Nie Zdecydo-

wanie nie Ogółem 

N 17 27 33 12 5 94 
% 18,1 28,7 35,1 12,8 5,3 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Wyniki w niej zawarte wskazują, że najwięcej było odpowiedzi: tak. 

Oznacza to, że badani uważają, iż szkoła przekonuje do zdrowotnych walorów 
turystyki. 

 
 

3. Ocena wpływu szkoły na poznanie wychowawczych walorów turystyki 

 
Chcąc rozwiązać problem badawczy, polegający na określeniu wpływu 

szkoły na poznanie wychowawczych walorów turystyki, przeanalizowano od-
powiedzi na pytanie ankietowe numer 2. Wyniki zaprezentowano w tabelach  
7 i 8. 

 
Tabela 7 

Wychowawcze walory turystyki 

Wyszczególnienie Zdecydo-
wanie tak Raczej tak Tak Nie Zdecydo-

wanie nie Ogółem 

N 15 34 29 11 5 94 
% 15,0 36,2 30,8 11,7 5,3 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dane liczbowe w tabeli 7 przedstawiają wpływ szkoły na wychowawcze 
walory turystyki. Wynika z nich, że większa część ankietowanych osób odpo-
wiedziała, że szkoła ma duży wpływ na wychowawcze walory turystyki. 

 
Tabela 8 

Wychowawcze walory turystyki a płeć 

Kobiety Mężczyźni Odpowiedzi N % N % 
Zdecydowanie tak 8 17,4 7 14,6 
Raczej tak 20 43,5 14 29,2 
Tak 11 23,9 18 37,5 
Nie 5 10,8 6 12,5 
Zdecydowanie nie 2 4,4 3 6,2 
Ogółem 46 100,0 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z tabeli 8 wynika, że około 85% kobiet i około 81% mężczyzn uważa, iż 

edukacja szkolna wpływa na wychowanie poprzez turystykę. Można zatem 
stwierdzić, że płeć nie ma większego wpływu na udzielone odpowiedzi na pyta-
nie: czy szkoła zdołała przekonać Panią/Pana do wychowawczych walorów 
turystyki? 

 
 

4. Opinie na temat wpływu szkoły na poznanie wychowawczych walorów 
turystyki 

 
Dążąc do rozwiązania problemu badawczego wyrażonego w pytaniu, jaki 

jest wpływ edukacji szkolnej na opinie absolwentów na temat kształcących 
walorów turystyki, przeanalizowano odpowiedzi na pytania ankietowe. Wyniki 
zaprezentowano w tabelach 9 i 10. 

 
 
 
 
 



Skuteczność wychowania do udziału w kulturze fizycznej przez turystykę… 

 

377 

 

Tabela 9 

Opinie na temat wpływu szkoły na poznanie kształcących walorów turystyki 

Wyszczególnienie Zdecydo-
wanie tak Raczej tak Tak Nie Zdecydo-

wanie nie Ogółem 

N 11 27 32 19 5 94 
% 11,7 28,7 34,1 20,2 5,3 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z uzyskanych danych wynika, że większość osób odpowiedziała twierdzą-

co, co oznacza, że według nich edukacja ma duży wpływ na poznanie kształcą-
cych walorów turystyki. Dane z tabeli 9 przedstawiają następujące odpowiedzi 
respondentów na temat kształcących walorów turystyki: zdecydowanie tak –  
11 osób, raczej tak – 27 osób, tak – 32 osoby, nie – 19 osób, zdecydowanie nie – 
5 osób. 

 
Tabela 10 

Opinie na temat wpływu szkoły na poznanie kształcących walorów turystyki a płeć 

Kobiety Mężczyźni Odpowiedzi N % N % 
Zdecydowanie tak 5 10,9 6 12,5 
Raczej tak 15 32,6 12 25,0 
Tak 17 36,0 15 31,2 
Nie 7 15,2 12 25,0 
Zdecydowanie nie 2 4,3 3 6,3 
Ogółem 46 100,0 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ szkolnej edukacji na opinie absol-

wentów na temat kształcących walorów turystyki, z uwzględnieniem płci, 
przedstawiono w tabeli 10. Można stwierdzić, że większy odsetek kobiet uważa, 
że szkoła ma wpływ na opinie o kształcących walorach turystyki. 
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5. Ocena wpływu edukacji szkolnej na rozwój umiejętności organizowania 
imprez turystycznych 

 
Odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ w opiniach respondentów ma edukacja 

szkolna na umiejętność organizowania imprez turystycznych, zaprezentowano 
w tabelach 11 i 12. 

 
Tabela 11 

Wpływ szkoły na umiejętność organizowania imprez turystycznych 

Wyszczególnienie Zdecydo-
wanie tak Tak Raczej tak Nie Zdecydo-

wanie nie Ogółem 

N 9 24 32 21 8 94 
% 9,6 25,5 34,1 22,3 8,5 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Na podstawie danych z tabeli 11 można stwierdzić, iż większość badanych 

uważa, że szkoła ma znaczny wpływ na rozwój umiejętności organizowania 
imprez turystycznych. 

 
Tabela 12 

Wpływ szkoły na umiejętność organizowania imprez turystycznych a płeć 

Kobiety Mężczyźni Odpowiedzi N % N % 
Zdecydowanie tak 3 6,5 6 12,5 
Tak 11 23,9 13 27,1 
Raczej tak 14 30,4 18 37,5 
Nie 12 26,1 9 18,7 
Zdecydowanie nie 6 13,1 2 4,2 
Ogółem 46 100,0 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z opinii zawartych w tabeli 12 wynika, że większość mężczyzn uważa, iż 

szkoła ma wpływ na umiejętność organizowania imprez turystycznych, a około 
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40% kobiet uważa, że szkoła nie rozwinęła w nich umiejętności organizacji 
imprez turystycznych. 

W tabelach 13 i 14 przedstawiono odpowiedzi respondentów na pytanie: 
czy szkoła rozwinęła u Pani/Pana potrzebę udziału w rajdach? 

 
Tabela 13 

Wpływ szkoły na potrzebę uczestnictwa w rajdach 

Wyszczególnienie Tak Nie Ogółem 
N 35 59 94 
% 37,2 62,8 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z zebranych danych wynika, że zdecydowana większość osób badanych 

odpowiedziała, że szkoła nie rozwinęła ich potrzeby udziału w rajdach. Stwier-
dzono, że w szkołach należy przykładać większą wagę do udziału w tego typu 
imprezach, ponieważ sprzyja to poznawaniu ciekawych miejsc, własnego śro-
dowiska, a ruch pozwala na zachowanie kondycji fizycznej, co nie jest bez zna-
czenia dla zdrowia. 

 
Tabela 14  

Wpływ szkoły na potrzebę uczestnictwa w rajdach według płci 

Kobiety Mężczyźni Odpowiedzi N % N % Ogółem 

Tak 9 19,6 26 54,2 35 
Nie 37 80,4 22 45,8 59 
Ogółem 46 100,0 48 100,0 94 

Źródło: opracowanie własne.  
 
 
Z danych zawartych w tabeli 14 wynika, że zdecydowana większość kobiet 

nie bierze udziału w rajdach, natomiast ponad połowa mężczyzn (54,2) chętnie 
decyduje się na udział w tego typu imprezach. 

W tabelach 15 i 16 zawarto odpowiedzi respondentów na pytanie: czy szko-
ła rozwinęła u Pani/Pana potrzebę udziału w wycieczkach? 
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Tabela 15 

Wpływ szkoły na potrzebę uczestnictwa w wycieczkach  

Wyszczególnienie Tak Nie Ogółem 
N 62 32 94 
% 66,0 34,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Na podstawie tabeli 15 można wnioskować, że dla większości badanych 

osób szkoła miała wpływ na potrzebę uczestnictwa w wycieczkach; 66% re-
spondentów odpowiedziało, że bierze udział w organizowanych wycieczkach. 

 
Tabela 16 

Wpływ szkoły na potrzebę uczestnictwa w wycieczkach według płci 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Odpowiedzi N % N % L 
Tak 27 58,7 35 72,9 62 
Nie 19 41,3 13 27,1 32 
Ogółem 46 100,0 48 100,0 94 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Większość mężczyzn (72,9%), stwierdziła, że szkoła wpłynęła na potrzebę 

uczestnictwa w wycieczkach, natomiast znacznie mniej kobiet (58,7%) udzieliło 
takiej odpowiedzi. Można zatem wnioskować, że szkoła ma duży wpływ na 
uczestnictwo w wycieczkach przez badaną populację. 

Wyniki badań respondentów na temat rozwinięcia przez szkołę potrzeby 
udziału w biwakach przedstawiono w tabeli 17. 

 
Tabela 17 

 Wpływ szkoły na potrzebę uczestnictwa w biwakach 

Wyszczególnienie Tak Nie Ogółem 
N 42 52 94 
% 44,7 55,3 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z analizy zebranych danych wynika, że większość badanych osób uważa, 
iż szkoła nie rozwinęła potrzeby udziału w biwakach. Można zatem wniosko-
wać, że szkoła organizuje za mało takich imprez turystycznych. 

Wyniki badań respondentów na temat rozwinięcia przez szkołę potrzeby 
udziału w spływach przedstawiono w tabeli 18. 

 
Tabela 18 

Wpływ szkoły na potrzebę uczestnictwa w spływach 

Wyszczególnienie Tak Nie Ogółem 
N 18 76 94 
% 19,2 80,8 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Analizując zebrane dane, można stwierdzić, iż zdecydowana większość re-

spondentów uważa, że szkoła nie rozwinęła potrzeby udziału w spływach. Po-
wodem otrzymanych wyników jest prawdopodobnie za mała liczba organizo-
wanych imprez turystycznych. 

 
 

6. Ocena wpływu szkoły na rozwój umiejętności planowania imprez turys-
tycznych 

 
Odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu edukacja szkolna wpływa na roz-

wój umiejętności planowania imprez turystycznych, przedstawiono w tabelach 
19 i 20. 

 
Tabela 19 

Umiejętność planowania formy i jakości imprez turystycznych 

Wyszczególnienie Zdecydo-
wanie tak Tak Raczej tak Nie Zdecydo-

wanie nie Ogółem 

Liczba 8 22 34 19 11 94 
% 8,5 23,4 36,2 20,2 11,7 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z analizy zebranych danych wynika, iż większość respondentów twierdzi, że 
szkoła wpływa na rozwój umiejętności planowania formy i jakości imprez tury-
stycznych. 

 
Tabela 20 

Rozwój umiejętności planowania formy i jakości imprez turystycznych a płeć 

Kobiety Mężczyźni Odpowiedzi N % N % 
Zdecydowanie tak 2 4,3 6 12,5 
Tak 9 19,6 13 27,1 
Raczej tak 15 32,6 19 39,6 
Nie 13 28,3 6 12,5 
Zdecydowanie nie 7 15,2 4 8,3 
Ogółem 46 100,0 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Na podstawie danych zebranych w tabeli 20 stwierdzono, że większość 

mężczyzn uważa, iż szkoła ma wpływ na umiejętność planowania formy i ja-
kość imprez turystycznych, a około 43% badanych kobiet nie ma takiego prze-
konania.  

Odpowiedzi na pytanie: czy pod wpływem edukacji szkolnej bierze Pa-
ni/Pan udział w imprezach turystycznych organizowanych przez własną rodzi-
nę, przedstawiono w tabeli 21. 

 
Tabela 21 

Wpływ edukacji szkolnej na udział w imprezach turystycznych  
organizowanych przez rodzinę 

Wyszczególnienie Tak Nie Ogółem 
N 56 38 94 
% 59,6 40,4 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z zebranych danych wynika, że większość respondentów odpowiedziała 
twierdząco na temat wpływu edukacji szkolnej na udział w imprezach turystycz-
nych organizowanych przez rodzinę. 

 
Tabela 22 

Ocena wpływu edukacji szkolnej na udział w imprezach turystycznych  
organizowanych przez rodzinę a płeć 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Odpowiedzi N % N % N 
Tak 25 54,4 31 64,6 56 
Nie 21 45,6 17 35,4 38 
Ogółem 46 100,0 48 100,0 94 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z tabeli 22 wynika, że najwięcej badanych odpowiedziało twierdząco. 

Przeważająca liczba mężczyzn (64,6%) i 54,4% kobiet uważa, że szkoła ma 
wpływ na udział w imprezach turystycznych organizowanych przez rodzinę. 

Analizę wpływu edukacji szkolnej na udział w imprezach turystycznych 
organizowanych osobiście przedstawiono w tabelach 23 i 24. 

 
Tabela 23 

Ocena wpływu edukacji szkolnej na udział w imprezach turystycznych  
organizowanych osobiście 

Wyszczególnienie Tak Nie Ogółem 
N 66 28 94 
% 70,2 29,8 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
W tabeli 23 przedstawiono odpowiedzi respondentów na pytanie: czy pod 

wpływem edukacji szkolnej bierze Pani/Pan udział w imprezach turystycznych 
organizowanych osobiście? Z zebranych danych wynika, iż zdecydowana więk-
szość respondentów uważa, że szkoła ma duży wpływ na udział w imprezach 
turystycznych organizowanych osobiście. 
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Tabela 24 

Ocena wpływu edukacji szkolnej na udział w imprezach turystycznych  
organizowanych osobiście a płeć 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Odpowiedzi N % N % N 
Tak 31 67,4 35 72,9 66 
Nie 15 32,6 13 27,1 28 
Ogółem 46 100,0 48 100,0 94 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Uzyskane wyniki badań skłaniają do skoncentrowania uwagi na wnikliw-

szym poznaniu istotnych czynników wpływających na to, jak różnicują się od-
powiedzi pod względem płci. Większość mężczyzn (72,9%) uważa, że szkoła 
ma wpływ na udział w imprezach turystycznych organizowanych osobiście. 
Nieco mniej kobiet (67,4%) odpowiedziało twierdząco na to pytanie. 

 
 

7.  Znajomość form turystyki służących zdrowiu 

 
Odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ w opiniach respondentów ma edukacja 

szkolna na temat poznanych form turystyki służących zdrowiu, zebrano w tabe-
lach 25–27. 

W tabeli 25 zawarto odpowiedzi na następujące pytanie: jakie formy upra-
wiania turystyki, szczególnie służące zdrowiu i kondycji fizycznej, miał(a) Pa-
ni/Pan możność poznać dzięki szkole? Respondenci mogli zaznaczyć kilka od-
powiedzi. Zdecydowana większość odpowiedziała, że dzięki edukacji szkolnej 
poznała rajdy piesze. Warto zatem rozważyć, w jaki sposób, mając ograniczony 
z konieczności czas, zintensyfikować kształcenie – przekazywać w krótszym 
czasie szerszą i dokładniejszą wiedzę, by na trwale pozostawała w umysłach 
uczniów. 
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Tabela 25 

Formy turystyki poznane w szkole 

Płeć Rajdy piesze Rajdy rowerowe Obozy wędrowne Inne 
Kobiety 39 13 11 0 
Mężczyźni 41 21 24 0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Odpowiedzi na pytanie o ocenę przez respondentów częstotliwości organi-

zowania przez szkołę imprez turystycznych przedstawiono w tabeli 26. 
 

Tabela 26 

Ocena częstotliwości organizowania przez szkołę imprez turystycznych 

Wyszczególnienie Bardzo duża Wystarczająca Niewystarczająca Ogółem 
N 17 38 39 94 
% 18,1 40,4 41,5 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Analizując dane zawarte w tabeli 26, stwierdzono, że 41,5% badanych 

osób ocenia, iż szkoła organizuje niewystarczającą liczbę imprez turystycznych, 
jednak 40,4% uważa, że częstotliwość ta jest wystarczająca. Tylko około 18%   
badanych stwierdziło, że jest bardzo duża. Stosunkowo wielu ankietowanych 
uznało, że edukacja szkolna nie wywiera większego wpływu na zdrowy styl 
życia. Można to tłumaczyć tym, że wiele szkół stwarza mało przyjazne środo-
wisko, w którym uczniowie czuliby się pewnie, bezpiecznie, szczęśliwie. Stres 
towarzyszący ocenianiu postępów w nauce, częste przypadki agresji i przemocy 
wśród wychowanków, brak dobrze wyposażonych obiektów do uprawiania 
sportu i rekreacji to częste czynniki negatywnie odbijające się na zdrowiu. Gdy 
nie ma odpowiednich warunków, to efekty edukacji nie są powszechnie zado-
walające. Trudno mówić o edukacji zdrowotnej w warunkach, które mają nie-
wiele wspólnego ze zdrowym trybem życia. 
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Tabela 27 

 Ocena częstotliwości organizowania przez szkołę imprez turystycznych  
według płci  grupy badawczej 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Odpowiedzi N % N % N 
Bardzo duża 8 17,4 9 18,8 17 
Wystarczająca 21 45,6 17 35,4 38 
Niewystarczająca 17 36,0 22 45,8 39 
Ogółem 46 100,0 49 100,0 94 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Dane zawarte w tabeli 27 pozwoliły na ocenę częstotliwości organizowa-

nia przez szkołę imprez turystycznych według płci. Najwięcej kobiet (45,6%) 
i tylko 35,4% mężczyzn uważa, że jest wystarczająca. Większość mężczyzn 
twierdzi jednak, że częstotliwość organizowania przez szkołę imprez turystycz-
nych jest niewystarczająca.  

 
 

Zakończenie 

 
1. Szkoła przygotowuje swoich wychowanków do udziału w kulturze fi-

zycznej poprzez turystykę. Poziom tego wychowania i korzystania z form tury-
styki, które wpływają na zdrowie człowieka, zależy przede wszystkim od wy-
kształcenia.  

2. Edukacja szkolna ma największy wpływ na udział w imprezach organi-
zowanych osobiście. Najmniejszy wpływ ma szkoła na imprezy turystyczne 
organizowane przez instytucje. 

3. Z oceny częstotliwości organizowania imprez turystycznych przez 
szkołę wynika, że duży procent badanych uznał, że jest niewystarczająca, dlate-
go szkoły powinny częściej organizować tego typu imprezy. 

4. W ocenie badanych, szkolne imprezy turystyczne organizowane są na 
poziomie przeciętnym pod względem atrakcyjności. W szkołach najwięcej or-
ganizuje się wycieczek dla młodzieży, a najmniej spływów. 
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Formy turystyki organizowane przez szkołę, które szczególnie służą zdrowiu 
i kondycji fizycznej, to głównie rajdy piesze. Zdecydowanie za mało organizo-
wanych jest rajdów rowerowych i obozów wędrownych. 

5. Organizowane przez szkołę imprezy turystyczne dotyczące oceny walo-
rów zdrowotnych są na przeciętnym poziomie. Również przeciętnie oceniono 
stopień, w jakim szkoła przyczyniła się do rozwoju nawyków prozdrowotnych.  

6. Szkolne imprezy turystyczne w dużym stopniu przyczyniły się do po-
znania przez wychowanków własnego środowiska i interesujących miejsc 
w kraju. Z wyników badań można wywnioskować, że najwięcej imprez turys-
tycznych szkoła organizuje w najbliższej okolicy i w ciekawych miejscach 
w kraju. Bardzo mało jest wyjazdów turystycznych za granicę. 
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THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION  

TO PARTICIPATE IN PHYSICAL CULTURE THROUGH TOURISM  

– IN THE OPINIONS OF RESIDENTS OF THE DISTRICT OF KROSNO 

 

 

Summary 
 

Tourist activity is one of the most essential objectives of Polish school. Its main 
aim is to equip students with knowledge necessary to care about their own psycho-
physical fitness and developing positive attitudes towards health, natural environment, 
widely understood physical education. The signs of its efficiency could be a series of 
social phenomena, occurring in various environments and groups of people of different 
ages, such as ways of spending free time, being interested in taking up sport, recrea-
tional activities, active leisure,  well-balanced diet, using psychoactive substances,  
attention to conditions of  physical and intellectual work and many others. 

Tourism and sightseeing belong to the area of teachers’ activities since they have 
the ability of educating and influencing children and teenagers. Tourism, among other 
things, is a form of active leisure which has an influence on physical and mental deve-
lopment of children and teenagers. Nowadays, a lot of attention is devoted to making 
people aware of the influence of physical activity on health, and in what way and why 
the principles of a healthy lifestyle should be applied. The aim of this article is to get to 
know opinions, assessments, knowledge of surveyed people from ‘krośnieński district’ 
on the topic of school influence on preparing students to participating in physical edu-
cation through tourism. 

 
       Translated by Bożena Zawadzka 
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EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA  
AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ 

W GRUPIE SENIORÓW W REJONIE TRÓJMIASTA 
 
 
 

Wstęp 

 
Osoby w starszym wieku to w polskim społeczeństwie grupa, którą 

w szczególnym stopniu dotyka problem niedoboru środków finansowych. Ni-
skie dochody determinują standard życia, nie pozostając bez wpływu na sposób 
zagospodarowania czasu wolnego. Wysokość emerytur, często niewystarczająca 
na zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb, w naturalny sposób ograni-
cza, a nawet eliminuje zainteresowanie wieloma dobrami i formami współczes-
nej aktywności ludzkiej. 

Podjęty przez autorów problem badawczy dotyczy próby zweryfikowania 
i sprecyzowania wieloaspektowego wpływu bieżącej sytuacji ekonomicznej na 
aktywność sportową i rekreacyjną seniorów. W artykule zaprezentowano wyni-
ki przeprowadzonego na terenie województwa pomorskiego badania ankieto-
wego, dotyczącego ekonomicznych uwarunkowań podejmowania aktywności 
sportowej i rekreacyjnej w tej grupie wiekowej.   
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1. Motywy, cele, funkcje i typy – zarys wybranych zagadnień aktywności 
ruchowej osób starszych  

 
Rekreacja ruchowa to najczęściej dobrowolne działania podejmowane dla 

własnej satysfakcji, rozrywki i wypoczynku lub samorealizacji w czasie wol-
nym, którego zasób w przypadku osób starszych znacznie wzrasta wraz z ogra-
niczaniem praktyki zawodowej i przejściem na emeryturę. Postęp cywilizacyj-
ny, możliwości współczesnej medycyny, opieka zdrowotna oraz spadek śmier-
telności powodują, że w większości gospodarek średnia długość życia się wy-
dłuża, wynosząc w 2009 roku w Polsce 72 lata dla mężczyzn i 80 lat dla kobiet, 
a według prognoz, do 2050 roku ma wynosić odpowiednio 78 lat i 85 lat1. Zna-
czenie aktywności ruchowej dla prawidłowego funkcjonowania człowieka 
wzrasta wraz z biegiem czasu. Rekreacja ruchowa odgrywa kluczową rolę 
w profilaktyce gerontologicznej, będąc jedną z istotnych przesłanek pogodnej 
starości2.    

Przesłanki podejmowania aktywności ruchowej przez osoby starsze mogą 
być w dużym stopniu zróżnicowane, co determinuje jej polimotywacyjny cha-
rakter. Jednak wśród głównych motywów najczęściej wymienia się na następu-
jące: 

a) zdrowotne, odgrywające chyba najbardziej istotną rolę, gdyż z biegiem 
lat rośnie świadomość i znaczenie przypisywane tej wartości; dobre 
zdrowie oznacza przeciwwagę dla wielu różnego rodzaju schorzeń, 
których występowanie, niestety, nasila się widocznie wraz z wiekiem, 
co motywuje do podejmowania działań rewitalizacyjnych i profilak-
tycznych; 

b) utylitarne, związane z pożądanymi korzyściami praktycznymi  
z usprawnienia czynności lokomocyjnych i funkcjonalnych organi-
zmu, znajdujących bezpośrednie, kluczowe przełożenie na samodziel-
ność i niezależność seniorów; 

c) społeczne, oznaczające chęć zaspokojenia potrzeby przebywania  
i wchodzenia w interakcje z ludźmi, co jest odskocznią od coraz częst-
szej samotności osób starszych; 

                                                           
1  Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 527. 
2  J. Adach, Aktywność ruchowa osób w podeszłym wieku, w: Aktywność ruchowa ludzi 

w różnym wieku, red. D. Umiastowska, Wydawnictwo Albatros, Szczecin 2006, s. 205. 
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d) ludyczne, z nastawieniem na zagospodarowanie znacznych zasobów 
czasu wolnego oraz podejmowaniem prób przeciwstawiania się co-
dziennej rutynie i przezwyciężania coraz większego poczucia monotonii; 

e) poznawcze, dotyczące aspiracji pozyskania wiedzy na temat funkcjo-
nowania otaczającej rzeczywistości, pełniejszego poznania środowi-
ska, lepszego zrozumienia siebie, doskonalenia i nabywania nowych 
umiejętności, rozwijania hobby, na które w czasie aktywności zawo-
dowej brakowało wolnego czasu3.    

Inspiracją do podjęcia aktywności ruchowej może być namowa osób już 
uczestniczących lub sugestia lekarza. Wieloaspektowe umotywowanie aktyw-
ności ruchowej osób starszych z nastawieniem na zdrowie, pierwotną i wtórną 
prewencję chorób, wraz z aktywnością leczniczo-rehabilitacyjną, na przykład 
sanatoryjną, kształtuje wielopłaszczyznową strukturę problematyki. Złożoność 
charakteru rekreacyjnej aktywności ruchowej szczególnie widać przykładowo 
w postawach prozdrowotnych, gdzie wyróżnić można cele: leczniczy –  konty-
nuację programu leczenia i usprawniania; biologiczny – kompensowanie ubytku 
sprawności fizycznej, zmniejszanie biologicznych skutków starzenia się organi-
zmu, opóźnienie degradacji intelektualnej; anatomiczno-fizjologiczny – zwięk-
szanie siły mięśni, ruchomości stawów, korzystny wpływ na podstawowe funk-
cje organizmu, zwiększenie wydolności i wytrzymałości wysiłkowej, częściowe 
zmniejszenie skutków niepełnosprawności; higieniczno-zdrowotny – uatrakcyj-
nienie codziennych ćwiczeń fizycznych, hartowanie ciała i ducha, kształtowanie 
odporności na trudy4. 

Z biegiem lat nasila się problem zaniku sprawności, a nawet samodzielno-
ści seniorów w wykonywaniu różnego rodzaju czynności z zakresu codziennej 
aktywności, jak chodzenie po zakupy, rozporządzanie środkami pieniężnymi, 
wychodzenie na dwór, prace domowe, przygotowywanie posiłków, chodzenie 
po schodach, poruszanie się po domu, ubieranie się i wkładanie obuwia, mycie 
się i kąpiel, obcinanie paznokci u nóg, a nawet zrobienie sobie szklanki herbaty5. 

                                                           
3  A. Dąbrowski, Zarys teorii rekreacji ruchowej, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekono-

miczna & Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2006,  s. 123. 
4  E. Kozdroń, Ruch jako cenny środek leczniczy. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób. 

Sprawność funkcjonalna, w: Księga ubogich 2009, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, War-
szawa 2009, s. 634. 

5  B. Bień, Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, w: Polska starość, red. B. Synak, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 61. 
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Do najpopularniejszych form aktywności ludzi starszych w czasie wolnym 
najczęściej zalicza się: oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytanie gazet, spa-
cery, pracę w ogródku, spotkania z przyjaciółmi, czytanie książek, prace ręczne. 
Rzadziej praktykowane są podróże i turystyka, sport, działalność społeczna  
i w parafii, spotkania w klubie seniora, chodzenie na koncerty, do kina, teatru, 
restauracji, uprawianie malarstwa, muzyki, polityki, spotkania w kołach gospo-
dyń, dokształcanie na uniwersytetach trzeciego wieku, działalność samopomo-
cowa6.      

Próbując usystematyzować analizowaną problematykę, posłużono się na-
stępującą typologią aktywności w czasie wolnym: 

a) rekreacyjno-hobbistyczna, sprowadzająca się do spacerów, zajęć spor-
towych, pracy w ogródku lub na działce, uprawiania zajęć tak zwa-
nych miłośniczych (malarstwo, muzyka, rękodzieło, wychodzenie do 
teatru, galerii, kina, na koncert); 

b) receptywna, najczęściej realizowana w warunkach domowych, przeja-
wiająca się w oglądaniu telewizji, słuchaniu rada, czytaniu gazet 
i książek; 

c) zorientowana publicznie, oznaczająca działalność społeczną, politycz-
ną, parafialną; 

d) integracyjna, przybierająca formę różnego typu spotkań i działań, 
zwłaszcza o charakterze towarzyskim, naukowo-szkoleniowym, chary-
tatywnego świadczenia usług7.   

Problematyka rekreacji ruchowej ludzi w wieku starszym nabiera znacze-
nia zwłaszcza w kontekście potencjalnych i pożądanych funkcji, które mogą 
ujawnić się z różnym prawdopodobieństwem i w różnym stopniu w okresie 
starości. Do podstawowych funkcji rekreacji ruchowej można zaliczyć następu-
jące: 

a) stymulacyjną, dzięki której pod wpływem bodźców fizycznych i sytua-
cyjnych wzmacniają się procesy życiowe, zwiększają naturalne, gene-
tyczne możliwości człowieka; 

b) adaptacyjną, pozwalającą przygotować organizm do zmieniających się 
zadań życiowych, przystosować do ewoluującego otoczenia; 

                                                           
6  M. Halicka, J. Halicki, Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, w: Polska sta-

rość, red. B. Synak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 205–206. 
7  Ibidem, s. 207. 
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c) korektywną, niwelującą odchylenia od przyjętych norm, poprawiającą 
funkcjonowanie w sferze fizycznej i psychospołecznej; 

d) kompensacyjną, umożliwiającą wyrównywanie odczuwanych braków 
w jednej dziedzinie, wzmożoną aktywnością na innych płaszczy-
znach8. 

Zagospodarowanie przez seniorów czasu wolnego ogranicza bierny i mo-
notonny tryb życia. Angażowanie się w aktywność ruchową przez osoby starsze 
jest uzależnione od ich kondycji psychofizycznej, nawyków wykształtowanych 
we wcześniejszych latach, funkcjonującego w społeczeństwie kulturowym 
wzorca starości, ale także od posiadania działki, ogródka czy dostępu do sprzę-
tów i urządzeń rekreacyjnych, na co niewątpliwe wpływa sytuacja materialna. 

Analogicznie do motywów podejmowania przez ludzi starszych aktywno-
ści ruchowej, również typowe bariery mają w dużym stopniu zróżnicowaną 
strukturę. Do najczęstszych przeszkód w podejmowaniu aktywności ruchowej 
można zaliczyć: brak znajomych uczestniczących w potencjalnych zajęciach, 
brak wykształtowanych nawyków aktywnego spędzania czasu, niską świado-
mość pozytywnych skutków aktywności fizycznej, brak odpowiednich zajęć 
i informacji o ich prowadzeniu, deficyt czasu, ograniczony dostęp do obiektów, 
a także nieśmiałość i niepozwalający na wysiłek stan zdrowia. Duże znaczenie 
przypisywane jest także uwarunkowaniom ekonomicznym, jak przykładowo 
wysokie koszty uczestnictwa, które czasami odgrywają bardzo dużą rolę9.  

Z punktu widzenia efektywności podejmowanych działań główne znacze-
nie ma dojrzała postawa wobec rekreacji ruchowej, na której całokształt składa-
ją się przede wszystkim: racjonalny, emocjonalnie zrównoważony stosunek do 
aktywności fizycznej; odpowiedzialność za podejmowanie aktywności rucho-
wej i systematyczne, przynajmniej minimalne uczestnictwo; podstawowa zna-
jomość ogólnych zasad stosowania wysiłku, samokontroli i samooceny10. 

Rozpatrując analizowane zagadnienie w kontekście makroekonomicznym, 
z perspektywy polityki społecznej i gospodarczej państwa, można stwierdzić, że 
wzmożona rekreacja ruchowa osób starszych oprócz wielu, niewątpliwe pozy-
tywnych efektów biologicznych i psychologicznych, pozwala również na  

                                                           
8 A. Dąbrowski, op.cit.,  s. 119. 
9  D. Borzucka, Z. Rektor, Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez ludzi star-

szych, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, vol. LX, suppl. XVI, 43, Lublin 2005,  
s. 194–195. 

10  A. Dąbrowski, op.cit.,  s. 124. 
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widoczne zwiększenie zdolności jednostek do samodzielnego inicjowania i po-
dejmowania różnego rodzaju wysiłku, stawiania czoła różnego typu wyzwa-
niom, przyczynia się do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej, wspomaga 
pozytywną promocję wizerunkową ludzi starszych jako aktywnej i ważnej gru-
py społeczeństwa oraz wspomaga przeciwdziałanie ubóstwu i różnego rodzaju 
wykluczeniom, przez co w zagregowanym rachunku pozytywnie wpływa na 
politykę budżetową. Zdrowsze i aktywniejsze społeczeństwo może wpłynąć na 
obniżenie wskaźnika obciążenia systemu zabezpieczenia społecznego11.  

Jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce są choroby cywilizacyjne: 
układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), me-
taboliczne (miażdżyca, cukrzyca i otyłość), schorzenia układu mięśniowo- 
-szkieletowego (osteoporoza czy choroby kręgosłupa) oraz nowotwory i depre-
sje. Obniżona aktywność ruchowa może być traktowana jako jeden z czynni-
ków ryzyka wystąpienia tego typu chorób. Zwiększona, kontrolowana aktyw-
ność ruchowa niewątpliwe wywiera korzystny wpływ na profilaktykę i rehabili-
tację wielu chorób cywilizacyjnych12. 

Polskie społeczeństwo się starzeje, próg starości demograficznej został 
przekroczony już w 1967 roku. W roku 2009 ludzie w wieku 65 lat i starszym 
stanowili 13,8% społeczeństwa13. W całej Europie termin seniorzy coraz czę-
ściej jest stosowany do osób nie tylko po 67., czy 65. roku życia, ale nawet do 
60-latków14.  

Głównym źródłem dochodów ludzi starszych są świadczenia emerytalne, 
które w 2009 roku kształtowały się na poziomie 1994 zł netto na gospodarstwo 
domowe i 1181 zł netto na osobę, przy czym ponad 10% musi korzystać ze 
stałej pomocy rodziny15. 

                                                           
11  A. Chłoń-Domińczak, Wpływ starzenia się ludności na wydatki socjalne, w: Starzenie 

się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne, red. M. Szlązak, Re-
gionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 40. 

12 J. Chwalbińska-Moneta, Aktywność ruchowa w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, 
w: Rekreacja, turystyka, kultura. Współczesne problemy wykorzystywania czasu wolnego, red.  
B. Marciszewska, J. Oździński, Wydawnictwo AWFiS w Gdańsku, Gdańsk 2004, s. 167.  

13  Rocznik Demograficzny 2010..., s. 56. 
14  Starzejąca się Europa. Wyzwania stojące przed europejskim sektorem usług dla senio-

rów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010, s. 9. 
15  Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, 

Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 54, www.diagnoza.com, 28.03.2011. 
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W ostatnich latach wysokość emerytur, niestety, nie wykazuje zbytniej 
dynamiki zmian, oscylując w granicach poziomu inflacji, co uniemożliwia real-
ny wzrost dochodów i polepszenie stopy życiowej.  Przewidziany na 2011 rok  
wskaźnik rewaloryzacji emerytur ustalono na symbolicznym poziomie 3,1%16. 
Niestety, rośnie odsetek osób starszych, które z powodu zaległości w regulowa-
niu zobowiązań zaliczono do grupy nierzetelnych klientów. Osoby starsze sta-
nowią obecnie 16,57% ogółu klientów podwyższonego ryzyka, zgłoszonych do 
Biura Informacji Kredytowej, posiadających zobowiązania powyżej 200 zł, 
niespłacane przez co najmniej 60 dni17. 

 
 

2. Wybrane główne założenia metodologiczne badań 

 
Wykorzystany jako narzędzie badawcze kwestionariusz ankietowy składał 

się z 37 pytań, głównie zamkniętych, w tym z 8 o charakterze metryczkowym. 
Przeprowadzone w okresie 10.02.2011–20.03.2011 badanie było oparte głównie 
na metodzie osobistych wywiadów ankieterskich, realizowanych wśród typo-
wych jednostek populacji. Jako działania uzupełniające wykorzystano również 
metodę kuli śniegowej, polegającej na tym, że ankietowani przekazywali for-
mularze kolejnym respondentom, będącym typowymi jednostkami z grupy ba-
dawczej. Wyniki pochodzą z pierwszego pomiaru o próbie 298 jednostek z pla-
nowanych cyklicznych badań poświęconych wieloaspektowej problematyce 
aktywności ruchowej osób starszych rejonu Trójmiasta18.  

Badania koncentrowały się wokół kwestii ekonomicznych uwarunkowań 
podejmowania aktywności ruchowej przez osoby starsze. Ich celem było po-
znanie opinii i postaw seniorów na temat ewentualnego wpływu sytuacji eko-
nomicznej na gotowość do praktykowania rekreacji ruchowej oraz zidentyfiko-
wanie zależności między różnymi determinantami ekonomicznymi i aktywno-
ścią ruchową. Podjęta problematyka badawcza spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem seniorów, co bezpośrednio wpłynęło na chętne wypełnianie formula-
rzy ankietowych bądź udzielanie odpowiedzi ankieterom.   

                                                           
16  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie 

wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r., Monitor Polski nr 12, poz. 134, s. 310. 
17  Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, Biuro In-

formacji Gospodarczej, Warszawa 2011, s. 16. 
18  S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 59. 
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3. Charakterystyka badanej zbiorowości 

 
Grupę badawczą stanowiły osoby starsze. Ogromna większość próby to 

kobiety (84,9%), co potwierdza znaczną feminizację tej części społeczeństwa. 
Badanie przeprowadzono na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Najwięcej ankie-
towanych pochodziło z Gdańska (64,09), 16,44% – z Sopotu, 13,09% – z Gdy-
ni, natomiast 6,38% respondentów jako miejsce swojego zamieszkania wskaza-
ło – inne. Osoby starsze największy udział w strukturze demograficznej mają 
w Sopocie – blisko 25% mieszkańców.  

Ponad połowa respondentów legitymowała się wykształceniem wyższym 
(51,34%), 44,97% – średnim. Tylko 14,09% ankietowanych było czynnych 
zawodowo, a 85,91% nie podejmowało systematycznej pracy. W próbie domi-
nowali emeryci – 90,27%. Świadczenia rentowe pobierało 93,29% responden-
tów.  

Strukturę wiekową respondentów przedstawiono na rysunku 1. Najliczniej 
reprezentowany w badaniu przedział wiekowy osób starszych dotyczył grupy 
65–69 lat (40,6%). Co trzeci ankietowany plasował się w przedziale 60–64 lata. 
Niestety w grupie badawczej nie znaleźli się respondenci ani z przedziału  
80–85 lat, ani powyżej 85. roku życia, co dobitnie koreluje z nielicznymi przy-
padkami osób w tym wieku uprawiających rekreację ruchową. 

 
 
 

 

40,6

17,79
8,72

32,89

60–64 lata   65–69 lat 70–74 lata 75–79 lat  
 
 
Rys. 1. Struktura wiekowa respondentów (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Pod względem średnich miesięcznych dochodów netto na członka gospo-
darstwa domowego 45,3% respondentów stanowiły osoby, których dochody 
wynosiły powyżej 1500 zł, 43,29% pobierało świadczenia w wysokości 1001–
1500 zł (rys. 2). Większość ankietowanych seniorów mieszkała z rodziną 
(57,05%), a 42,95% – samotnie. 

 
 

 1,01

43,29

8,72

45,3

1,68

poniżej 250 zł 250–500 zł 501–1000 zł 1001–1500 zł powy żej 1500 zł 

 
 

Rys. 2. Struktura respondentów pod względem średnich miesięcznych dochodów netto 
na członka gospodarstwa domowego (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

4. Analiza zebranego materiału badawczego 

 
Pierwszym problemem szczegółowym badania była kwestia zależności 

między sytuacją ekonomiczną ludzi starszych a spędzaniem wolnego czasu  
(rys. 3). Co ciekawe, zdania na ten temat były podzielone. Jeden na trzech se-
niorów wskazał na zależność sposobu spędzania czasu wolnego od swojej sytu-
acji materialnej, natomiast tylko 5% respondentów więcej nie zauważyło takich 
uwarunkowań. 

Można stwierdzić, że wnioski są umiarkowanie optymistyczne, gdyż 
38,59% nie uzależniło formy zagospodarowania czasu wolnego od stanu swoich 
finansów. Należy pamiętać, że praktykowane wzorce seniorów są w dużej mie-
rze konserwatywne, a przyzwyczajenia rzadko ulegają zmianom, zatem raczej 
nie należy się obawiać znacznej dodatniej korelacji między pogarszaniem się 
sytuacji materialnej tej części społeczeństwa a reorganizacją zagospodarowania 
czasu wolnego. 
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Rys. 3. Rozkład opinii ankietowanych na temat wpływu sytuacji ekonomicznej  
na sposób spędzania czasu wolnego (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Optymistycznie prezentuje się kwestia uwarunkowania sytuacją ekono-

miczną gotowości do uczestnictwa w aktywności ruchowej (rys. 4). Jedynie 8% 
osób starszych uzależniło podejmowanie aktywności od swojej sytuacji finan-
sowej. U ponad połowy seniorów status materialny nie determinował uczestnic-
twa w aktywności ruchowej (dla 32% raczej i dla 18% w stopniu zdecydowa-
nym).  
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Rys. 4. Rozkład opinii badanych na temat wpływu sytuacji ekonomicznej na podej-
mowanie aktywności rekreacyjnej i sportowej (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podobne wyniki uzyskano w kwestii wpływu sytuacji ekonomicznej re-
spondentów na sposób organizacji aktywności ruchowej, co przedstawiono na 
rysunku 5. Preferowanie aktywności indywidualnej lub w grupach było nie-
zależne od sytuacji ekonomicznej dla 51% ankietowanych. Na zależność taką 
zdecydowanie wskazało jedynie 6% seniorów. 
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Rys. 5. Rozkład opinii respondentów na temat wpływu sytuacji ekonomicznej  
na organizację aktywności rekreacyjnej i sportowej (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Dla 41% osób starszych w większym i mniejszym stopniu odczuwalne by-

ły implikacje sytuacji ekonomicznej w wydatkach przeznaczanych na aktyw-
ność rekreacyjną i sportową; dla 26% seniorów sytuacja materialna raczej nie 
miała wpływu na wysokość wydatków na aktywność ruchową. Na częściowe 
zależności w tym obszarze wskazało 18% badanych (rys. 6).  

Co czwarty respondent wybierał zdecydowanie, jeden na trzech – raczej, 
a 58,39% ogółem usługi bezpłatne z zakresu rekreacji ruchowej. Wyłącznie 
bezpłatnych usług kategorycznie nie preferowało jedynie 9% respondentów. 
Podobnie jak w kwestii wydatków, na częściowe zależności między odpłatno-
ścią usług a dokonywanymi wyborami wskazało 18% badanych seniorów  
(rys. 7).  
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Rys. 6. Rozkład opinii badanych na temat wpływu sytuacji ekonomicznej na wydatki 
przeznaczane na aktywność rekreacyjną i sportową (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 7. Preferowanie przez ankietowanych głównie usług bezpłatnych w podejmo-
waniu aktywności rekreacyjno-sportowej (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Ponad 70% ankietowanych osób starszych stwierdziło, że rozszerzenie 

bezpłatnej oferty rynku usług rekreacyjnych przełożyłoby się na wzrost zainte-
resowania tego typu aktywnością, częściowo takich prawidłowości spodziewało 
się ponad 15%, a 5% zdecydowanie nie przewiduje takiej ewentualności, co 
przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys. 8.  Rozkład opinii respondentów w kwestii rozszerzenie oferty bezpłatnych usług 
rekreacyjno-sportowych, co zwiększy zainteresowanie tą formą zagospoda-
rowania czasu wolnego (%) 

Źródło:  opracowanie własne. 
 
 
Podobne implikacje mogłyby wystąpić po wprowadzeniu przez oferentów, 

specjalnie z myślą o seniorach, systemu atrakcyjnych zniżek na dostępne, obec-
nie płatne usługi rekreacyjno-sportowe w regionie. Wzrost zainteresowania tego 
typu usługami jako reakcję na zniżki deklarowało blisko 70% osób starszych. 
Jedynie 5% badanych stało na stanowisku, że upusty cenowe na płatne usługi 
rekreacyjne nie zintensyfikują zainteresowania nimi (rys. 9). 
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Rys. 9.  Rozkład opinii ankietowanych w kwestii wpływu atrakcyjnych zniżek dla 

seniorów na dostępne, płatne usługi rekreacyjno-sportowe w regionie na 
wzrost zainteresowania nimi aktywności (%) 

Źródło:  opracowanie własne. 
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Wnioski i zakończenie 

 
Aktywność ruchowa determinuje stan zdrowia człowieka. Korelację mię-

dzy tymi czynnikami zauważyć można w okresie dzieciństwa, dojrzewania, 
młodości i w późniejszych latach. Największe znaczenie dobrej kondycji zdro-
wotnej przypisuje się jednak w latach starszych, kiedy nasilają się różnego ro-
dzaju dysfunkcje organizmu, a ich przejawy stają się coraz bardziej dotkliwie, 
pogarszając komfort życia codziennego.  

Motywy i przesłanki bywają zróżnicowane, co nie zmienia faktu, że po-
dejmowanie aktywności ruchowej powinno odgrywać główną rolę w zagospo-
darowaniu czasu wolnego. Powielane wzorce, wyrobione poglądy i ukształto-
wane przekonania, praktykowane zachowania oraz przyjmowane postawy są 
pośrednio bądź bezpośrednio, w różnym stopniu determinowane również przez 
wiele różnego rodzaju uwarunkowań ekonomicznych. Osiągane dochody, sy-
tuacja materialna i mieszkaniowa oraz poziom stopy życiowej nie pozostają bez 
wpływu na wiele różnych wydatków konsumpcyjnych. Zdolności nabywcze są 
jedną z podstawowych determinant realnego popytu. Pomimo że osoby starsze 
tworzą w naszym społeczeństwie grupę o najniższych dochodach, to kwestia ta 
nie jest w stanie całkowicie pozbawić seniorów możliwości podejmowania  
aktywności ruchowej, choć ponad 33% respondentów uzależniało sposób spę-
dzania czasu wolnego od swojej sytuacji ekonomicznej. Ponad połowa senio-
rów podejmowała aktywność ruchową niezależnie od uwarunkowań ekono-
micznych, choć tylko dla 15% osób starszych wydatki na rekreację nie były 
zdeterminowane osiąganymi dochodami. Jednak, co istotne, dla prawie 60% 
ankietowanych na wybór oferty rekreacyjnej decydujący wpływ miał nieodpłat-
ny charakter usług i, co warto podkreślić, 70% respondentów zwiększyłoby 
swoją aktywność po rozszerzeniu wachlarza bezpłatnych usług lub wprowadze-
niu specjalnych zniżek dla tej grupy wiekowej.   

Dostęp do bogatej oferty, zwłaszcza płatnych usług rekreacyjnych, maleje 
wraz ze zmniejszaniem się wysokości środków będących w dyspozycji osób 
starszych. Problematyczna sytuacja ekonomiczna nie wyklucza jednak seniorów 
z grona osób podejmujących aktywność ruchową, ale jedynie ogranicza jej for-
my. 
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ECONOMIC DETERMINANTS OF UNDERTAKING SPORT  

AND RECREATIONAL ACTIVITY 

UPON GROUP OF ELDERLY PEOPLE IN THE REGION OF TRICITY 

 
 

Summary 
 
Reasons may be different but it does not change the fact that taking up physical 

activity by elderly people ought to be of great importance in planning their free time. 
Despite the fact that senior citizens are in our society a group with the lowest 

incomes, unpleasant financial issues do not constitute barriers not to overcome, which 
may completely deprive elder people taking up physical activities, although more than 
33% of respondents determine the way of spending free time by their economic 
situation. 

More than half senior citizens take physical activities irrespective to the economic 
circumstances, although only for 15% of the elderly expenditure on recreation are not 
defined by achieved revenue. But what is more important, for almost 60% of those 
questioned, the decisive impact on selecting the recreational offer has the issue whether 
it is free of charge and what should be emphasized, 70% of the respondents declare the 
will to increase their activity with the enlargement of free services or implementing 
special discounts for their age group. 

Access to a wide range of offers, especially payable recreational services is 
significantly confined with the decreasing amount of money being at the disposal of 
elderly people. Fortunately, the problematic economic situation does not disqualify 
senior citizens among the group of people taking up physical activity, but only limits its 
form. 

 
Translated by Tomasz Taraszkiewicz 

 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 689                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG  NR 78                 2011 
 
 

 
 

Dominik Dąbrowski, Andrzej Soroka, Jarosław Żbikowski 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
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OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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W KONTEKŚCIE ICH SYTUACJI MATERIALNEJ∗ 

 
 
 

Wstęp 

 
W ostatnich latach coraz częściej podejmowane są próby opisania interak-

cji osoby i środowiska1. Czynniki środowiskowe mają znacznie większą rangę 
niż fizyczna bariera. Obejmują one wszystkie zewnętrzne wpływy na zdrowie 
i warunki, w jakich żyją ludzie. Stosunkowo wyczerpującej systematyzacji ba-
rier dla osób z niepełnosprawnością dokonał W.R. Smith2. Wyróżnił trzy kate-
gorie ograniczeń, które, jego zdaniem, są najbardziej specyficzne dla omawia-
nego środowiska: wewnętrzne, środowiskowe, interakcyjne. Inny podział barier 

                                                           
∗  Badania zostały przeprowadzone w latach 2005–2007 w ramach projektu naukowego, 

finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nt. „Społeczne 
uwarunkowania udziału w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych z terenów 
wschodniej Polski”, realizowanych przez Instytut Turystyki i Rekreacji, Państwowej Wyższej 
Szkoły w Białej Podlaskiej. Koordynator badań: prof. nadzw. dr hab. Józef Bergier. 

1  J. Rimmer,  Health Promotion for People with Disabilities (the Emerging Paradigm 
Shift from Disability Prevention to Prevention of Secondary Conditions), „Phys. Ther.” 1999,  
No. 79, s. 495–501. 

2  W.R. Smith, Leisure of Disabled Tourists: Barriers to Participation, „Annals of Tourism 
Research” 1987, Vol. 14. 
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utrudniających dostęp do turystyki zaproponowali M. Murray i J. Sproats, wy-
różnili bowiem bariery ekonomiczne, bariery fizyczne oraz ograniczenia wyni-
kające z postaw społeczeństwa wobec ludzi niepełnosprawnych3. 

Wszystkie ograniczenia są ściśle ze sobą skorelowane, wzajemnie na sie-
bie oddziałują i się wzmacniają, wspólnie utrudniając osobom niepełnospraw-
nym nie tylko ogólnie rozumiany dostęp do turystyki, ale i możliwości wyboru 
jej form. W polskiej literaturze A. Ostrowska i J. Sikorska ukazują pojęcie in-
dywidualne, skupione na ograniczeniach funkcjonowania sytuacją jednostki, 
z pojęciem społecznym ukazującym postawy otoczenia wobec osób z niepełno-
sprawnością, funkcjonowanie instytucji zewnętrznych oraz rodziny4. T. Łobo-
żewicz zaś zwraca uwagę na znaczenie siedmiu barier: urbanistycznych, archi-
tektonicznych, komunikacyjnych, społecznych, braku sprzętu turystycznego, 
wysokich kosztów uczestnictwa, niedostatecznej informacji o potrzebach turys-
tycznych ludzi niepełnosprawnych i możliwościach ich zaspokajania5. Mimo 
coraz powszechniejszej wiedzy na temat zdrowotnych aspektów udziału w re-
kreacji ruchowej, faktyczna aktywność rekreacyjna jest nadal sporadyczna i nie-
regularna. W przeprowadzonych badaniach [GUS, 2009] jako barierę uczestnic-
twa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych wymieniano brak czasu, zaintereso-
wań i chęci podejmowania aktywności. Utrudnienia, z którymi borykają się 
osoby niepełnosprawne, są większe od napotykanych przez przeciętnego od-
biorcę. Częściej towarzyszą im ograniczenia finansowe, co jest kolejną prze-
szkodą w aktywności w czasie wolnym6. 

Mimo poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej osób niepełnosprawnych 
w Polsce, nadal żyją oni poza głównym nurtem życia społecznego, niejedno-
krotnie zepchnięci na jego margines, a ich podstawowe potrzeby życiowe nie są 
należycie zaspokajane. Do takich potrzeb należy nie tylko zapewnienie pracy, 
ale również potrzeba czynnego wypoczynku, a więc racjonalnego wykorzysta-
nia czasu wolnego. Uczestnictwo w działalności rekreacyjnej pomaga w rozwo-

                                                           
3  M. Murray, J. Sproats, The Disabled Traveler: Tourism and Disability in Australia, 

„The Journal of Tourism Studies” 1990, No. 1. 
4  A. Ostrowska, J. Sikorska, Syndrom niepełnosprawności w Polsce, Wydawnictwo  

IFiS PAN, Warszawa 1996. 
5  Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych, red. T. Łobożewicz, WSE, Warsza- 

wa 2000. 
6  Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 roku, Informacje i Opra-

cowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2009. 
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ju umiejętności i jest połączone z wieloma korzyściami zdrowotnymi, takimi jak 
poprawa funkcjonowania układu krążenia i niwelowanie otyłości7. Dla osób 
mieszkających w środowiskach wysokiego ryzyka, czyli w ubóstwie, uczestnic-
two w zorganizowanej działalności rekreacyjnej nie rodzi problemów emocjo-
nalnych8. To również efekty komunikowania się oraz rozwój umiejętności funk-
cjonowania w społeczności, w której żyją9. 

Ze względu na szeroki zakres zagadnienia dotyczącego aktywności osób 
niepełnosprawnych, celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bariery ogranicza-
jące lub uniemożliwiające uczestnictwo w turystyce i zajęciach sportowo-re-
kreacyjnych niepełnosprawnych pochodzących z terenów województwa lubel-
skiego. Dalszą część poświęcono próbie ukazania zależności między aktywno-
ścią zawodową i sytuacją materialną osób niepełnosprawnych a ich uczestnic-
twem w turystyce i zajęciach sportowo-rekreacyjnych. 

 
 

1.  Materiał i metody badań 

 
Badania społecznych uwarunkowań udziału w turystyce i rekreacji rucho-

wej osób niepełnosprawnych z terenów wschodniej Polski prowadzono w latach 
2005–2007. Spośród losowo dobranej grupy 750 osób z orzeczeniem o niepełno-
sprawności z terenów wschodniej Polski 360 osób pochodziło z województwa 
lubelskiego. Wyboru grupy reprezentatywnej dokonano metodą doboru war-
stwowo-losowego. Materiał uzyskano za pomocą ankiety, którą przeprowadzo-
no w formie wywiadu wśród osób niepełnosprawnych. W analizie statystycznej 
zastosowano procentowy rozkład ważności wypowiedzi, przyjmując 1 – ma 
najmniejsze znaczenie, a 5 – ma największe znaczenie. Wykorzystano również 

                                                           
7  C. Beauvais, Literature Review on Learning Through Recreation, Canadian Policy Re-

search Networks, Ottawa 2001; E. Waters, S. Goldfeld, S. Hopkins, Indicators for Child Health, 
Development and Wellbeing, Center for Community Child Health, Royal Children’s Hospital, 
Melbourne 2002. 

8  M. Law, T. Petrenchik, J. Ziviani, J. King, Participation of Children in School and 
Community, w: Children: Understanding Children’s Occupations and Enabling Participation, 
red. S. Rodgers, J. Ziviani, Blackwell Science, London 2006, s. 67–90. 

9  RW. Larson, S. Verma, How Children and Adolescents Spend Time Across the World: 
Work, Play, and Developmental Opportunities, „Psychol. Bull.” 1999, No. 125, s. 701–736; 
G. King, M. Law, S. King, P. Rosenbaum, MK. Kertoy, NL Young, A Conceptual Model of the 
Factors Affecting the Recreation and Leisure Participation of Children with disabilities, „Phys. 
Occup. Ther. Pediatr.” 2003, No. 23, s. 63–90. 
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miarę położenia w postaci średniej arytmetycznej oraz wyliczono udział  
w strukturze poszczególnych zmiennych. Gdy założenia zmiennych były speł-
nione, zastosowano test t Studenta dla grup niezależnych oraz jednoczynnikową 
analizę wariancji (ANOVA) dla klasyfikacji pojedynczej, po wcześniejszym 
spełnieniu wymagań związanych z zastosowaniem testów parametrycznych. Do 
wykrycia różnic istotnych statystycznie stosowano test Post-hoc NIR. Istotność 
różnic określano przy poziomie p < 0,05. 

 
 

2.  Wyniki badań 

 
Z przeprowadzonych badań wynika, że 53% niepełnosprawnych w woje-

wództwie lubelskim deklarowało brak uczestnictwa w aktywności turystycznej 
i zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Nieco mniejszą grupę (47%) tworzyły oso-
by aktywne, które uczestniczyły w dostępnych formach aktywności (rys. 1). 
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44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

uczestnictwo

brak uczestnictwa

 
 
Rys. 1. Rozkład procentowy uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce i zaję-

ciach sportowo-rekreacyjnych 

Źródło: badania własne. 
 
 
Osoby niepełnosprawne jako czynnik ograniczający lub uniemożliwiający 

udział w aktywności ruchowej wymieniały najczęściej wysokie koszty uczest-
nictwa (51,9%), a także trudności komunikacyjne – 17,9%, i brak odpowiedniej 
informacji – 15,6% (tabela 1). Respondenci uczestniczący w zajęciach sporto-
wo-rekreacyjnych spośród podanych barier ograniczających ich udział w ak-
tywności najczęściej wymieniali: koszty uczestnictwa – 49,5%, brak pomocy 
najbliższych – 18,3%, trudności komunikacyjne – 15,0%, ograniczenia w do-
stępie do informacji – 14,4%. Osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach spor-
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towo-rekreacyjnych, za barierę uniemożliwiającą ich udział w aktywności uzna-
ły koszty związane z uczestnictwem w aktywności – 54%, trudności komunika-
cyjne – 21,0%, bariery informacyjne – 16,5%, oraz problemy wynikające 
z własnej niepełnosprawności –14,5%. 

 
Tabela 1 

Znaczenie bariery dla osób niepełnosprawnych w zależności od uczestnictwa  
lub braku uczestnictwa w turystyce i zajęciach sportowo-rekreacyjnych 

Uczestnictwo (%) Brak uczestnictwa (%) Ogółem (%) 
poziom znaczenia bariery poziom znaczenia bariery poziom znaczenia bariery 

B
ar

ie
ry

* 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 9,6 8,4 10,2 22,3 49,5 3,3 7,1 13,7 21,9 54,0 6,3 7,7 11,9 22,2 51,9 
2 28,9 13,9 16,9 25,3 15,0 18,1 17,0 17,0 26,9 21,0 23,6 15,3 16,8 26,4 17,9 
3 59,9 17,9 12,3 8,0 1,9 42,8 20,6 18,3 9,4 8,9 51,0 19,1 15,4 9,0 5,5 
4 34,8 22,3 19,9 15,5 7,5 26,8 23,5 16,2 19,0 14,5 30,8 22,7 17,7 17,2 11,6 
5 23,6 15,5 21,7 24,8 14,4 14,3 17,0 25,3 26,9 16,5 18,5 16,5 23,4 26,0 15,6 
6 45,5 20,0 10,9 16,3 7,3 40,0 24,4 17,2 14,4 4,0 42,5 22,1 14,4 15,2 5,8 
7 25,0 16,5 21,3 18,9 18,3 17,2 21,1 28,3 23,9 9,5 20,7 18,7 25,1 21,9 13,6 
8 30,9 18,8 24,2 17,0 9,7 17,8 25,6 28,9 23,3 4,4 23,8 22,1 26,4 20,9 6,8 
9 47,0 27,3 18,2 6,8 0,7 24,8 19,9 26,7 21,7 6,9 34,6 22,8 22,5 15,1 5,0 

* 1 – koszty uczestnictwa, 2 – trudności komunikacyjne, 3 – lęk przed ludźmi, 4 – rodzaj nie-
pełnosprawności, 5 – brak informacji o możliwości uczestnictwa w imprezach sportowo- 
-rekreacyjnych, 6 – brak pomocy ze strony najbliższych, 7 – brak oferty ze strony organizacji 
samorządowych, 8 – brak placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne, 9 – brak zaintere-
sowania aktywnością turystyczną i rekreacyjną.  

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że niepełnosprawni deklarujący brak 

uczestnictwa w aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej częściej niż 
osoby uczestniczące w niej wskazywały na bariery związane z kosztami, komu-
nikacją, lękiem przed ludźmi, niepełnosprawnością oraz brakiem zainteresowań 
aktywnością. Różnice te były istotne statystycznie (p < 0,05). Osoby aktywne 
miały mniejsze obawy przed ludźmi w porównaniu z osobami nieuczestniczą-
cymi w aktywności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, a ich niepełnospraw-
ność była mniejszym czynnikiem ograniczającym ich uczestnictwo (tabela 2). 
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Tabela 2 

 Bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego  
w turystyce i zajęciach sportowo-rekreacyjnych 

Uczestnictwo Brak uczestnictwa Wartość testu 
t Studenta Bariery 

x  ± SD n x  ± SD n t p 
Koszty uczestnictwa 3,8 ± 1,2 166 4,1 ± 1,1 183 1,948 0,049* 
Trudności komunikacyjne 2,8 ± 1,2 165 3,2 ± 1,4 182 2,055 0,040* 
Lęk przed ludźmi  1,7 ± 0,7 166 2,2 ± 1,1 180 3,584 0,001* 
Rodzaj niepełnosprawności 2,3 ± 1,0 162 2,7 ± 1,2 179 2,189 0,029* 
Brak informacji o imprezach 2,9 ± 1,2 160 3,1 ± 1,1 183 1,633 0,103 
Brak pomocy ze strony 
rodziny 2,2 ± 0,8 163 2,2 ± 0,8 183 –0,160 0,827 
Brak oferty instytucji 2,9 ± 1,1 166 2,8 ± 1,1 180 –0,124 0,907 
Brak organizacji niepełno-
sprawnych 2,5 ± 1,1 166 2,7 ± 1,1 180 1,246 0,213 
Brak zainteresowania  
aktywnością 1,8 ± 0,9 165 2,7 ± 1,2 181 5,887 0,001* 

*  Poziom istotności p < 0,05. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

3. Bariery w opinii aktywnych i biernych zawodowo 

 
Wśród respondentów 60,8% stanowili niepełnosprawni bierni zawodowo, 

a 39,2% to osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo (rys. 2). 
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Rys. 2.  Rozkład procentowy aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wo-

jewództwie lubelskim 

Źródło: badania własne. 
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Osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo jako czynnik ograniczający 
udział w aktywności ruchowej najczęściej wymieniały wysokie koszta uczest-
nictwa (56,2%), następnie brak odpowiedniej informacji – 18,4%, oraz brak 
oferty organizacji pozarządowych w inicjowaniu aktywności turystycznej 
i sportowo-rekreacyjnej – 14,6% (tabela 3). Niepełnosprawni ze statusem bier-
nych zawodowo jako czynnik ograniczający lub uniemożliwiający udział w ak-
tywności ruchowej, podobnie jak aktywni zawodowo, na pierwszym miejscu 
wymieniali ograniczenia związane z kosztami uczestnictwa (48,8%), a dalej 
bariery wynikające z własnej niepełnosprawności (15,9%) i brak informacji 
(13,9%). 

 
Tabela 3 

Znaczenie bariery dla osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego  
w zależności od ich aktywności zawodowej  

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych (%) 
aktywni zawodowo bierni zawodowo 

poziom znaczenia bariery poziom znaczenia bariery 
Bariery* 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 5,0 5,0 11,5 22,3 56,2 7,5 9,4 12,2 22,1 48,8 
2 25,0 17,9 18,6 25,7 12,8 22,6 13,7 15,6 26,9 11,2 
3 55,9 17,6 16,2 7,4 2,9 47,8 20,1 14,8 10,0 7,3 
4 41,1 27,2 14,7 11,8 5,2 24,0 19,7 19,7 20,7 15,9 
5 17,6 16,2 26,5 21,3 18,4 19,0 16,7 21,4 29,0 13,9 
6 52,9 18,4 12,3 10,9 5,5 35,7 24,3 15,7 18,1 6,2 
7 22,4 18,8 21,7 22,5 14,6 19,6 18,7 27,3 21,5 12,9 
8 26,1 17,4 23,9 23,1 9,5 23,3 25,2 28,1 19,5 3,9 
9 38,3 23,3 21,7 15,0 1,7 32,4 22,7 23,3 15,3 6,3 

* 1 – koszty uczestnictwa, 2 – trudności komunikacyjne, 3 – lęk przed ludźmi, 4 – rodzaj nie-
pełnosprawności, 5 – brak informacji o możliwości uczestnictwa w imprezach sportowo- 
-rekreacyjnych, 6 – brak pomocy ze strony najbliższych, 7 – brak oferty ze strony organizacji 
samorządowych, 8 – brak placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne, 9 – brak zaintere-
sowania aktywnością turystyczną i rekreacyjną.  

Źródło: opracowanie własne. 
 
Analiza wyników badań wykazała, że wystąpiło zróżnicowanie w określe-

niu barier w zależności od statusu aktywności zawodowej niepełnosprawnych 
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uczestniczących w badaniach (tabela 4). Osoby bierne zawodowo wskazywały 
częściej niż osoby aktywne zawodowo bariery związane z komunikacją, lękiem 
przed środowiskiem, niepełnosprawnością oraz brakiem odpowiednich infor-
macji. Bierni zawodowo wymieniali również potrzebę większej pomocy w or-
ganizacji aktywności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Aktywni zawodowo 
zwracali większą uwagę na ograniczenia wynikające z braku odpowiednich 
placówek i organizacji zrzeszających niepełnosprawnych. Różnice w wymie-
nionych przypadkach były istotne statystycznie (p < 0,05). 

 
Tabela 4 

Bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego  
w turystyce i zajęciach sportowo-rekreacyjnych 

Aktywni zawo-
dowo Bierni zawodowo Wartość testu  

t Studenta Bariery 
x  ±  SD n x  ± SD n t p 

Koszty uczestnictwa 4,1 ±  1,1 139 3,9 ± 0,9 213 1,664 0,096 
Trudności komunikacyjne 2,8 ± 0,9 140 3,2 ± 1,3 212 –1,910 0,049* 
Lęk przed ludźmi  1,8 ± 1,1 136 2,1 ± 1,1 209 –1,929 0,048* 
Rodzaj niepełnosprawności 2,1 ± 1,2 136 2,8 ± 0,9 208 –4,888 0,001* 
Brak informacji o imprezach 3,0 ± 1,2 138 3,0 ± 1,4 210 0,319 0,749 
Brak pomocy ze strony ro-
dziny 1,9 ± 1,0 138 2,3 ± 0,9 213 –2742 0,006* 
Brak oferty instytucji 2,8 ± 0,9 138 2,9 ± 1,2 213 –0,122 0,902* 
Brak organizacji niepełno-
sprawnych 2,9 ± 1,2 136 2,5 ± 1,2 211 1,904 0,050* 
Brak zainteresowania aktyw-
nością 2,1 ± 0,7 140 2,4 ± 1,1 210 –1,529 0,127 

*  Poziom istotności p < 0,05. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

4. Bariery a sytuacja materialna 

 
Oceniając sytuację materialną badanej społeczności, zwrócono uwagę na 

związek między aktywnością zawodową a sytuacją materialną. W ocenie auto-
rów korzystniejsze warunki ekonomiczne miały osoby aktywne zawodowo. 
Wcześniejsza analiza potwierdza, że rzadziej negatywnie oceniali znaczenie 
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barier, ponieważ byli aktywniejsi w różnych dziedzinach życia, w tym pod 
względem turystycznym i sportowo-rekreacyjnym. 

W dalszej części artykułu zwrócono uwagę na związek między sytuacją 
materialną a identyfikacją barier uczestnictwa w aktywności turystycznej i spor-
towo-rekreacyjnej. Ocena własnej sytuacji materialnej była subiektywną oceną 
badanych osób (rys. 3)  i przedstawiała się następująco: 39,4% oceniło swoją 
sytuację jako bardzo dobrą, 40,0% uznało ją za przeciętną – stanowili oni naj-
większą grupę poddaną badaniu. Co piąty badany uznał swoją sytuację mate-
rialną za złą (20,6%). 
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Rys. 3. Ocena sytuacji materialnej przez osoby niepełnosprawne  

Źródło: badania własne. 
 
 
Największy udział w aktywności turystycznej i zajęciach sportowo-rekrea-

cyjnych (rys. 4) odnotowano w grupie niepełnosprawnych o bardzo dobrej sy-
tuacji materialnej (53,9%). Osoby nieuczestniczące w aktywności charaktery-
zowały się częściej przeciętnymi warunkami socjalno-bytowymi (45,2%) oraz 
niewystarczającą, złą sytuacją materialną (28,2%). 

Zaobserwowano zróżnicowanie między sytuacją materialną a aktywnością 
zawodową (rys. 5). Aktywni zawodowo wskazywali głównie na przeciętną sy-
tuację materialną (46,1%). Potwierdza to ogólną sytuację osób niepełnospraw-
nych nie tylko w regionie lubelskim, ale i całym kraju. Spośród aktywnych 
zawodowo 44,0% oceniło swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą. Nie-
wystarczające warunki w grupie aktywnych zawodowo zadeklarowało jedynie 
9,9% respondentów i stanowili oni najmniejszą grupę.  
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Rys. 4. Ocena sytuacji materialnej niepełnosprawnych w zależności od ich uczest-

nictwa lub braku uczestnictwa w turystyce i zajęciach sportowo-rekreacyjnych 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 5.  Ocena sytuacji materialnej osób niepełnosprawnych w zależności od ich 
aktywności zawodowej  

Źródło: badania własne. 
 
 
Porównując  sytuację materialną respondentów z barierami wpływającymi 

na uczestnictwo w turystyce i rekreacji niepełnosprawnych (tabela 5), należy 
podkreślić, że koszty uczestnictwa były najczęściej wymienianą barierą. Wska-
zywali ją głównie niepełnosprawni deklarujący złą sytuację materialną (62,5%), 
a w grupie o bardzo dobrej sytuacji materialnej wymieniło ją 40,6% responden-
tów. Analiza wariancji (tabele 6 i 7) wskazała na istotne statystycznie zróżni-
cowanie w ocenianych grupach osób niepełnosprawnych pod względem tej 
bariery (p = 0,005).  
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Tabela 5 

 Bariery uniemożliwiające udział w turystyce i zajęciach sportowo-rekreacyjnych  
osobom niepełnosprawnym o różnej sytuacji materialnej (%) 

Ocena sytuacji materialnej 
bardzo dobra przeciętna niewystarczająca 

poziom znaczenia bariery poziom znaczenia bariery poziom znaczenia bariery B
ar

ie
ry

*  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 10,9 6,5 15,2 26,8 40,6 3,5 7,7 8,5 22,5 57,8 2,8 9,7 12,5 12,5 62,5 
2 28,7 15,1 11,5 26,6 18,1 19,1 17,7 17,0 26,2 20,0 22,2 11,1 26,4 26,4 13,9 
3 58,9 16,4 11,9 7,6 5,2 47,5 17,7 19,1 9,9 5,8 42,9 27,1 14,3 10,0 5,7 
4 37,0 19,3 15,6 19,2 8,9 28,8 26,6 15,8 15,8 13,0 22,9 21,4 25,7 15,7 14,3 
5 26,7 17,8 21,5 23,0 11,0 12,2 18,7 23,0 26,6 19,5 15,3 9,7 27,8 30,6 16,6 
6 54,7 16,1 13,1 11,7 5,0 39,2 21,1 14,3 15,0 4,3 25,3 23,9 16,9 22,5 11,4 
7 30,1 15,4 19,1 20,6 14,8 15,0 22,1 29,3 22,1 11,5 14,1 18,3 28,1 23,9 15,6 
8 30,6 21,9 24,1 15,3 8,1 20,7 20,0 27,8 25,7 5,8 16,9 26,8 28,2 22,5 5,6 
9 44,0 22,9 20,2 11,0 1,9 32,5 22,8 26,8 12,2 5,7 23,4 23,4 18,8 28,1 6,3 

* 1 – koszty uczestnictwa, 2 – trudności komunikacyjne, 3 – lęk przed ludźmi, 4 – rodzaj nie-
pełnosprawności, 5 – brak informacji o możliwości uczestnictwa w imprezach sportowo- 
-rekreacyjnych, 6 – brak pomocy ze strony najbliższych, 7 – brak oferty ze strony organizacji 
samorządowych, 8 – brak placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne, 9 – brak zaintere-
sowania aktywnością turystyczną i rekreacyjną.  

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
W podobny sposób niepełnosprawni wyrażali opinie na temat braku dosta-

tecznej informacji o możliwościach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych 
(tabela 5). Częściej problem ten występował u osób mających przeciętne (3,22) 
i niewystarczające warunki życia (3,22) niż u osób o bardzo dobrej sytuacji 
materialnej (2,74). Również w tym przypadku (tabela 6) różnice między wypo-
wiedziami poszczególnych grup były istotne statystycznie (p = 0,004). Analiza 
potwierdziła (tabela 7), że wraz z pogarszającą się sytuacją materialną niepełno-
sprawni oczekują od swoich najbliższych większej pomocy w organizacji tury-
styki i rekreacji (p = 0,001). Respondenci twierdzili również (tabela 5), że wraz 
z pogarszającą się sytuacją materialną maleje zainteresowanie turystyką i zaję-
ciami sportowo-rekreacyjnymi – od 1,9% osób o bardzo dobrej sytuacji mate-
rialnej do 6,3% osób o złej sytuacji materialnej. Jest to również związek istotny 
statystycznie, na poziomie p = 0,002 (tabele 6, 7). 
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Tabela 6 

Bariery uniemożliwiające udział w turystyce i zajęciach sportowo-rekreacyjnych  
osobom niepełnosprawnym o różnej sytuacji materialnej (analiza wariancji ANOVA) 

Bariery SS 
efekt 

MS 
efekt 

SS 
błąd 

MS 
błąd F p 

Koszty uczestnictwa 15,65 7,826 514,0 1,470 5,313 0,005* 
Trudności komunikacyjne 2,81 1,409 728,1 2,086 0,673 0,510 
Lęk przed ludźmi  5,10 2,550 518,8 1,517 1,681 0,187 
Rodzaj niepełnosprawności 5,20 2,611 649,5 1,904 1,365 0,256 
Brak informacji o imprezach 19,51 9,756 598,9 1,746 5,586 0,004* 
Brak pomocy ze strony rodziny 26,74 13,372 549,9 1,594 8,388 0,001* 
Brak oferty instytucji 5,83 2,922 606,7 1763 1,650 0,192 
Brak organizacji niepełnosprawnych 5,98 2,976 523,8 1518 1,960 0,142 
Brak zainteresowania aktywnością 18,30 9,153 419,4 1,431 6,393 0,002* 

*  Poziom istotności p < 0,05. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 7 

Bariery uniemożliwiające udział w turystyce i zajęciach sportowo-rekreacyjnych  
osobom niepełnosprawnym o różnej sytuacji materialnej (test post-hoc NIR) 

Sytuacja materialna 
Bariery 

bardzo dobra przeciętna niewystarczająca 

Koszty uczestnictwa 3,79 2, 3* 4,23 1* 4,22 1* 

Trudności komunikacyjne 2,89 3,09 2,98 
Lęk przed ludźmi  1,83 2,08 2,08 
Rodzaj niepełnosprawności 2,43 2,57 2,77 
Brak informacji o imprezach 2,74 2, 3* 3,22 1* 3,22 1* 

Brak pomocy ze strony rodziny 1,94 3* 2,17 3* 2,70 1, 2* 

Brak oferty instytucji 2,74 2,92 3,08 
Brak organizacji niepełnosprawnych 2,48 2,75 2,73 
Brak zainteresowania aktywnością 2,03 2, 3* 2,35 1* 2,70 1* 

* Indeks górny oznacza numer zmiennej, dla której różnica między średnimi jest istotna,  
na poziomie p < 0,05. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na zbliżonym poziomie (bez różnic istotnych statystycznie) wszystkie trzy 
grupy wskazywały na bariery uczestnictwa w turystyce oraz zajęciach sporto-
wo-rekreacyjnych związane z trudnościami komunikacyjnymi, lękiem przed 
przebywaniem wśród osób zdrowych, barierami związanymi z niepełnospraw-
nością, brakiem ofert ze strony organizacji i instytucji, a także brakiem instytu-
cji i organizacji, w których osoby niepełnosprawne mogłyby działać, a tym 
samym uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. 

 
 

Zakończenie 

 
Osoby niepełnosprawne w województwie lubelskim jako czynnik ograni-

czający lub uniemożliwiający udział w aktywności ruchowej najczęściej wy-
mieniały wysokie koszty uczestnictwa, a w dalszej kolejności trudności komu-
nikacyjne i ograniczenia informacyjne. Respondenci uczestniczący w wybra-
nych formach turystyczno-rekreacyjnych mieli mniejsze obawy przed środowi-
skiem w porównaniu z osobami nieuczestniczącymi, a ich niepełnosprawność 
była mniejszym czynnikiem ograniczającym ich aktywność. 

Występuje zróżnicowanie w identyfikacji barier uczestnictwa w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w zależności od aktywności zawodo-
wej osób niepełnosprawnych. Bierni zawodowo częściej niż osoby aktywne 
zawodowo wymieniali bariery związane z komunikacją, lękiem przed środowi-
skiem, niepełnosprawnością oraz brakiem odpowiednich informacji. Wskazy-
wali również na potrzebę większej pomocy najbliższych w organizowaniu ak-
tywności turystyczno-rekreacyjnej. 

Stwierdzono zależność między uczestnictwem w turystyce i rekreacji ru-
chowej a sytuacją materialną badanych. Największy udział w tej aktywności 
odnotowano w grupie o bardzo dobrej sytuacji materialnej. Stwierdzono, że 
wraz z pogarszającą się sytuacją materialną zmniejsza się zainteresowanie tu-
rystyką i zajęciami sportowo-rekreacyjnymi. 
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BARRIERS OF PARTICIPATION IN TOURISM AND RECREATION  

OF DISABLED PEOPLE FROM LUBELSKIE REGION IN THE CONTEXT 

OF THEIR FINANCIAL SITUATION 

 

 

Summary 
 
The study was aimed at analysing research material which concerned the barriers 

limiting and preventing from the participation of the disabled in tourist and recreational 
activities. There were presented research results which referred to disabled people in the 
context of their participation or lack of it in tourism and sports-recreational activities. 
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Their vocational activity and declared social-living situation were also taken into con-
sideration. In the course of the studies there was stated that disabled people showed low 
tourist and recreational activeness. There was also showed that with a lack of vocational 
activeness a bad and very bad financial situation appeared.  

 
Translated by Kinga Soroka 
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TURYSTYKA JEŹDZIECKA  
JAKO FORMA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ 

 
 
 

Wstęp 

 
Od tysięcy lat człowiek korzysta z możliwości, jakie daje koń. W wyniku 

ewolucji powstało dziś wiele ras i rodzajów koni. Każda z nich znalazła dla 
siebie miejsce na świecie i przystosowała się do panujących warunków klima-
tycznych i środowiskowych. Każdy rodzaj i każda rasa odróżniają się od pozo-
stałych przede wszystkim budową ciała i umaszczeniem. Wyróżnia się następu-
jące główne rodzaje: konie gorącokrwiste, zimnokrwiste i kuce.   

Koń, zwłaszcza zimnokrwisty, był i nadal jest wykorzystywany jako śro-
dek transportu lub siła pociągowa. Konie też są wykorzystywane w sporcie 
i rekreacji i są to głowie konie gorącokrwiste (konie wierzchowe). Kierunek ich 
rekreacyjnego wykorzystania z biegiem lat ulegał ewolucji, podobnie jak ewo-
lucji uległa sama rekreacja.  

 Jeździectwo w Polsce ma bardzo długą tradycję i jest związane głównie 
z działaniami militarnymi. Stan rycerski i szlachta, która była podstawą militar-
ną armii, opierali swą strategię prowadzenia wojny na uderzeniu konnicy. 
W kolejnych działaniach zbrojnych, włącznie z drugą wojną światową, konie 
wykorzystywano zarówno w działaniach zbrojnych jak i w transporcie broni, 
zaopatrzenia i rannych. 
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Jeździectwo jest dziś zarówno dyscypliną sportową, jak i turystyczno- 
-rekreacyjną. Od kilkunastu lat rośnie zainteresowanie rekreacją konną. Dowo-
dem na to jest rosnąca liczba stajni w pobliżu dużych miast i gospodarstw agro-
turystycznych. W jednych i drugich prowadzona jest nauka jazdy konnej i re-
kreacja konna. Koń wykorzystywany jest również jako środek terapeutyczny 
w hipoterapii. Turystyka konna jest powiązana z rekreacją konną. W jednym 
i drugim uczestniczą z reguły te same osoby. Trudno wyobrazić sobie, że na 
„wczasy w siodle” wybierają się osoby, które poza sezonem turystycznym  
w ogóle nie jeżdżą konno.  

W artykule turystykę konną ukazano w kontekście turystyki kwalifikowa-
nej. Celem artykułu jest przedstawienie powodów skłaniających i zniechęcają-
cych ludzi do uprawiania jeździectwa oraz określenie jego najbardziej popular-
nych form. Aby osiągnąć ten cel, zaprezentowano wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród stu respondentów, z których połowa uprawiała jeź-
dziectwo.  Dobór próby był celowy1.  

  
 

1. Turystyka kwalifikowana a turystyka konna 

 
Turystyka kwalifikowana rozpoczęła się w połowie XX wieku, kiedy po-

wołano Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Dla odróżnienia 
aktywnych form wypoczynku (niebędących jednocześnie „czystym sportem”) 
od biernej turystyki masowej wprowadzono termin turystyka kwalifikowana. 
Sam termin doczekał się wielu definicji2. Na potrzeby artykułu przyjęto za 
W.W. Gaworeckim, że „turystyka kwalifikowana jest czasową, dobrowolną, 
wymagającą przygotowania kondycyjnego i zawodowo-turystycznego, częstą 
zmianą miejsca w przestrzeni, połączoną ze zmianą codziennego trybu życia, 
zaspokojeniem potrzeb ruchu i wysiłku fizycznego, osobistego kontaktu z in-

                                                           
1  Wprawdzie uzyskane wyniki badań są reprezentatywne tylko dla objętej badaniami 

próby i nie mogą być podstawą do uogólnień na całą populację, ale wskazują na pewną specyfikę 
turystyki konnej. Są też punktem wyjścia dalszych badań w tym zakresie.      

2  Przegląd definicji zob. J. Merski, Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo WSE, War-
szawa 2002, s. 8–9. 
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nym środowiskiem społecznym, przyrodniczym i kulturowym oraz potrzeb 
informacyjno-poznawczych”3. 

Turystyka kwalifikowana jest najczęściej uprawiana na obszarach niezur-
banizowanych, w bliskim kontakcie z przyrodą. Wymaga od uczestnika ruchu 
turystycznego przygotowania fizycznego i psychicznego oraz umiejętności po-
sługiwania się sprzętem sportowym. Umiejętności te często muszą być potwier-
dzone stosowymi uprawnieniami formalnymi (stąd kwalifikacje). Turystyka 
kwalifikowana jest nie tylko konsumpcją dóbr i usług turystycznych, jak 
w przypadku turystyki masowej, ale przede wszystkim polega na aktywnym 
w niej uczestniczeniu.  

Osoby uprawiające turystykę kwalifikowaną na ogół mają większy od 
przeciętnej zakres wiedzy o przyrodzie i wyższą wrażliwość „ekologiczną”. 
Rysując profil uczestnika turystyki kwalifikowanej, można powiedzieć, że jest 
to pasjonat, osoba odważna, ale realnie oceniająca sytuację. Od uczestnika tu-
rystyki kwalifikowanej wymaga się również dużej wiedzy ogólnej, między in-
nymi na temat możliwości przetrwania w trudnych warunkach, w oddaleniu od 
osad ludzkich (np. sposobów określenia kierunków geograficznych, wykorzy-
stania jadalnych części dziko rosnących roślin, przygotowania wody do picia, 
udzielenia pierwszej pomocy). Turystyka kwalifikowana pełni też funkcje po-
znawcze. Możemy powiedzieć, że jest aktywną formą krajoznawstwa.  

Wśród dyscyplin turystyki kwalifikowanej J. Merski i W Kurek wyróżnia-
ją turystykę jeździecką (konną)4. W odróżnieniu od jeździectwa sportowego, 
którego uczestnicy nastawieni są na  zdobywanie coraz lepszych wyników oraz 
ciągłą rywalizację, turystyka konna polega na rekreacyjnej jeździe konnej 
i praktycznie nie występuje w niej element współzawodnictwa.  

Jazda konna to jedna z trudniejszych form aktywności, w pewnym sensie 
jest dyscypliną elitarną. Oznacza to, że mogą ją uprawiać osoby należące do 
pewnego rodzaju „elity” charakterologicznej i osobowościowej (coraz rzadziej 
elity społeczno-finansowej). Dosiadając konia, niezależnie od wieku, jeździec 
powinien odpowiednio się zachowywać,  zarówno w stosunku do zwierzęcia, 

                                                           
3  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, s. 33. Turystyka kwalifikowana 

nazywana jest też aktywną, chociaż w literaturze przedmiotu nie ma zgodności, czy terminy te 
należy traktować jako synonimy, czy odnoszą się do form turystyki zróżnicowanych pod wzglę-
dem posiadanych kwalifikacji.  

4  J. Merski, op.cit., s. 104–128, W. Kurek, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007, s. 246–257, 264–265. 
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jak i innych jeźdźców. Osoby jeżdżące konno powinny wyróżniać się przede 
wszystkim zdecydowaniem, odpowiedzialnością, obowiązkowością, rozsąd-
kiem oraz dobrą sprawnością fizyczną.  

Z turystyką konną związana jest jednak pewna specyfika, której nie odnaj-
dzie się w żadnej innej dziedzinie sportu, rekreacji czy turystyki. Jest jedyną 
dyscypliną turystyki aktywnej, która uprawiana jest jednocześnie przez dwie 
żywe istoty: tj. konia i człowieka, stanowiące całość5.   

Rozwój turystyki konnej zależy od wielu czynników, głównie od potrzeb 
turystycznych człowieka. Są one jednak zróżnicowane i to zarówno potrzeby 
aktywnego wypoczynku, kontaktu z koniem, jak i przynależności społecznej, 
samorealizacji czy prestiżu i uznania. Na rozwój tej formy rekreacji wpływa 
również jej dostępność finansowa i przestrzenna. Jazda konna nie należy do 
tanich form rekreacji, średnia cena godziny jazdy konnej wynosi 50 zł. Do tego 
należy dodać koszty związane z zakupem niezbędnego stroju jeździeckiego 
(toczek, bryczesy, buty do jazdy konnej, sztylpy itp.). Rozpiętość cenowa jest tu 
bardzo duża i zależy przede wszystkim od marki produktu i producenta oraz 
miejsca sprzedaży. Cena kompletu jeździeckiego dostępnego na polskim rynku 
mieści się w przedziale 300–7000 zł. Gdy jeździec decyduje się na zakup konia, 
koszty znacznie wzrastają. Obejmują cenę konia, rzędu końskiego oraz  utrzy-
mania konia (np. w pensjonacie dla koni) i leczenia. Jeżeli chodzi o dostępność 
przestrzenną, można przyjąć założenie, że im bliżej miejsca zamieszkania znaj-
duje się ośrodek jeździecki, tym większa skłonność do korzystania z tego 
ośrodka. Jednak nie zawsze teza ta jest prawdziwa. Brak potrzeb w zakresie 
uprawiania rekreacji konnej powoduje bowiem, że osoby mieszkające w pobliżu 
ośrodków jeździeckich nie korzystają z nich.  Z kolei silna potrzeba jazdy kon-
nej  sprawia, że nawet znaczna odległość nie jest w stanie  zniechęcić amatorów 
jeździectwa.  

Do uwarunkowań turystyki konnej można zaliczyć też elementy decydują-
ce o rozwoju turystyki w ogólnym rozumieniu, na przykład czas wolny, urbani-
zację, politykę turystyczną państwa, rozwój środków transportu.  

Turystyka konna pełni wszystkie funkcje turystyki kwalifikowanej: wypo-
czynkową, zdrowotną (w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego), kształ-

                                                           
5  J. Lisowska, Jazda konna, jako atrakcyjna oferta turystyczna, w: Strategia rozwoju tu-

rystyki w Polsce na lata 2007–2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki,  
red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2006. 
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ceniową, wychowawczą. Funkcja wychowawcza przejawia się w kształtowaniu 
właściwego stosunku do ludzi i przyrody. Turystyka konna kształtuje wrażli-
wość estetyczną uczestników, a nawet przyspiesza proces resocjalizacji.  

Trudna do określenia jest skala rozwoju turystyki konnej w Polsce. Szacu-
je się, że obecnie liczba osób czynnie uprawiających jeździectwo wynosi około 
100 tys. Ponad 4 tys. osób zarejestrowanych jest w Polskim Związku Jeździec-
kim, a około 95 tys. uprawia jeździectwo rekreacyjnie. Wskaźnikiem, który 
ukazuje także stopień zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu, jest 
liczba osób pobierających naukę jazdy konnej, szacowana na ponad 14 tys. 
rocznie6.  

 
 

2. Turystyka konna w opinii respondentów 

 
Badania empiryczne za pomocą ankiety przeprowadzono w 2009 roku. 

Wśród stu ankietowanych, z których połowa jeździła konno, większość stano-
wiły kobiety (69% badanych). W grupie 50 osób jeżdżących konno aż 44 to 
kobiety. W przypadku osób niejeżdżących konno próbę badawczą dobrano pro-
porcjonalnie pod względem płci. 

Wśród osób, które w okresie przeprowadzania badań nie uprawiały rekrea-
cji konnej, aż 56% zadeklarowało  zainteresowanie tą formą wypoczynku i były 
to głównie kobiety (60,1%). W badaniach postawiono pytanie o przeszkody 
uniemożliwiające uprawianie rekreacji konnej przez zainteresowane nią osoby 
oraz zniechęcające tych, którzy nie zadeklarowali chęci uprawiania rekreacji 
konnej. 

Wśród powodów nieuprawiania rekreacji konnej respondenci wymieniali 
przede wszystkim brak czasu, brak w pobliżu miejsca zamieszkania ośrodków 
jeździeckich oraz zbyt wysokie ceny. W kategorii inne znalazły się odpowiedzi: 
przykre wspomnienia i doświadczenia związane z końmi, zapach koni, brak 
osoby, która zachęciłaby do jazdy konnej. 

 

                                                           
6  Konie dają pracę, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Hippica Pro Patria, Poznań 

2006, s. 3.   
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Wykres 1. Przyczyny nieuprawiania jeździectwa przez respondentów (N = 50) 

Źródło: badania własne.  
 
 
Kolejne pytania pozwoliły jednak na pewną weryfikację podanych odpo-

wiedzi. Jedną z barier utrudniających udział w rekreacji konnej były zbyt wyso-
kie ceny. Większość (82%) osób niejeżdżących konno nie orientowała się jed-
nak w wysokości stawek za godzinę nauki jazdy konnej. Należy również pod-
kreślić, że większość respondentów (70%) stwierdziła, że w pobliżu jest ośro-
dek jeździecki. W tej grupie znalazły się osoby, które zarówno chciałyby jeź-
dzić, jak i te, których jeździectwo w ogólne nie interesuje.      

Jeździectwo często jest traktowane jako elitarna, a nawet snobistyczna 
forma rekreacji. Przedmiotem zainteresowań badawczych było zatem poznanie 
powodów, które skłoniły osoby jeżdżące konno do uprawiania tej formy re-
kreacji. 

Głównym powodem nauki jazdy konnej była chęć kontaktu z końmi i sym-
patia do nich. Tylko dla jednej osoby podstawą decyzji o nauce jazdy konnej 
był prestiż. Zdobycie umiejętności jazdy konnej nie kończy „przygody” czło-
wieka z koniem. Przedmiotem zainteresowań badawczych były też przesłanki, 
które skłoniły respondentów do kontynuowania jeździectwa.  
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Wykres 2. Powody decydujące o nauce jazdy konnej (N = 50) 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.  Powody kontynuowania jazdy konnej (N = 50) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na wcześniejsze pytanie tak i tu 

przeważała sympatia do koni.  Należy też podkreślić, że respondenci postrzegali 
jazdę konną w kategoriach  sportu i rekreacji. 

 Większość respondentów (60%) za lekcję jazdy konnej ponosiła opłaty 
w wysokości 25–35 zł. Pozostali podawali zarówno wyższe, jak i niższe stawki.  

Jednym z czynników uprawiania jeździectwa była też dostępność prze-
strzenna, czyli odległość stadniny od miejsca zamieszkania. Osoby jeżdżące 
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konno najczęściej twierdziły (92% tej grupy), że ośrodek jeździecki znajduje się 
w pobliżu ich miejsca zamieszkania.  

Poza jazdą na padoku czy w ujeżdżalni jeżdżący konno mają możliwość 
uczestniczenia w zorganizowanych i grupowych formach turystyki konnej. 
Wśród badanych dwie trzecie osób jeżdżących konno (66%) uczestniczyło w ta-
kich imprezach (wykres 4).     
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Wykres 4. Formy turystyki konnej uprawiane przez respondentów (N = 33) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Najpopularniejszą formą rekreacji konnej uprawianą przez respondentów 

były kilkugodzinne przemarsze konne oraz kuligi w zimie. W kategorii inne 
znalazły się weekendy w siodle, konkursy, konne imprezy na orientacje  
(INO konne). Na wybór tych form rekreacji konnej w dużym stopniu wpłynęła 
ich dostępność w ośrodkach jeździeckich, z których korzystali respondenci. 
Zdania respondentów na ten temat były podzielone: 42% uważało, że liczba 
ofert i ich zakres tematyczny są wystarczające, a 34% było przeciwnego zdania. 
Pozostałe osoby nie zastanawiały się nad tym. 
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Zakończenie 

 
Turystyka konna jako forma turystyki kwalifikowanej stawia uczestnikom 

wysokie wymagania. Jest to głównie oferta dla osób, które czerpią przyjemność 
z kontaktu z koniem. Respondenci docenili również  rekreacyjne walory jazdy 
konnej. Pomimo postrzegania jeździectwa jako rekreacji prestiżowej, tylko dla 
jednego  respondenta to właśnie prestiż zadecydował o zainteresowaniu tury-
styką i rekreacja konną. Objęte badaniami osoby uprawiające rekreację konną 
chętnie uczestniczyły w różnych „imprezach konnych”, a ich liczba i różnorod-
ność niewątpliwie wpływały na atrakcyjność tej formy spędzania czasu wolne-
go. Rosnąca liczba ośrodków jeździeckich sprawia, że lepsza jest ich dostęp-
ność przestrzenna. Może to skłonić osoby dotychczas niejeżdżące konno z po-
wodu braku ośrodków jeździeckich w pobliżu miejsca zamieszkania do zainte-
resowania właśnie tą forma wypoczynku. Jest to o tyle ważne, że turystyka kon-
na pełni wszystkie funkcje turystyki kwalifikowanej, a ta jest uważana za kwin-
tesencję współczesnej turystyki7.  

 
 

Literatura 

 
Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2000. 
 Konie dają pracę, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Hippica Pro Patria, Po- 

znań 2006. 
Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
Lisowska J., Jazda konna, jako atrakcyjna oferta turystyczna, w: Strategia rozwoju 

turystyki w Polsce na lata 2007–2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla 
praktyki, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2006. 

Merski J., Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo WSE, Warszawa 2002.  
  
 
  
 
 
 

 

                                                           
7  W.W. Gaworecki, op.cit., s. 30.  



430 Agata Balińska, Monika Kowalska 

 

HORESE TOURISM AS A KIND OF QUALIFIED TOURISM 

 

 

Summary 
 
This paper thesis concerns horse tourism sa a kind of qualifid tourism. The  

authors introduc and discuss findings of empirical research concerning the reasons for 
practicing or not practicing horse tourism.  
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NAJPOPULARNIEJSZE FORMY FITNESSU W OPINII KOBIET 
UCZESTNICZĄCYCH W KLUBOWYCH ZAJĘCIACH 

 
 
 

Wstęp 

 
Czas wolny jest ważną sferą życia współczesnego człowieka. Wzrasta jego 

ilość i wartość, więc coraz ważniejsze są też problemy związane z jego wyko-
rzystaniem. Mimo obiektywnego zjawiska wzrostu czasu wolnego kobietom 
zmniejsza się on z powodu podejmowania przez nie dodatkowych prac zarob-
kowych, podnoszenia kwalifikacji, konieczność przekwalifikowania zawodo-
wego i innych obowiązków. Wskazują na to wyniki badań [Woźniewicz, 1993; 
Żarnowska i wsp., 2001; Parnicka, 2004]. Z badań J. Nowocienia wynika, że 
kobiety czas wolny najczęściej spędzają w domu [Nowocień, 1996]. Formy 
plenerowe, wyjazdy weekendowe wciąż pozostają w sferze ich aspiracji. 

Badania nad aktywnością fizyczną kobiet dowodzą, że jest ona dla nich 
wartością odczuwaną i uznawaną, ale nierealizowaną. W strukturze czasu wol-
nego aktywność fizyczna zajmuje ciągle niską pozycję, widoczna jest rozbież-
ność między deklarowanymi przez kobiety potrzebami w zakresie aktywności 
fizycznej, a ich zaspokajaniem [Nowocień, 1996; Winiarski, 1997; Klementow-
ski i wsp., 2000; Pachnowska 2001; Nowak 2002; Lipowski, 2005]. Wyniki 
badań J. Nowocienia [1996] wskazują na duże zainteresowanie kobiet kulturą 
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fizyczną i pozytywne nastawienie do niej: 65,9% kobiet uważa udział w rekre-
acji ruchowej za niezbędny, ale czynnie uczestniczy w niej zaledwie 34,1%. 

Pozytywnym zjawiskiem jednak, jakie obserwuje się w ostatnich latach, 
jest nie tylko większe zainteresowanie kobiet aktywnością fizyczną, ale również 
większe uczestnictwo w rekreacji ruchowej. Coraz więcej kobiet podejmuje 
świadomie zorganizowane formy ruchu. Według M. Lipowskiego, wpływa na 
to moda, która jako ideał urody lansuje szczupłą i wysportowaną sylwetkę [Li-
powski, 2000]. 

Najpopularniejszą formą ruchu, jaką podejmują kobiety, jest spacer. Popu-
larność tej formy U. Parnicka tłumaczy tym, że pozwala ona łączyć obowiązki 
rodzicielskie z aktywnością fizyczną [Parnicka, 2007]. Z ogólnopolskich badań 
wynika, że kobiety, które uczestniczą w zorganizowanych zajęciach kultury 
fizycznej, preferują gimnastykę przy muzyce. Fitness jest formą aktywności 
fizycznej najchętniej i najczęściej podejmowaną przez kobiety [Rogacz-Mańka, 
1998; Pelc, 2000; Lipka-Nowak, Studnicka, 2002; Kwilecki, 2003; Syska, 
2003; Myśliwska, 2007]. Ułatwia im to coraz większa liczba klubów fitness, 
które proponują ciekawe i modne formy rekreacji ruchowej. Wybór form rekre-
acji ruchowej przez kobiety jest w dużym stopniu uzależniony od obowiązków 
rodzinnych, zawodowych, sytuacji finansowej, infrastruktury sportowo-rekrea-
cyjnej w środowisku lokalnym oraz dostępności usług rekreacyjnych i oferty 
dostosowanej do możliwości i potrzeb kobiet.  

Fitness można podzielić na rekreacyjny i wyczynowy. Fitness rekreacyjny 
to formy indywidualne, zespołowe oraz zajęcia w siłowni. Jest wiele podziałów 
fitnessu rekreacyjnego w zależności od przyjętego kryterium: formy z muzyką 
i bez muzyki, formy z użyciem przyborów i przyrządów lub bez nich, formy 
taneczne i bez udziału choreografii, formy ogólnorozwojowe i formy kształtują-
ce sylwetkę lokalnie. Inka Szymański dzieli fitness ze względu na ich główny 
wpływ na organizm [Szymański, 2003]. 

Klasyfikację rekreacyjnych form fitnessu, w zależności od celu programu 
ćwiczeń, przedstawili E. Charbicka i wsp. Wyróżnili oni cele nadrzędne i szcze-
gółowe. Ta sama forma może służyć osiąganiu kilku celów jednocześnie, na 
przykład może kształtować wytrzymałość organizmu i jednocześnie powodo-
wać spadek masy ciała. Wszystko zależy od doboru środków, opartych na cha-
rakterystycznych procesach zachodzących w organizmie [Charbicka, Charbicki, 
2003]. 
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Klasyfikację form fitnessu uwzględniającą aktualne tendencje w tej dzie-
dzinie przedstawiono na rysunku 1.  
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Rys. 1. Podział form fitnessu według aktualnych trendów E. Stępień 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Rynek fitnessu stara się zaspokoić zróżnicowane potrzeby wielu grup do-

celowych. Aby temu sprostać, nowoczesny klub fitnessu musi realizować pro-
gram uwzględniający działania profilaktyczno-zdrowotne.  

Obecnie w dziedzinie fitnessu następuje szybki rozwój różnych form. Ich 
klasyfikacja jest utrudniona, ponieważ wciąż pojawiają się nowe rodzaje i nowe 
nazwy. Firmy produkujące sprzęt sportowy ciągle proponują inne akcesoria do 
zajęć z fitnessu, w związku z tym wiele form bierze swą nazwę od danego przy-
boru lub przyrządu. 

W klubach fitnessu obserwuje się dużą swobodę w nazewnictwie. Na okre-
ślenie tej samej formy często używa się różnych terminów, na przykład zajęcia 
wzmacniające mięśnie brzucha, bioder i ud są nazywane ABT, ABF, BPU. 

Oferowane przez kluby fitnessu formy ruchowe można podzielić na pięć 
głównych grup: 

– cardio – nastawione głównie na wzmacnianie układu sercowo-naczy-
niowego, 

– muscle – nastawione na wzmacnianie mięśni i kształtowanie sylwetki,  
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– body & mind – nastawione na świadomą pracę z ciałem, czyli mentalne 
pojmowanie ćwiczeń i świadomość wykonywanego ruchu, 

– cardio & muscle (mieszane) – łączące w sobie dwa cele: kształtowanie 
wydolności sercowo-naczyniowej i wzmocnienie mięśni, 

– rehafit – zajęcia o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym  
i usprawniającym. 

Paleta form fitnessu jest teoretycznie znana, lecz w praktyce proponują ją 
tylko sieci klubów fitness lub bogate kluby w dużych aglomeracjach. Więk-
szość placówek ma w swojej ofercie raczej tradycyjne formy oraz takie, do któ-
rych prowadzenia mają wyszkoloną kadrę instruktorską. Najczęściej są to zaję-
cia typu step, TBC, shape czy aerobik tradycyjny. Zajęcia specjalistyczne z za-
kresu prozdrowotności, na które rośnie zapotrzebowanie, wymagają od kadry 
instruktorskiej dokształcania się w tym zakresie. Programy odbywających się 
coraz częściej na terenie całej Polski konwencji, szkoleń i warsztatów fitness 
pokazują, że fitness w formie prozdrowotnej oraz wellness mają coraz więcej 
zwolenników: „Są to jeszcze działania pojedynczych ośrodków i klubów, nie-
skoordynowane i niestanowiące ruchu masowego, ale świadczące o nadchodzą-
cych zmianach” [Mickiewicz, 2001, s. 8].  

Od jakości usług, różnorodności programów treningowych oraz podejścia 
instruktorów i kadry zarządzającej klubami będzie zależeć, czy skupią one wie-
lu chętnych, czy tylko nielicznych. Kluby fitnessu, które potrafią przyciągnąć 
i utrzymać klientów, wyrabiając w nich nawyk treningu, mogą się przyczynić 
do poprawienia ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa. 

 
 

1.  Cel i metody badań 

 
Celem badań było poznanie form fitness cieszących się największym zain-

teresowaniem wśród badanych kobiet oraz usług oferowanych przez kluby, 
z których najczęściej korzystają.  

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i objęto ni-
mi kobiety ćwiczące regularnie w klubach fitness, instruktorów fitnessu oraz 
kadrę zarządzającą tymi placówkami. Pytania w kwestionariuszu ankiety 
w większości miały charakter zamknięty, były zaopatrzone w tak zwaną kafete-
rię zamkniętą, półotwartą lub koniunkturalną. Wyniki badań poddano analizie 
statystycznej przy użyciu programów Excel i Statistica v.7.1. Wszystkie obli-
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czenia statystyczne wykonano z wyłączeniem braków danych. Zastosowano 
statystyki opisowe, takie jak średnia arytmetyczna ( x ) i odchylenie standardo-
we (s). Do graficznej prezentacji wyników wykorzystano wykresy słupkowe, 
kołowe i liniowe. Do wizualizacji związków między badanymi zmiennymi uży-
to zgrupowanych wykresów słupkowych przedstawiających dane z tabel krzy-
żowych [Wieczorkowska i wsp., 2005].  

Badania ankietowe przeprowadzono przy pomocy przeszkolonych ankiete-
rów – studentów III roku turystyki i rekreacji PWSZ w Białej Podlaskiej. Uzu-
pełniające informacje zgromadzono za pomocą wywiadu opartego na przygo-
towanym kwestionariuszu.  

Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że największa grupa 
respondentek preferuje formy z grupy cardio & muscle (mieszane) – kształtują-
ce jednocześnie wydolność organizmu i wzmacniające mięśnie. Taką samą opi-
nię wyrazili instruktorzy. 

Opinie instruktorów i uczestniczek zajęć różnią się jedynie co do preferen-
cji form należących do grupy kształtującej wydolność – cardio i form wzmac-
niających mięśnie – muscle. Instruktorzy uważają, że zajęcia cardio cieszą się 
większym zainteresowaniem kobiet niż formy należące do grupy muscle. 

Opinie zarówno respondentek jak i instruktorów dotyczące zajęć z grupy 
body mind i rehafit są podobne. Z wywiadów wynika, że w większości klubów 
na terenie wschodniej Polski są to formy jeszcze mało popularne. Szczegółowe 
dane na temat preferencji form fitnessu uczestniczek i instruktorów przedsta-
wiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Opinie na temat preferowanych przez uczestniczki i instruktorów grup form 

fitnessu 

Źródło: badanie własne. 
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 Badania wykazały zbieżność między preferowanymi a realizowanymi 
przez respondentki formami fitnessu. Największy odsetek ankietowanych 
uczestniczy w zajęciach aerobiku tradycyjnego i step aerobiku. Formy te należą 
do grupy cardio & muscle (mieszane). Na zajęcia wzmacniające mięśnie brzu-
cha, ud i pośladków (ABT) uczęszcza 37% kobiet, w formie tanecznej (dance) 
uczestniczy 30,8% badanych, a w zajęciach TBC (total body conditioning) – 
29,3%. Najmniej ankietowanych kobiet korzysta z zajęć przeznaczonych dla 
dzieci, kobiet w ciąży oraz z form z grupy body & mind – tai-chi i chi-ball. 
Dokładne dane o uczestnictwie kobiet w poszczególnych formach fitnessu 
przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Formy fitnessu, w których uczestniczą badane kobiety 

Źródło: badanie własne. 
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W celu głębszej interpretacji wyników badań formy fitnessu, w których 
uczestniczyły respondentki, podzielono na grupy według głównego celu zajęć.  

 Do grupy cardio, w której zajęcia nastawione są głównie na wzmacnianie 
układu sercowo-naczyniowego, czyli podniesienie wydolności organizmu, za-
kwalifikowano następujące formy: low impact, hilo, hip-hop, dance aerobik, 
latino, fat burning, spining. Do zajęć z grupy muscle, których celem jest 
wzmacnianie mięśni i kształtowanie sylwetki, należą następujące formy: mus-
cle, body pump, ABT, body band. Body & mind to grupa form fitnessu nasta-
wiona na świadomą pracę z ciałem, czyli mentalne pojmowanie ćwiczeń. Nale-
żą do niej: pilates, stretching, body art., chi-ball, tai-chi, joga. Grupa cardio  
& muscle (mieszane) to formy, w których realizowane są dwa główne cele zajęć 
fitness: kształtowanie wydolności organizmu oraz wzmacnianie mięśni. Należą 
do niej: aerobik tradycyjny, step, TBC, aqua aerobik, aeroboxing, kickboxing, 
tae-bo, body ball. Piątą grupę tworzą zajęcia o nazwie rehafit, o charakterze 
prozdrowotnym, profilaktycznym i usprawniającym. Należą do niej: gimnasty-
ka dla seniorów, ćwiczenia dla osób otyłych, kinder aerobik, rehafit, ćwiczenia 
dla kobiet w ciąży.  

Największa liczba respondentek (82,8% ogółu badanych) uczestniczyła  
w formach cardio & muscle. Spośród ośmiu wymienionych form mieszanych 
13 kobiet potwierdziło uczestnictwo aż w pięciu formach; stanowi to 3,2% 
wszystkich uczestniczek tych zajęć. W jednej formie cardio & muscle brało 
udział 42,2% , w dwóch – 33,6%, a w trzech – 16,5%.  

W formach cardio uczestniczyło 66,1% ogółu respondentek, z tego ponad 
połowa (52,9%) uczestniczyła w jednej formie, 31,6% w dwóch formach, 
10,2% w trzech, 5,3% w czterech i więcej. 

W formach body & mind uczestniczyła połowa badanych kobiet (50,9%).  
W jednej formie brało udział 63,9% ankietowanych, co czwarta respondentka 
uczestniczyła (25,7%) w dwóch, 8,8% w trzech, a 1,6% w czterech. 

W formach muscle uczestniczyło 45,2% respondentek, z tego większość 
(70,6%) w jednej formie, 25,8% w dwóch, a 3,6% w trzech formach. 

Formy rehafit były najmniej popularne wśród badanych uczestniczek. 
Uczestniczyło w nich 6,3% respondentek. Indywidualnie z osobistym trenerem 
ćwiczyło 3,7% badanych kobiet.  

Uczestnictwo badanych kobiet w grupach form fitnessu przedstawiono na 
rysunku 4. 
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Rys. 4. Uczestnictwo respondentek w poszczególnych grupach form fitnessu 

Źródło: badanie własne. 
 
 

2. Dyskusja i wnioski 

 
Analizując zagadnienie najpopularniejszych form fitnessu, uwzględniono 

opinie uczestniczek zajęć i instruktorów prowadzących zajęcia w klubach. 
 Na podstawie analizy wyników badań wykazano, że największa grupa 

ćwiczących kobiet (47,9%) preferuje formy mieszane – jednocześnie wzmacnia-
jące wydolność organizmu i kształtujące sylwetkę przez wzmacnianie mięśni; 
potwierdzili to również instruktorzy (45,3%). Opinie uczestniczek i instrukto-
rów o preferowanych przez nie formach nie różnią się istotnie.  

Największa liczba ankietowanych kobiet (82,8% ogółu badanych) uczest-
niczy w formach cardio & muscle. Z form należących do tej grupy respondentki 
najczęściej uczestniczą w tradycyjnym aerobiku (43,4%) i stepie (43,0%). Po-
nad połowa ankietowanych uczestniczy w formach cardio (66,1%) i body mind 
(50,9%). Najmniej popularne wśród uczestniczek są formy z grupy rehafit – 
uczestniczy w nich 6,3% respondentek. Znikoma liczba ankietowanych kobiet 
ćwiczy z indywidualnym trenerem (3,7%). B. Andrzejewska i wsp. podają, że 
kobiety najchętniej i najczęściej wybierają zajęcia TBC, a jest to forma należąca 
do grupy form mieszanych, potwierdziły to również nasze badania [Andrzejew-
ska i wsp., 2000]. Interesujące wyniki uzyskały D. Lipka-Nowak i wsp., które 
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badały wybór form w zależności od wieku respondentek [Lipka-Nowak i wsp., 
2002]. Wyniki tych badań wykazały, że młode kobiety, w wieku 20–30 lat 
(52%), wybierają najaktywniejszą formę, jaką jest tae-bo, natomiast panie  
30–40-letnie TBC (43%), low (35%). Kobiety mające powyżej 40 lat wybierają 
joga aerobik (48%) i aerobik w wodzie (30%). W ofercie badanych przez nas 
klubów bardzo rzadko występują takie formy, dlatego mały odsetek responden-
tek w nich uczestniczy. W zajęciach tae-bo uczestniczy 3,5% badanych kobiet, 
na jogę uczęszcza 17,1% pań, a w zajęciach aqua uczestniczy 9,9% responden-
tek. Popularność form TBC i low impact aerobiku potwierdzają badania własne 
i innych autorów, np. J.R. Syski [Syska, 2003]. Z badań A. Czarnoty, A. Po-
znańskiej i wsp. wynika, że znaczny odsetek pań wybiera formy wzmacniające 
mięśnie (30%) oraz formy taneczne choreograficzne, takie jak hilo, low impact 
i funky (24%) [Czarnota, 2004; Poznańska, Drożdż, 2005]. Nasze badania nie 
potwierdzają tego. 

 
 

Zakończenie 

 
1. Wraz ze wzrostem znaczenia indywidualnego podejścia do uczestnika 

zajęć należy upowszechniać w klubach indywidualną pracę instruktora z klien-
tem. Holistyczne podejście do człowieka, zakładające równowagę między cia-
łem, umysłem i duchem, powoduje wykorzystanie w programach klubów dale-
kowschodnich form ruchu i medytacji, form z grupy body mind skierowanych 
na świadomość i wnętrze człowieka oraz większy udział tańca, szczególnie 
w programach profilaktyczno-zdrowotnych, tzw. choreoterapia.  

2. Kompleksowość w działalności klubów fitnessu powinna polegać na 
wprowadzeniu do oferty usług programów zabiegowych, takich jak kosmetycz-
ne, hydroterapeutyczne, formy terapii naturalnych (np. tlenoterapię, aromatera-
pię), masaż, akupresurę, warsztaty dietetyczne, psychologiczne. 

3. Nieliczne kluby mają w swojej ofercie zajęcia relaksacyjne lub profilak-
tyczne należące do grupy form rehafit, przeznaczone dla coraz większej grupy 
seniorów, kobiet w ciąży, osób z bólami kręgosłupa i innymi problemami zdro-
wotnymi. Do rozszerzenia oferty potrzebne jest specjalistyczne wyposażenie 
pomieszczeń i przede wszystkim odpowiednio przygotowana kadra instruktor-
ska.  
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THE MOST POPULAR FITNESS FORMS  

IN OPINION OF WOMEN-PARTICIPANTS OF THE GIM CLASSES 

 

 

Summary 
 
The research was conducted in fitness clubs in big towns of Eastern Poland: Bia-

łystok, Siedlce, Biała Podlaska, Lublin, Chełm, Rzeszów and Tarnobrzeg.  
The research results were statistically analysed with the use of Excel and Statisti-

ca v.7.1 programmes. An in-depth analysis of literature and empirical research results 
make it possible to draw the following conclusions:  

A rich offer of a fitness club which takes into consideration interests, needs and 
capacities of various social groups (including the elderly and the disabled) contributes 
to the increase in the number of participants. Unfortunately, the offers of clubs in 
Eastern Poland are not very wide and they mainly include classes based on physical 
exercises that strengthen muscles and improve physical efficiency. Only a few clubs 
offer relaxation and prophylactic activities that belong to the group of ‘rehafit’ activities 
designed for an ever increasing group of elderly people, pregnant women and people 
with spinal conditions and other problems. To expand an offer it is necessary to have 
specialist room equipment and, first and foremost, well-qualified staff. The offers of 
examined clubs do not usually include advice and consultations, biological 
regeneration, and beauty salons. A better, more modern and more professional 
promotion of fitness clubs is needed to encourage more people to participate in 
activities.  

Finally, it may be assumed that fitness centres that have been investigated do not 
offer siutable and sufficient  physical activities for older people. Most of the health and 
fitness clubs placed in Lubelskie District are lacked of modern equipment and well-
prepared instructors. As a result, women’s particiption in the traditional form of fitness 
classes, rather than newest one, have been observed. 
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PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY WARSZTATU ZAWODOWEGO 
INSTRUKTORÓW FITNESSU W ICH OPINIACH  

A OCZEKIWANIA UCZESTNICZEK REKREACJI RUCHOWEJ 
 
 
 

Wstęp 

 
Rozwój grupowego fitnessu przy muzyce jako formy rekreacji ruchowej 

dla kobiet [Grodzka-Kubiak, 2002; Zarębska, 2007] nasuwa pytania o jakość 
przygotowania zawodowego specjalistów1 tej dziedziny. W artykule podjęto 
kwestię, na ile psychospołeczne aspekty warsztatu zawodowego instruktora 
fitnessu, determinujące jego relacje z podopiecznymi, zachęcają kobiety do 
regularnego udziału w zajęciach.  

Za jedną z głównych predyspozycji zawodowych instruktorów fitnessu na-
leży uznać wysoką komunikatywność, czyli „zdolność docierania do odbiorcy 
w procesie komunikacji, porozumiewania się” [Słownik języka polskiego PWN, 
2004]. „Komunikatywny” to „łatwo nawiązujący kontakt z ludźmi” (Nowy 
słownik poprawnej polszczyzny PWN, 2004). Poziom tej predyspozycji u in-
struktora będzie z pewnością silnie determinował jego stosunki społeczne  
z uczestnikami zajęć.  
                                                           

1  Termin „specjalista fitnessu” jest w niniejszym artykule stosowany zamiennie z termi-
nem „instruktor fitnessu”, czyli to osoba, która ukończyła specjalistyczny kurs doskonalenia 
zawodowego tej dyscypliny rekreacyjnej. 
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Łatwość nawiązywania kontaktów jest wymieniana jako pożądany element 
sylwetki zawodowej instruktora rekreacji między innymi przez W. Siwińskiego 
[2003], M. Lipowskiego [2005], Z. Kubińską i K. Żydek [2006], D.M. Opokę 
[2007]. W wypadku specjalisty grupowych form muzyczno-ruchowych wydaje 
się mieć wyjątkowe znaczenie.  

Rekreanci2 kierują się do fitness clubów w celu poprawy własnego wyglą-
du [Lipowski, 2005; Stępień i Stępień, 2006; Cameron, 2007; Zarębska, 2007]. 
Właściwe ustalenie celów treningowych powinna poprzedzić szczera rozmowa 
z instruktorem, w której często poruszane są tematy krępujące, związane z kom-
pleksami na punkcie budowy ciała – jego masy, wielkości fałdów tłuszczo-
wych, kształtu pośladów i biustu. Od instruktora w dużej mierze zależy, czy 
znajdzie z podopiecznym dobrą płaszczyznę porozumienia i zdoła mu pomóc 
w przełamaniu barier, by rozpocząć efektywną współpracę.  

Wysoka komunikatywność jest szczególnie ważna w pracy instruktora fit-
nessu również ze względu na charakterystyczny sposób realizacji grupowych 
form ruchowych przy muzyce. Osoba prowadząca zajęcia dużą uwagę poświęca 
na instruowanie uczestników w rytm podkładu muzycznego, a przekazywane 
przez nią komunikaty w większości dotyczą wykonywanych zadań ruchowych. 
Na nawiązanie kontaktu z podopiecznymi i utrzymanie z nimi odpowiednich 
relacji jest zazwyczaj krótki czas przed zajęciami i po nich.  

Liczni autorzy podkreślają, że jednym z podstawowych zadań instruktora 
rekreacji jest motywowanie podopiecznych do udziału w zajęciach ruchowych 
[Toczek-Werner, 2002; Olex-Mierzejewska, 2002; Kubińska i Żydek, 2006]. Na 
podstawie doświadczenia z pracy z rekreantami kanadyjscy specjaliści fitnessu 
określili umiejętność motywowania do wysiłku fizycznego jako jeden z naj-
ważniejszych elementów ich warsztatu zawodowego [Taking..., 1995]. Przeko-
nanie to wydaje się uzasadnione, biorąc pod uwagę, że szacunkowo od 40% do 
65% klientów fitness clubów rezygnuje z uczestnictwa w programach rucho-
wych po okresie od trzech do sześciu miesięcy [Buckworth i Dishman, 2002; 
Annesi, 2003]. Utrzymanie frekwencji rekreantów na zajęciach przez wiele lat 
jest niewątpliwie dużym sukcesem zawodowym instruktora.  

A. Jagusz i wsp. [2008, s. 81] są zdania, że „zachowanie (instruktora) bez-
pośrednio wpływa na dobre samopoczucie ćwiczących, zachęcając ich przy tym  
                                                           

2  Zdefiniowany przez W. Siwińskiego i R.D. Taubera [2004, s. 174] termin „rekreant” 
odnosi się do „osoby w grupie ćwiczebnej lub grupie rekreacyjnej, uczestniczącej w zajęciach 
fitnessu, kulturystyki, tenisa ziemnego itp.” 
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do regularnego odwiedzania klubów fitness i mobilizując ich do aktywnego 
spędzania czasu”. Badane przez K.A. Cameron [2007] rekreantki wyraziły opi-
nię, że instruktor mocno pobudza je do wysiłku fizycznego przez swoją pasję do 
ćwiczeń, entuzjazm oraz życiową energię. Jednak w świetle badań J.J. Annesi 
[2003] cechy indywidualne i spontaniczny sposób działania instruktora, choć 
z pewnością bardzo istotne, nie wystarczają, by utrzymać u rekreantów moty-
wację do udziału w zajęciach. Prowadząc eksperyment w trzech krajach (USA, 
Wielkiej Brytanii i Włoszech), udowodnił, że klienci fitness clubów do konty-
nuowania uczestnictwa w sesjach ruchowych potrzebują wsparcia w postaci 
zaplanowanych działań motywacyjnych. 

Udział w programach fitnessowych jako aktywność rekreacyjna jest do-
browolnie podejmowanym działaniem. Powinien być więc źródłem pozytyw-
nych doznań [Winiarski, 1989]. E. Stępień i J. Stępień [2006] w badaniach an-
kietowych przeprowadzonych wśród uczestniczek fitnessu udowodnili, że 
umiejętność wytworzenia przez instruktora przyjemnego nastroju na zajęciach 
jest jednym z najważniejszych motywów uczestnictwa w ćwiczeniach fizycz-
nych pod jego opieką [Siwiński, 2003; Igłowska i Lipowski, 2004]. Rolę, jaką 
odgrywa ta umiejętność w pracy specjalisty fitnessu, ciekawie odzwierciedla 
zależność zaobserwowana między oceną jakości usług a samopoczuciem ich 
odbiorców, ujęta w stwierdzeniu: „Czuję się dobrze, jestem usatysfakcjonowa-
ny” [Collishaw i wsp., 2008, s. 25; Sy i wsp., 2005]. Można zatem przypusz-
czać, że rekreanci, których sesje ruchowe przebiegają w miłej dla nich atmosfe-
rze, będą bardziej skłonni do pozytywnego odbioru instruktora, a także łatwiej 
wybaczą mu niedoskonałości w sposobie realizacji zajęć.  

 
 

1. Cel pracy 

 
Celem pracy jest odpowiedź na następujące pytania badawcze: na ile, zda-

niem instruktorów fitnessu oraz uczestniczek rekreacji, wysoka komunikatyw-
ność, umiejętność motywowania do zajęć oraz umiejętność wprowadzania miłej 
atmosfery na zajęciach są ważne dla kobiet przy wyborze instruktora, a także 
czy występują różnice między opiniami obu tych grup respondentów. 
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2. Badane osoby i metody badań 

 
W celu przeprowadzenia analizy porównawczej przebadano dwie grupy 

beneficjentów zajęć z fitnessu za pomocą samodzielnie skonstruowanego kwe-
stionariusza ankiety. Dobór do obu prób badawczych przebiegał losowo. Pierw-
szą grupę stanowiło 188 instruktorów grupowych form fitnessu w wieku od 19 
do 59 lat, przy czym połowa z nich nie przekroczyła 25. roku życia (Me = 25). 
Drugą grupę badawczą tworzyło 339 kobiet uczestniczących w grupowych za-
jęciach z fitnessu w wieku od 13 do 76 lat. Połowa badanych rekreantek nie 
przekroczyła 29. roku życia (Me = 29).  

W celu szczegółowej analizy ilościowej odpowiedzi respondentów do re-
kreantek zastosowano dwie zmienne niezależne: przedziały wiekowe według 
etapów rozwoju psychospołecznego [Brzezińska, 2000] oraz staż uczestnictwa 
w grupowych zajęciach z fitnessu. 

Największa część rekreantek była w wieku od 23 do 34 lat, czyli we wczes-
nej dorosłości (38,94%; n = 132). Najmniej było rekreantek na etapie późnej 
dorosłości, czyli powyżej 60. roku życia (5%; n = 15; rys. 1). 
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Rys. 1. Rozkład wieku rekreantek według etapów rozwoju psychospołecznego [Brze-
zińska, 2000] 

Źródło: badanie własne. 
 
 
Analizując czas regularnego uczestnictwa w grupowych zajęciach z fitnes-

su (rys. 2), respondentki podały, że systematycznie biorą udział w zajęciach od 
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około miesiąca do 5 lat, a najczęściej pojawiającą się odpowiedzią był okres 
dwóch lat (Mo = 2; n = 43). Połowa kobiet uczestniczyła w grupowych zaję-
ciach muzyczno-ruchowych nie dłużej niż 5 lat (Me = 5). 
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Rys. 2. Staż uczestnictwa kobiet w rekreacyjnych zajęciach z fitnessu (w przedziałach 

lat) 
Źródło: badanie własne. 
 
 

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką an-
kietową w fitness clubach Gdańska, Gdyni i Sopotu.  

W projekcie badawczym uwzględniono 14 zmiennych, potencjalnie decy-
dujących o wyborze instruktora fitnessu przez rekreantki: profesjonalizm pro-
wadzenia zajęć, instruktorskie uprawnienia zawodowe, wysoka komunikatyw-
ność, umiejętność motywowania do zajęć, umiejętność wprowadzania miłej 
atmosfery na zajęciach, indywidualne podejście do ćwiczących, częste innowa-
cje na zajęciach, oryginalny styl prowadzenia zajęć, muzykalność i poczucie 
rytmu, zgrabna figura, zarysowana muskulatura, przyjemy głos, specjalistyczny 
strój i obuwie oraz wysoki poziom sprawności fizycznej. W artykule analizie 
poddano trzy zmienne: wysoką komunikatywność, umiejętność motywowania 
do zajęć oraz umiejętność wprowadzania miłej atmosfery na zajęciach, nazywa-
ne również psychospołecznymi elementami sylwetki zawodowej instruktora 
fitnessu. 

Jako narzędzie pomiaru znaczenia poszczególnych zmiennych, zastosowa-
no siedmiostopniową skalę Likerta, gdzie 1 oznaczało najmniej ważne, a 7 – 
najważniejsze. Do analizy zebranego materiału badawczego wykorzystano pro-
gram komputerowy STATISTICA w wersji 8.0.  
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Z uwagi na rozkłady danych różne od normalnego, potwierdzone testem 
normalności Kołmogorowa-Smirnowa z zastosowaniem prawdopodobieństwa 
Lillieforsa oraz wartościami skośności i kurtozy, do ich charakterystyki użyto 
jako miarę tendencji centralnej medianę, a jako miarę zmienności – rozstęp 
[Ferguson i Takane, 2004]. Pozostałe estymatory to modalna, kwartyl dolny 
i górny, rozstęp kwartyli oraz wartości minimalne i maksymalne. Ze względu na 
asymetryczny rozkład wyników w analizie porównawczej opinii poszczegól-
nych grup respondentów zastosowano statystyczne testy nieparametryczne: test 
U Manna-Whitneya, test ANOVA rang Kruskala-Wallisa oraz test post-hoc 
porównań wielokrotnych.  

Celem interpretacji niektórych wyników dodatkowo obliczono zależności 
między zmiennymi na podstawie obliczeń współczynnika korelacji rang  
R Spearmana. Ze względu na występowanie w otrzymanych danych licznych 
rang wiązanych, wskutek przypisywania przez rekreantki różnym kompeten-
cjom tej samej oceny, zastosowano również statystykę Gamma. 

 
 

3. Wyniki badań 

 
Zdaniem rekreantek (rys. 3) i instruktorów (rys. 4), wysoka komunikatyw-

ność, umiejętność motywowania do zajęć oraz umiejętność wprowadzania miłej 
atmosfery na zajęciach należą do najważnieszych kryteriów wyboru instruktora 
fitnessu przez kobiety. Te trzy zmienne psychospołeczne to jedyne elementy 
instruktorskiej sylwetki zawodowej, którym co najmniej połowa zarówno rekre-
antek, jak i specjalistów fitnessu przypisała najwyższą możliwą rangę (Me = 7). 

Oceny wysokiej komunikatywności (z = –0,53; p = 0,595), umiejętności 
motywowania do zajęć (z = 0,89; p = 0,373) oraz wprowadzania miłej atmosfe-
ry na zajęciach (z = –1,48; p = 0,138) wystawione przez obie zbiorowości ba-
danych są zgodne w granicach przyjętego poziomu istotności statystycznej  
(tabela 1).  
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Tabela 1 

Wpływ psychospołecznych elementów sylwetki zawodowej instruktora fitnessu  
na jego wybór przez kobiety – opinie rekreantek i instruktorów  

Wyniki testu U Manna-Whitneya 

Lp. 

Zmienne opisujące 
sylwetkę zawodową 

instruktora grupowych 
zajęć z fitnessu 

suma rang 
odpowiedzi 
uczestniczek 

n = 339 

suma rang 
odpowiedzi 
instruktorów 

n = 188 

wartość 
U 

wartość 
Z 

poziom 
istot-
ności 

p 

1. Wysoka komunika-
tywność 87151,50 49874,50 30535,50 –0,53 0,595 

2. Umiejętność moty-
wowania do zajęć 82028,50 46242,50 28476,50 0,89 0,373 

3. 
Umiejętność wprowa-
dzania miłej atmosfe-
ry na zajęciach 

78258,00 50013,00 27537,00 –1,48 0,138 

Przyjęty poziom istotności statystycznej: p < = 0,05 

Źródło: badanie własne. 
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Rys. 4. Wpływ poszczególnych elementów sylwetki zawodowej instruktora fitnessu 

na jego wybór przez kobiety – opinie instruktorów 

Źródło: badanie własne. 
 
 
Postrzeganie psychospołecznych dyspozycji instruktora fitnessu było zróż-

nicowane w zależności od wieku badanych rekreantek. Po porównaniu odpo-
wiedzi uzyskanych od klientek fitness clubów z pięciu grup wiekowych na te-
mat znaczenia wysokiej komunikatywności (K–W: H = 23,33; p = 0,000;  
d = 4), umiejętności motywowania do zajęć (H = 15,87; p = 0,003; d = 4) oraz 
wprowadzania miłej atmosfery na zajęciach (H = 16,27; p = 0,003; d = 4) oka-
zało się, że uzyskane różnice są istotne statystycznie (rys. 5–7).  

Wraz z wiekiem uczestniczek rekreacji bardzo rosną ich oczekiwania co 
do psychospołecznych aspektów prowadzenia zajęć z fitnessu. Im starsze były 
rekreantki, tym statystycznie większą wagę przypisały znaczeniu wysokiej ko-
munikatywności instruktora (R Spearmana ρ = 0,23; gamma = 0,30; p < 0,001), 
umiejętności wprowadzania miłej atmosfery na zajęciach (R Spearmana  
ρ = 0,17; gamma = 0,22; p < 0,01) oraz motywowania do zajęć (R Spearmana  
ρ = 0,11; gamma = 0,14; p < 0,05).  
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Rys. 5. Wysoka komunikatywność instruktora fitnessu a jego wybór przez kobiety  

– opinie rekreantek z różnych grup wiekowych 

Źródło: badanie własne. 
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Rys. 6. Umiejętność motywowania do zajęć a wybór instruktora fitnessu przez kobiety 

– opinie rekreantek z różnych grup wiekowych 

Źródło: badanie własne. 
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Rys. 7. Umiejętność wprowadzania miłej atmosfery na zajęciach a wybór instruktora 

fitnessu przez kobiety – opinie rekreantek z różnych grup wiekowych 

Źródło: badanie własne. 
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z oferty grupowych zajęć muzyczno-ruchowych (K–W: H = 9,50; p = 0,05; d = 4). 
Korelacja między ocenami tej zmiennej a liczbą lat uczestnictwa rekreantek w ak-
tywności fitnessowej była statystycznie istotna (gamma = 0,12; p < 0,05).  
 

Test K-W: H = 9,5; p = 0,05*; d = 4 
Wartości R:  129,58 155,11 157,56 179,17 143,13 

 Mediana 
25%-75% 

 Rozstęp
1-najmniej wa
7-najważniejs

(0;2> (2;5> (5;10> (10;15> >15 lat
0
1
2
3
4
5
6
7
8

oc
en

y 
zm

ie
nn

ej
: u

m
ie

ję
tn

oś
ć

m
ot

yw
ow

an
ia

 g
ru

py
 d

o 
za

ję
ć

n = 30 

rekreantki o różnym stażu uczestnictwa w zajęciach fitness  

n = 102 n = 59  n = 40n = 71 

oc
en

y 
zm

ie
nn

ej
: u

m
ie

ję
tn

oś
ć 

m
ot

yw
ow

an
ia

 g
ru

py
 d

o 
za

ję
ć  

 

 

Rys. 8. Umiejętność motywowania do zajęć a wybór instruktora fitnessu przez kobiety 
– opinie rekreantek z różnym stażem uczestnictwa w zajęciach 

Źródło: badanie własne. 

1 – najmniej ważne 
7 – najważniejsze 

25–75% 



Psychospołeczne aspekty warsztatu zawodowego instruktora fitnessu… 

 

453 

 

4. Dyskusja 

  
Uzyskane wyniki badań dowodzą, że zarówno rekreantki jak i specjaliści 

fitnessu zgodnie uważają, że wysoka komunikatywność, umiejętność motywo-
wania do zajęć oraz umiejętność wprowadzania miłej atmosfery na zajęciach to 
decydujące kryteria wyboru instruktora. Opinie respondentów potwierdzają 
stanowisko innych autorów, zwracających uwagę na szczególne znaczenie tych 
dyspozycji specjalisty fitnessu w jego pracy zawodowej [Siwiński, 2003; Stę-
pień i Stępień, 2006; Kubińska i Żydek, 2006; Opoka, 2007].  

Na podstawie własnych obserwacji autorzy mogą stwierdzić, że jest wy-
raźna luka w programowaniu indywidualnych działań motywacyjnych dla 
uczestników grupowych form fitnessu. Stwierdzają również, że w polskich klu-
bach fitnessu utrzymywanie motywacji u rekreantów, wprowadzanie odpowied-
niej atmosfery ćwiczeń oraz umiejętności komunikacyjne (poza instruowaniem) 
opierają się przede wszystkim na wrodzonych predyspozycjach i intuicyjnych 
reakcjach instruktorów. Ponadto w realizowanych programach specjalistyczne-
go kształcenia instruktorów fitnessu brakuje treści dydaktycznych, przygotowu-
jących ich do wyżej wymienionych działań. 

Z pewnością istotne jest, by instruktor rekreacji był życzliwy, kulturalny, 
kontaktowy, empatyczny, z poczuciem humoru oraz żeby własną energią i pasją 
potrafił zachęcać do wysiłku fizycznego [Siwiński, 2003; Siwiński i Tauber, 
2004; Stępień i Stępień; 2006; Kubińska i Żydek, 2006; Cameron, 2007; Opoka, 
2007]. Są to ważne atuty, które potrafią docenić jego podopieczni [Siwiński  
i Tauber, 2004; Stępień i Stępień, 2006]. Jednak są one niewystarczające do 
osiągnięcia pełnego sukcesu zawodowego instruktora, którym jest systematycz-
ny udział rekreantów w sesjach ruchowych. 

Najwyższe oczekiwania wobec wysokiej komunikatywności instruktora, 
umiejętności motywowania do zajęć oraz wprowadzania miłej atmosfery na 
zajęciach mają najstarsze rekreantki, w wieku powyżej 60. roku życia. Warto 
dodać, że aktywność ruchowa kobiet obniża się wraz z wiekiem [Drabik, 1997]. 
Niewielki udział osób starszych w zajęciach z fitnessu odzwierciedlają struktury 
wiekowe klientek fitness clubów badanych, między innymi, przez B. Marci-
szewską [1999] i M. Lipowskiego [2005]. Można przypuszczać, że im starsze są 
rekreantki, tym pogarszające się samopoczucie bardziej zniechęca je do udziału 
w zajęciach ruchowych. Do regularnego uczestnictwa w ćwiczeniach fizycz-
nych potrzebują zatem silnego wsparcia instruktora.  
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Otrzymane wyniki dowodzą, że wraz ze stażem uczestnictwa w zajęciach  
z fitnessu znacznie rosną oczekiwania rekreantek co do umiejętności instruktora 
w motywowaniu do zajęć. Można to tłumaczyć tym, że w początkowym okresie 
członkowstwa w fitness klubie kobiety najprawdopodobniej są efektywnie mo-
bilizowane do aktywności fizycznej przez wiele czynników zewnętrznych, cho-
ciażby działania reklamowe klubu, promocyjne ceny karnetów, modę na udział 
w tego typu formach ruchowych itp. Z czasem oddziaływanie tych bodźców 
słabnie, dlatego najwyraźniej potrzebują więcej zachęty ze strony instruktora do 
kontynuowania regularnego udziału w zajęciach. Eksperymentalne badania 
prowadzone w USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech wykazały, że bez ukierun-
kowanych oddziaływań motywacyjnych opiekuna klienci fitness klubów zde-
cydowanie częściej rezygnują z uczestnictwa w zajęciach niż osoby, które 
otrzymały takie wsparcie [Annesi, 2003].  

Opinie respondentów dowodzą, że należy kłaść szczególny nacisk na roz-
wój kompetencji psychospołecznych w szkoleniu specjalistów fitnessu. Znacze-
nie umiejętnego posługiwania się wiedzą psychologiczną i społeczną w zawo-
dzie instruktora i trenera podkreślało wielu autorów [Annesi, 2003; Lipowski, 
2005; Cameron, 2007; Collishaw i wsp., 2008; Mears i Kilpatrick, 2008]. 
Z przedstawionych rozważań również wynika wyraźna potrzeba prowadzenia 
badań naukowych nad psychospołecznymi aspektami uczestnictwa w fitnessie.  

 
 

Zakończenie 

 
1. W opinii respondentów wysoka komunikatywność, umiejętność moty-

wowania do zajęć oraz umiejętność wprowadzania miłej atmosfery na zajęciach 
to dla kobiet decydujące kryteria wyboru instruktora fitnessu. Konieczne jest 
ukierunkowanie programów szkolenia specjalistów fitnessu na kształcenie tych 
dyspozycji zawodowych. 

2. Wraz z wiekiem rekreantek rosną ich oczekiwania co do psycho-
społecznych aspektów warsztatu zawodowego instruktora. Należy brać pod 
uwagę odmienne potrzeby seniorów w przygotowaniu zawodowym specjalis-
tów rekreacji.  

3. Im dłużej kobiety uczestniczą w sesjach ruchowych, tym bardziej doce-
niają u instruktora umiejętność motywowania do zajęć. Dowodzi to konieczno-
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ści planowania długofalowych działań motywacyjnych dla klientek klubów 
fitnessu.  
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PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF FITNESS INSTRUCTORS SKILL 

IN THE FITNESS INSTRUCTORS OPINIONS 

AND FITNESS PARTICIPANTS EXPECTATIONS 

 
 

Summary 
 
Multi-directional development of group fitness with music prompts the question 

of the quality of professional qualifications of experts in this field. The objective of this 
study was to find out to what extent the selected psychosocial aspects of fitness 
instructor’s skill set affect women’s choice of instructor.  

Two groups of fitness exercises beneficiaries were tested using diagnostic survey 
method: 188 instructors and 339 women participating in group fitness exercises. Both 
respondent groups ranked the following three instructor’s professional competences: 
high communication skills, motivational skills and the ability to create a relaxed 
atmosphere during the exercises. In the quantitative comparison of the opinions of 
participants and instructors nonparametric statistical Mann-Whitney U test and Kruskal-
Wallis H test have been used. 

Fitness clubs clients and instructors agreed that high communication skills  
(z = 0.53; p = 0.595), motivational skills (z = 0.89, p = 0.373) and the ability to create 
a relaxed atmosphere during the exercises (z = 1.48, p = 0.138) are the most important 
variables determining the choice of an instructor by women (Me = 7). With age of the 
participants, their expectations of these fitness specialists’ skills grow. The longer 
women take part in the sessions, the more they appreciate the instructor’s ability to 
motivate the group. Research shows that the analysed professional competences should 
be considered substantively in the training of fitness specialists. 

 
Translated by Michał Sawczyn 
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Wstęp 

 
Celem artykułu jest pokazanie rekreacyjno-sportowych sposobów spędza-

nia czasu wolnego podczas wyjazdu turystycznego. Zdefiniowano kategorię 
czasu wolnego i wyszczególniono formy jego zagospodarowania. Wyjaśniono 
pojęcie aktywność rekreacyjno-sportowa oraz wskazano, że może być ona po-
dejmowana także podczas wyjazdu turystycznego. Na podstawie wyników ba-
dań ankietowych, przeprowadzonych wśród odwiedzających Małopolskę 
w 2009 roku, przeanalizowano aktywność w uprawianiu turystyki aktywnej 
i poznawczej, partycypację w kulturze i rozrywce, realizowanie własnych zain-
teresowań, uczestnictwo w życiu towarzyskim i rekreacji przez spacery, a także 
wypoczynek bierny. Na koniec zidentyfikowano czynniki różnicujące formę 
aktywności podejmowanej podczas peregrynacji. 

 
 

1. Czas wolny i sposoby jego wykorzystania  

 
Od chwili pojawienia się w życiu człowieka pierwszych obowiązków  

(tj. podjęcia nauki w klasie 0) można mówić o dwóch rodzajach czasu: o czasie 



460 Agata Niemczyk, Renata Seweryn 

 

przeznaczonym na pracę i o czasie wolnym. Postęp techniczno-organizacyjny, 
komputeryzacja i automatyzacja życia w ostatnich kilkudziesięciu latach przy-
czyniły się do ograniczenia obowiązków, a tym samym do wzrostu czasu wol-
nego. Mimo to niektóre osoby odczuwają brak tego ostatniego (zwłaszcza oso-
by podejmujące w czasie wolnym dodatkową pracę), co ma wpływ na ich stan 
zdrowia, zadowolenie z siebie, stosunek do otoczenia itp.1 

Czas wolny różnie jest interpretowany w literaturze. Najogólniej przyjmu-
je się, że jest to łączny zasób czasu w skali dnia, tygodnia, roku lub życia, po-
mniejszony o czas pracy oraz czas niezbędny na zaspokajanie podstawowych 
potrzeb fizjologicznych. Niekiedy przez czas wolny rozumie się po prostu czas 
poza pracą2. Według B. Junga, czas wolny to „czas dyskrecjonalny, będący do 
dyspozycji jednostki, która w sposób względnie dowolny i autonomiczny decy-
duje o jego wykorzystaniu, (…) czas, za który nie pobiera się wynagrodzenia, 
który nie jest sprzedawany i nie jest poświęcany na czynności związane z wy-
konywanym zawodem”3. J. Dumazedier za czas wolny uznaje „wszystkie zaję-
cia, którym jednostka może oddawać się z własnej chęci bądź dla wypoczynku, 
rozrywki, rozwoju swych wiadomości lub swego kształcenia (bezinteresowne-
go), swego dobrowolnego udziału w życiu społecznym, po uwolnieniu się od 
obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych”4. Z kolei J. Danecki po-
jęcie czas wolny używa „dla oznaczenia nadwyżki ponad czas snu oraz wszel-
kich prac o znaczeniu ekonomicznym (czy to będą prace zarobkowe, czy czyn-
ności w gospodarstwie domowym) i zajęć z pracami tymi organicznie związa-
nych (dojazdy)”5. E. Wnuk-Lipiński czas wolny traktuje jako „czas pozostający 
do osobistej dyspozycji człowieka po spełnieniu przez niego obowiązków za-
wodowych, rodzinnych, szkolnych oraz po zaspokojeniu potrzeb biologicznych 

                                                           
1  R. Grzywacz, M. Przydział, Turystyka weekendowa i jej znaczenie dla wykorzystania 

czasu wolnego w rodzinie w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Wyż-
sza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 187–188. 

2  Por. C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 71. 
3  B. Jung, O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekono-

micznego, Monografie i Opracowania nr 241, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa 1987, s. 14. 
4  J. Dumazedier, Problemes actuels de la socjologie du loisir, RISS, vol. XII, nr 4, 

UNESCO, Paris 1960, s. 563, cyt. za S. Czajka, Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawni-
czy CRZZ, Warszawa 1975, s. 39. 

5  J. Danecki, Jedność podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w społeczeństwach 
uprzemysłowionych, KiW, Warszawa 1974, s. 196. 
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organizmu”6. „Czas – który dzięki wolnym wyborom – wypełniają czynności 
(sytuacje lub stany) spełniane dla nich samych”7 twierdzi K. Rogoziński.  

Niezależnie od wielu interpretacji, czas pozostający do dyspozycji jed-
nostki po wypełnieniu obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych 
może być wykorzystywany biernie lub/i czynnie (por. tabelę 1), a wśród możli-
wości jego zagospodarowania wymienia się:   

–  uczestnictwo w sporcie i rekreacji,  
– samokształcenie, 
– uczestnictwo w kulturze i rozrywce, 
– realizację zamiłowań osobistych – hobby i gry (np. malowanie, pisanie 

wierszy, kolekcjonowanie), 
– życie towarzyskie (spotkania z przyjaciółmi, znajomymi, rozmowy 

z członkami gospodarstwa domowego itp.), 
– podróżowanie, 
– działalność w organizacjach świeckich i religijnych, 
– korzystanie ze środków masowego przekazu, 
– odpoczynek bierny. 
 

Tabela 1 

Formy aktywności w czasie wolnym poza miejscem stałego zamieszkania 

Wypoczynek bierny Wypoczynek czynny 

w domu poza domem w domu poza domem 
– – kluby 

– wczasy  
– sanatoria 

– samokształcenie 
– aktywność twórcza 
– majsterkowanie 
– ogród, działka 
– hobby 
– inne 

– kształcenie 
– turystyka 
– aktywność kulturalna 
– inne 

Źródło: G. Cieloch, J. Kuczyński, K. Rogoziński, op.cit., s. 52. 
 
 
 

                                                           
6  E. Wnuk-Lipiński, Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Zakład Narodowy im. Osso-

lińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972, s. 10–11. 
7  G. Cieloch, J. Kuczyński, K. Rogoziński, Czas wolny – czasem konsumpcji?, PWE, 

Warszawa 1992, s. 20. 
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W tym ujęciu turystyka jawi się jako wypoczynek czynny w czasie wol-
nym poza domem. Są pewne formy ruchu turystycznego, będące wypoczyn-
kiem biernym poza domem, reprezentujące na przykład turystykę pobytową, 
choć w trakcie jej trwania dochodzi do pewnej aktywności rekreacyjnej. Warto 
dodać, że czas wolny może być wypełniony zachowaniami trojakiego typu8: 

– motywowanych zadaniami, na przykład zdobywanie wiedzy, uprawia-
nie sportów i turystyki kwalifikowanej, realizacja hobby,  

– motywowanych rozrywką, na przykład zabawa, uczestnictwo w wyda-
rzeniach kulturalnych, życie towarzyskie, korzystanie ze środków ma-
sowego przekazu, 

– motywowanych bezczynnością, na przykład wypoczynek bierny, leże-
nie na plaży, gry komputerowe. 

Współczesna tak zwana cywilizacja czasu wolnego zmierza w dwóch kie-
runkach – humanistycznego rozwoju człowieka („być”) oraz dążenia do zdo-
bywania dóbr materialnych („mieć”)9. Aby ten drugi nie przysłonił pierwszego, 
należy zwrócić uwagę na korzyści z dobrze wykorzystanego czasu wolnego, 
który przynosi człowiekowi satysfakcję, rozwija jego osobowość i jednocześnie 
ma korzystny wpływ na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Wydaje się, że 
najbardziej pożądana jest tu aktywność rekreacyjno-sportowa. 

 
 

2. Aktywność rekreacyjno-sportowa – specyfika pojęcia 

 
Każda aktywność, nie tylko turystyczna, podejmowana w czasie wolnym 

to akty konsumpcji. Wśród nich wymienia się aktywność rekreacyjno-sportową. 
Jej interpretację poprzedzą rozważania na temat aktywności rekreacyjnej i ak-
tywności sportowej.  

Aktywność rekreacyjna to ta, która jest „dobrowolnie podjęta dla przyjem-
ności w czasie wolnym bez negatywnych skutków oddziaływania”10. Jej cechy 
charakterystyczne są następujące11: 

                                                           
8  Por. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 114. 
9  Ibidem, s. 115. 
10  Ch.A. Bucher, Recreation for Today’s Society, Prentice Hall, Englewood Cliffs  

England, New Jersey 1984, s. 11. 
11  Ibidem. 
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– podjęcie i zrealizowanie w czasie wolnym, 
– indywidualny, niezależny wybór aktywności, 
– udział przede wszystkim dla przyjemności i osobistej satysfakcji, 
– akt pozytywny, społecznie akceptowany (nie można uznać za rekre-

acyjną działalności w czasie wolnym, takiej jak kradzieże, wandalizm, 
przemoc czy inne jej formy niezgodne z prawem lub dobrymi obycza-
jami). 

Nieco inaczej kategorię tę tłumaczy R.W. Winiarski, dla którego rekreacja 
to „zespół zachowań, które podejmowane są poza obowiązkami zawodowymi, 
rodzinnymi i społecznymi. Służą one wypoczynkowi, rozrywce oraz rozwojowi 
psychofizycznemu człowieka”12.  

Rozpatrując aktywność sportową, rozumianą jako sport wyczynowy, in-
strumentalny i rekreacyjny, należy stwierdzić, że ten ostatni, uprawiany w cza-
sie wolnym przede wszystkim dla przyjemności i rozrywki13, jest szczególną 
formą rekreacji, która służy zarówno wypoczynkowi, jak i rozwojowi psycho-
społecznemu jednostki. Biorąc to pod uwagę, można zauważyć, że zarówno 
rekreacja, jak i sport rekreacyjny odnoszą się do określonych zachowań w cza-
sie wolnym, przy czym o ile rekreacja dotyczy zachowań czynnych i biernych, 
o tyle sport rekreacyjny – aktywnych fizycznie zachowań rekreacyjnych14. 
W rezultacie, jak pisze B. Marciszewska, „aktywność sportową, podejmowaną 
w czasie wolnym w celach rekreacyjnych określa się aktywnością rekreacyjno- 
-sportową”15. Jej konsumpcja jest rozumiana jako proces zaspokojenia potrzeby 
uczestnictwa w aktywności rekreacyjno-sportowej w czasie wolnym z wykorzy-
staniem odpowiedniej podaży usług16. Należy dodać, że we współczesnej turys-
tyce zaciera się granica między rekreacją a sportem. Coraz wyraźniej ujawnia 
się bowiem nurt podróżowania w poszukiwaniu przyjemności, intensyfikacji 
przeżyć, doznań i emocji. Skutkuje to sytuacją, że tradycyjne dyscypliny spor-

                                                           
12  R.W. Winiarski, Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka, Wydawnictwo AWF 

w Krakowie, Kraków 1991, s. 3.  
13  Por. R.W. Winiarski, Aktywność sportowa młodzieży. Geneza – struktura – uwarunko-

wania, Wydawnictwo AWF w Krakowie, Kraków 1995, s. 40. 
14  Por. R.W. Winiarski, Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekrea-

cji fizycznej), Wydawnictwo AWF w Krakowie, Kraków 1989, s. 9; idem, Motywacja…, s. 5. 
15  B. Marciszewska, Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych, Wydawnictwo AWF 

w Gdańsku, Gdańsk 1999, s. 64. 
16  Ibidem, s. 79. 
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towe i formy rekreacji coraz częściej ustępują miejsca ich mieszanym odmia-
nom – nietypowym lub/i ekstremalnym17. 

Reasumując, nadrzędnym pojęciem jest czas wolny, natomiast aktywność 
rekreacyjno-sportowa to jedna z form jego wykorzystania. Trzeba jednocześnie 
zaznaczyć, że czasem wolnym człowiek może dysponować nie tylko w miejscu 
zamieszkania, ale także podczas wyjazdu turystycznego18. Wówczas również 
można, a nawet trzeba, podejmować aktywność rekreacyjno-sportową.   

 
 

3. Sposoby wykorzystania czasu wolnego podczas wyjazdu turystycznego  
– koncepcja badania 

 
Do pokazania aktywności rekreacyjno-sportowej podejmowanej w czasie 

wolnym podczas wyjazdu turystycznego wykorzystano wyniki badań ankieto-
wych, przeprowadzonych wśród odwiedzających Małopolskę  w drugim i trze-
cim kwartale 2009 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, 
a pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Respondentami byli 
goście krajowi i zagraniczni, zarówno turyści (korzystający z co najmniej jed-
nego noclegu w Małopolsce), jak i odwiedzający jednodniowi. W sumie bada-
niem objęto 4458 osób.  

Przedmiotem analizy jest konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych ofe-
rowanych na terenie Małopolski przez odwiedzających ją turystów. Należy 
podkreślić, że usługi rekreacyjno-sportowe są tu traktowane łącznie z infra-
strukturą i walorami turystyczno-rekreacyjnymi, co w całości tworzy podaż 
rekreacyjno-sportową obszaru recepcji turystycznej. Tworzą ją te dobra i urzą-
dzenia turystyczne oraz usługi, które służą organizacji czasu wolnego turystów. 
W rezultacie wyspecyfikowano następujące formy aktywności rekreacyjno- 
-sportowej: uprawianie turystyki aktywnej, poznawczej, uczestnictwo w kultu-
rze, rozrywkę, realizowanie zainteresowań, życie towarzyskie, spacery, wypo-
czynek bierny. Wymienione rodzaje aktywności mają charakter konsumpcji 
indywidualnej19 (tj. charakter kreatywny, wolny) i zgodnie z przyjętymi założe-
niami służą zaspokojeniu potrzeb (wypoczynku, rozrywki, rozwoju psycho-

                                                           
17  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 85. 
18  Wyjazd turystyczny już sam w sobie realizowany jest w czasie wolnym. 
19  B. Marciszewska, op.cit., s. 21. 
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fizycznego) związanych z aktywnością rekreacyjno-sportową w czasie wolnym 
jednostki. Nie są one jednak celem samym w sobie, ale formą towarzyszącą 
przyjazdom turystycznym do Małopolski o zupełnie innych motywach – przy-
kładowo osoby podróżujące do Małopolski w celach religijnych w czasie wol-
nym zwiedzają, turyści przybywający w sprawach biznesowych uczestniczą 
w kulturze, a goście o motywach odwiedzin krewnych i znajomych uprawiają 
turystykę aktywną. 

 
 

4. Rekreacja i sport jako formy spędzania czasu wolnego przez odwiedzają-
cych Małopolskę 

 
Goście odwiedzający Małopolskę najczęściej spędzają swój czas wolny 

spacerując (ponad 64%) – rysunek 1.  
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Rys. 1. Sposób spędzania czasu wolnego przez odwiedzających Małopolskę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 
Porównywalny odsetek (niemal 64) chodzi do restauracji, kawiarni, pu-

bów, klubów i na dyskoteki, czyli zaspokaja swoje potrzeby rozrywkowe. Rela-
tywnie dużo osób (prawie 60%) zwiedza okoliczne miejscowości, ich zabytki 
świeckie i sakralne, muzea (w tym skanseny) i inne atrakcje. Dużą popularno-
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ścią w Małopolsce cieszy się ponadto turystyka aktywna (ponad 47%), w tym 
zwłaszcza jazda na nartach (niemal 58%), rowerze (prawie 31%) i konno (po-
nad 14%) oraz wędrówki po górach (niemal 11%) – rysunek 2. 
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Rys. 2. Aktywne sposoby spędzania czasu wolnego przez odwiedzających Małopolskę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 
Uprawianie aktywnej turystyki w Małopolsce umożliwia jej wyjątkowe 

położenie geograficzne oraz rzeźba terenu z przewagą gór i wyżyn. Znajduje się 
tu 80 stacji narciarskich i ponad 250 tras zjazdowych, w tym między innymi  
w Zakopanem (Kasprowy Wierch, Gubałówka, Nosal, Koziniec, Polana Szy-
moszkowa, Harenda), Białce Tatrzańskiej (Bania, Kaniówka, Kotelnica Biał-
czańska), Bukowinie Tatrzańskiej, Witowie, Małym Cichym, Zawoi (Mosorny 
Groń), Sieprawiu, Kasinie Wielkiej, Kamionnej, Spytkowicach, Koninkach, 
Lubomierzu, Szczawie, Krynicy (Jaworzyna Krynicka, Słowiny i Henryk), 
Wierchomli Małej, Suchej Dolinie, Rytrze, Szczawnicy, Kluszkowcach czy 
Niedzicy. Po całym regionie w najatrakcyjniejszych zakątkach rozsiane są też 
liczne trasy rowerowe, w tym między innymi „Dookoła Tyńca i Bielan”, „Przez 
Jurę”, „Krętymi dróżkami Spiszu”, „Wokół Pienin”. W Małopolsce jest ponadto 
wiele stadnin oraz ośrodków hodowli i rekreacji konnej. Przez teren Beskidów 
przebiega Szlak Beskidzkiej Turystyki Konnej, a na terenie Nowego Targu  
i w jego okolicach jest 11 oznakowanych szlaków konnych. Można też jeździć 
między innymi w Beskidzie Niskim, Gorcach i okolicach Krakowa. Niezwy-
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kłych przeżyć mogą dostarczyć również wycieczki górskie po szlakach, w tym 
po najtrudniejszym – Orla Perć, ale także na Kasprowy Wierch, na Giewont 
i dalej przez malowniczą Dolinę Małej Łąki, na Babią Górę, Turbacz, Sokolicę, 
Trzy Korony czy przez Gorczański Park Narodowy20. 

Niestety, aż 1/4 odwiedzających Małopolskę wypoczywa biernie (z reguły 
nad wodą), a tylko po 1/5 partycypuje w kulturze (chodząc do kina, teatru, ope-
ry, filharmonii lub uczestnicząc w wydarzeniach) czy realizuje własne zaintere-
sowania. Wśród wydarzeń kulturalnych największym zainteresowaniem wśród 
turystów cieszą się następujące (rys. 3):  

1. Tatrzańskie Wici (ponad 19%) – cykl plenerowych wydarzeń kultural-
nych w okresie wakacyjnym na terenie gmin powiatu tatrzańskiego, w tym 
Dzień Misia, Miodu i Bartników w Poroninie, Poroniańskie Lato, Święto Pstrą-
ga, Wybory Nojśwarniyjsyj Górolecki w Białym Dunajcu, Wybór Cepra i Ce-
perki Roku, Wybór Harnasia Roku w Białce Tatrzańskiej, Witowiańsko Watra 
w Witowie, Festiwal Oscypka i Serów Wszelakich w Zakopanem, MTB Haren-
da Grand Prix Zakopane21. 

2. Koncerty i festiwale (niemal 16%), w tym między innymi Europejski 
Festiwal im. Jana Kiepury – dwutygodniowe święto muzyki, które w sierpniu 
każdego roku gromadzi tłumy w Krynicy. Festiwal obfituje  w wydarzenia mu-
zyczne, takie jak spektakle musicallowe, operowe i operetkowe, rewie piosenek. 
Nie brakuje również kina festiwalowego i spektakli teatralnych22. 

3. Tour de Pologne (ponad 15%) – wieloetapowy szosowy wyścig kolar-
ski, organizowany cyklicznie na terenie Polski (z północy na południe) w sierp-
niu każdego roku. Jego szósty i siódmy (ostatni) etap przebiegają przez Mało-
polskę – z Oświęcimia do Bukowiny Tatrzańskiej i z Nowego Targu do Krako-
wa23. 

4. Imprezy biznesowe (prawie 14%), w tym Forum Ekonomiczne w Kry-
nicy-Zdroju, które, uznane za wydarzenie w Europie Środkowej i Wschodniej, 
rokrocznie gromadzi międzynarodowe grono ekspertów i liderów życia poli-
tycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego z Europy, Azji i Ame-
ryki (ok. 2000 gości z 60 krajów). Jego misją jest stworzenie korzystnego kli-

                                                           
20  Szerzej zob. http://www.visit.malopolska.pl/turystyka/aktywna, marzec 2011. 
21  Szerzej zob. http://zakopiec.info/ix-tatrzanskie-wici-2010, marzec 2011. 
22  Szerzej zob. http://www.kiepurafestival.pl/krynica-zdroj.php, marzec 2011. 
23  Szerzej zob. http://2011.tourdepologne.pl/index.php, marzec 2011. 
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matu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europej-
ską a sąsiadującymi krajami 24. 

5. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem (po-
nad 11%) – jedna z najstarszych i największych imprez folklorystycznych 
w Polsce i Europie, odbywająca się w sierpniu każdego roku. Przed publiczno-
ścią tańczą i śpiewają zespoły góralskie z kraju i wszystkich kontynentów. 
Zmaganiom o złotą, srebrną, brązową ciupagę towarzyszą liczne konkursy ka-
peli muzyków, wystawy, kiermasze sztuki ludowej, spotkania z artystami ludo-
wymi i profesjonalnymi plastykami, Dni Przewodnickie, uliczne korowody 
uczestników festiwalu, imprezy plenerowe itp.25 
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Rys. 3. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przez odwiedzających Małopolskę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 
 
 
 

                                                           
24  Szerzej zob. http://www.forum-ekonomiczne.pl/1415,Forum+Ekonomiczne, marzec 2011. 
25  Szerzej zob. http://www.festiwal.ezakopane.pl, marzec 2011. 
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Najczęściej wymieniane zainteresowania w czasie wolnym podczas pobytu 
w Małopolsce są następujące (rys. 4): 

– odkrywanie ciekawych miejsc (prawie 19%), 
– zwiedzanie zabytków architektury, w tym zamków, drewnianych koś-

ciołów, chat itp. (ponad 16%), 
– podróżowanie (ponad 16%), 
– fotografowanie (ponad 13%), 
– odwiedzanie miejsc świętych, w tym tych związanych z Janem Paw-

łem II (ponad 12%), 
– inne hobby, na przykład muzyka, taniec, malarstwo (ponad 13%). 
Biorąc pod uwagę zabytki i miejsca ciekawe, trzeba zauważyć, że w Ma-

łopolsce jest aż osiem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Naturalnego UNESCO, a bogactwo uzupełnia wiele drewnia-
nych kościołów i cerkwi, dworów i wiejskich zagród oraz skansenów, które 
swoim wyglądem przypominają małopolskie wsie sprzed kilkuset lat. Można tu 
także natrafić na średniowieczne zamki i warownie26. 
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Rys. 4. Zainteresowania realizowane przez odwiedzających Małopolskę w czasie 

wolnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 

                                                           
26  Szerzej zob. http://www.visit.malopolska.pl/turystyka/kulturowa, marzec 2011. 
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Nie sposób nie wspomnieć, że Małopolska ma wielowiekowe tradycje 
chrześcijańskie. To tu, w Wadowicach, wychowywał się, a następnie w Krako-
wie apostołował papież Polak Jan Paweł II, który wyznaczył Świątyni Miłosier-
dzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach szczególną rolę do odegrania 
w chrześcijańskim świecie27. 

Wśród innych sposobów zagospodarowania wolnego czasu odwiedzający 
Małopolskę wymieniają przede wszystkim (rys. 5):  

– zakupy (ponad 26%), 
– rehabilitację (ponad 16%), 
– modlitwę (prawie 15%), 
– spotkania biznesowe (prawie 13%), 
– spotkania rodzinne (prawie 13%), 
– edukację i szkolenia (ponad 7%).  
Zakupy dla jednych są koniecznością, a dla innych przyjemnością i roz-

rywką, a nawet hobby. Są zwolennicy robienia zakupów w hipermarketach 
(gdzie mogą kupić wszystko w jednym miejscu), ale i tacy, którzy klimat i at-
mosferę małych sklepów spożywczych, warzywniaków i butików nie zamienią 
na nic w świecie. Trzecią grupę tworzą klienci targowisk i hal targowych. 
W Małopolsce można znaleźć wszystko: wielkie centra handlowe (typu Bonar-
ka czy Galeria Krakowska), supermarkety, sklepy spożywcze, odzieżowe, 
obuwnicze, butiki i targowiska – rozsiane po licznych miastach i miasteczkach. 

Jeśli chodzi o rehabilitację, to w Małopolsce można korzystać z natural-
nych sposobów leczenia proponowanych przez liczne sanatoria i domy uzdro-
wiskowe. O leczniczych właściwościach wód mineralnych można się przeko-
nać, odwiedzając Krynicę-Zdrój, Muszynę, Piwniczną czy Wysową. Europejski 
poziom prezentują nowo powstające ośrodki SPA, ale także renomowane 
uzdrowiska podziemne w Wieliczce i Bochni. W Krakowie-Swoszowicach ist-
nieje jedyne w Polsce i jedno z niewielu w Europie uzdrowisko funkcjonujące 
na obszarze dużej aglomeracji28. 

 
 

                                                           
27  Szerzej zob. http://www.visit.malopolska.pl/turystyka/pielgrzymkowa, marzec 2011. 
28  Szerzej zob. http://www.visit.malopolska.pl/turystyka/uzdrowiskowa, marzec 2011. 



Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę… 

 

471 

 

 

16,1

12,71

14,83

26,27

12,71

7,2

5,08

5,93

0 5 10 15 20 25 30

Rehabilitacja

Odwiedziny krewnych i znajomych

Modlitwa

Zakupy

Sprawy służbowe 

Eudakcja i szkolenia

Opieka nad dziećmi

Inne

%
 

 
Rys. 5. Inne sposoby zagospodarowania wolnego czasu przez odwiedzających Mało-

polskę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 
W Małopolsce znajduje się łącznie kilkaset miejsc świętych, do których 

pielgrzymują wierni na modlitwę. Większość tutejszych sanktuariów jest zwią-
zana z kultem maryjnym. Są to między innymi Kalwaria Zebrzydowska (także 
kult Męki Pańskiej), Ludźmierz, Tuchów, Wiktorówki-Rusinowa Polana, Zako-
pane-Krzeptówki. Należy też wspomnieć o Tropiu nad Dunajcem (kult św. An-
drzeja Świerada), Kobylance (cudowny krucyfiks), Szczepanowie (kult 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika). W Krakowie głównymi ośrodkami kultu 
były od zawsze katedra na Wawelu oraz Skałka z grobami świętych. Specyficz-
nym miejscem jest też Oświęcim, do którego udają się „parapielgrzymki” wy-
znawców różnych religii z całego świata29. 

Trzeba zauważyć, że na terenie Małopolski działalność prowadzi ponad 
300 tys. podmiotów gospodarczych30. Region ma też bogatą i specjalistyczną 
ofertą dla organizatorów spotkań biznesowych. Bazę tę tworzy ponad 300 
obiektów, wśród których są nie tylko luksusowe hotele czy ośrodki konferen-

                                                           
29  Szerzej zob. A. Jackowski, Kraków – światowe centrum pielgrzymkowe, http://www. 

sgpm.krakow.pl/artykuly/formatka.php?idwyb=238, marzec 2011. 
30  Szerzej zob. Potencjał gospodarczy Małopolski, http://www.malopolskie.pl/Gospodar- 

ka/Promocja, marzec 2011. 

Edukacja i szkolenia
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cyjne, ale także muzea i obiekty zabytkowe: dwory, pałace i zamki31. Nic zatem 
dziwnego, że podczas pobytu w województwie można załatwić sprawy służbo-
we lub wziąć udział w konferencji, seminarium, szkoleniu. 

 
 

5. Czynniki różnicujące formy aktywności rekreacyjno-sportowej w czasie 
wolnym przez odwiedzających Małopolskę 

 
Forma spędzania wolnego czasu przez odwiedzających gości krajowych 

i zagranicznych jest zróżnicowana – rysunek 6.  
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Rys. 6. Sposób spędzania czasu wolnego przez odwiedzających Małopolskę gości 

krajowych i zagranicznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 
 

                                                           
31  Szerzej zob. Małopolska stawia na turystykę biznesową, http://turystykamalopolska.pl/ 

247/malopolska_stawia_na_turystyke_biznesowa,1721.html, marzec 2011. 
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Cudzoziemcy rzadziej korzystają z możliwości, jakie daje im Małopolska 
w tym zakresie. Wyjątkiem jest turystyka poznawcza (zwiedzanie), którą upra-
wia najwięcej, bo prawie 2/3 gości zagranicznych (Polaków tylko ok. 58%), 
oraz regionalna kultura, w której uczestniczy ponad 1/5 obcokrajowców (Pola-
ków niewiele mniej, bo ok. 19%). Cudzoziemcy częściej też wymieniają inne 
formy aktywności rekreacyjno-sportowej (ponad 17%, a wśród gości krajowych 
tylko niecałe 15%). Wśród odwiedzających gości krajowych szczególną popu-
larnością cieszy się małopolska baza sportowo-rekreacyjna, umożliwiająca 
uprawianie turystyki kwalifikowanej (niemal 51%, a wśród cudzoziemców tyl-
ko ok. 37%), spacery (69%, a wśród obcokrajowców tylko ok. 48%) oraz roz-
rywka i życie towarzyskie (odpowiednio ponad 64% i prawie 16%, a wśród 
gości zagranicznych – ok. 62% i ok. 13%). 

Również płeć różnicuje sposób spędzania czasu podczas pobytu turystycz-
nego w Małopolsce – rysunek 7. Kobiety częściej starają się wykorzystać każdą 
wolną chwilę na rekreację, w tym zwłaszcza na spacery (ponad 70%), rozrywkę 
(niemal 65%), zwiedzanie (ponad 63%) i aktywny wypoczynek (prawie 49%). 
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Rys. 7. Sposób spędzania czasu wolnego przez odwiedzających Małopolskę  

według płci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
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Mężczyźni preferują wprawdzie takie same formy zagospodarowania wolnego 
czasu, ale, po pierwsze, odsetek uczestniczących w nich jest zdecydowanie 
mniejszy, a po drugie, nieco inna jest hierarchia ich ważności, czyli najpierw 
rozrywka (prawie 63%), potem spacery (prawie 58%), a następnie zwiedzanie 
(ponad 56%) i aktywny wypoczynek (prawie 47%).  

Warto zaznaczyć, że kobiety częściej spotykają się ze znajomymi (ponad 
18%, a mężczyźni – tylko niecałe 13%). Niestety, częściej wypoczywają też 
biernie (niemal 30%, a mężczyźni – niecałe 24%), co przypuszczalnie jest zwią-
zane z tym, że wiele z nich pracuje obecnie zawodowo i jednocześnie wykonuje 
większość obowiązków domowych. Są zatem bardzo zmęczone i uważają, że 
tylko bezczynność może najlepiej wyeliminować ten stan. Mężczyźni są bar-
dziej skłonni do uczestniczenia w kulturze (ponad 20%, kobiety – niecałe 19%), 
w tym zwłaszcza w imprezach sportowych (np. Tour de Pologne) i bizneso-
wych. Więcej z nich realizuje też własne zainteresowania (prawie 22%, kobiety 
– niecałe 19%), ma bowiem więcej czasu wolnego (z racji chociażby uchylania 
się od obowiązków domowych), i z reguły wyższe zarobki32. 

Czynnikiem różnicującym aktywność jednostki jest wiek. Analizując jego 
wpływ na sposób spędzania czasu wolnego gości Małopolski, zauważono, że 
we wszystkich wyróżnionych grupach wiekowych najczęściej wymieniano spa-
cery, zwiedzanie, rozrywkę i aktywny wypoczynek. Hierarchia ważności tych 
form jest jednak odmienna w poszczególnych grupach – rysunek 8. Najmłodsi 
odwiedzający region najbardziej preferują zwiedzanie (ponad 66%), następnie 
turystykę aktywną (prawie 55%) i rozrywkę (ponad 36%), a w mniejszym stop-
niu życie towarzyskie (6%). Z kolei turyści w wieku od 20 do 29 lat, będąc 
w Małopolsce, swój czas wolny najchętniej przeznaczają na rozrywkę (ponad 
71%), natomiast najmniej preferowanymi przez nich formami aktywności są 
inne sposoby spędzania wolnego czasu (11,2%), między innymi spotkania 
z rodziną i zakupy. Dla turystów w wieku od 30 do 49 lat zdecydowanym prio-
rytetem są zarówno spacery, jak i rozrywka (blisko 70%), natomiast najrzadziej 
deklarowaną przez nich formą aktywności jest życie towarzyskie (blisko 12%). 
Osoby w okresie przedemerytalnym, czyli w wieku od 50 do 65 lat, najbardziej 
preferują zwiedzanie (ponad 71%), następnie spacery (prawie 63%)  
 

                                                           
32  Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, 

J. Plantega, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 66–67. 
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Rys. 8. Sposób spędzania czasu przez odwiedzających Małopolskę według wieku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 

i rozrywkę (blisko 60%), a w mniejszym stopniu inne sposoby spędzania czasu 
wolnego (ponad 15%), na przykład spotkania z sacrum, spotkania z rodziną, 
zakupy. Seniorzy w wieku 65+ są nastawieni głównie na spacery (83%) oraz 
poznanie ciekawych miejsc i obiektów (blisko 57%). Ten segment gości naj-
liczniej uprawia nietypowe sposoby spędzania wolnego czasu (prawie 42%), 



476 Agata Niemczyk, Renata Seweryn 

 

przeznaczając go zwłaszcza na modlitwę33 i rehabilitację34. Z pewnością daje im 
to satysfakcję psychiczną, radość życia i spełnienie, tak niezbędne w okresie 
poprodukcyjnym, kiedy brak pracy zawodowej niejednokrotnie powołuje spa-
dek własnej wartości. 

Biorąc pod uwagę wykształcenie, trzeba stwierdzić, że wraz ze wzrostem 
wykształcenia wzrasta, niestety, odsetek wypoczywających biernie (z ok. 20% 
do prawie 28%) i zmniejsza się procent wskazujących na mniej typowe formy 
wykorzystania czasu wolnego podczas pobytu w Małopolsce (z prawie 27% do 
ok. 13%) – rysunek 9. Wszystkie grupy wyodrębnione ze względu na poziom 
wykształcenia wykazują zainteresowanie turystyką poznawczą, spacerami, roz-
rywką i aktywnym wypoczynkiem, jednak mają inną hierarchię ich ważności. 
Goście z wykształceniem podstawowym najbardziej preferują zwiedzanie (po-
nad 72%), następnie turystykę aktywną (prawie 47%) i spacery (ponad 44%), 
a w mniejszym stopniu rozrywkę (ok. 29%). Dla turystów po szkole zawodowej 
zdecydowanym priorytetem są spacery (ponad 79%), dalej rozrywka (ponad 
67%) i zwiedzanie (ponad 65%), a na końcu aktywny wypoczynek (niecałe 
47%). Osoby, które ukończyły szkołę średnią, rozrywkę (prawie 65%) przed-
kładają nad spacery (ponad 62%), poznanie (prawie 59%) i uprawianie sportu 
rekreacyjnego (prawie 50%). Przybysze po studiach najczęściej wybierają spa-
cery (prawie 68%) i rozrywkę (niemal 2/3), a w mniejszym stopniu zwiedzanie 
(ponad 59%) i aktywny wypoczynek (ok. 45%). Ci ostatni najczęściej spośród 
badanych grup uczestniczą natomiast w kulturze (ponad 1/4). Warto dodać, że 
własne zainteresowania w największym stopniu realizują osoby z wykształce-
niem podstawowym (prawie 23%), a życie towarzyskie prowadzą goście po 
szkole średniej (prawie 19%). 

 
 
 
 

                                                           
33  Wzrastająca na emeryturze lub rencie aktywność religijna pomaga m.in. zaakcentować 

procesy starzenia, choroby i przystosować się do nowej sytuacji. Zob. G. Orzechowska, Aktualne 
problemy gerontologii społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1999, 
s. 29. 

34  Szerzej na temat zmian w organizmie w związku z chorobą i biologicznym starzeniem 
się człowieka zob. m.in. W. Sidorowicz, Starość a sprawność, Sport i Turystyka, Warszawa 
1974, s. 53–57; H. Szwarc, T. Wolańska, T. Łobożewicz, Rekreacja i turystyka ludzi w starszym 
wieku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 23–25. 
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Rys. 9. Sposób spędzania czasu wolnego przez odwiedzających Małopolskę  

według wykształcenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 
Analiza zróżnicowania form aktywności rekreacyjno-sportowej ze wzglę-

du na status zawodowy pozwala dojść do podobnych wniosków, jak badanie 
według wykształcenia – we wszystkich grupach najczęściej wymieniane są spa-
cery, zwiedzanie, rozrywka i aktywny wypoczynek, ale ich kolejność z uwagi 
na częstość wskazań jest odmienna – rysunek 10. Uczniowie i studenci preferu-
ją, co oczywiste, uprawianie sportów rekreacyjnych (ponad 64%) i rozrywkę 
(ponad 60%), ale ponad połowa z nich poznaje również zabytki i okolice (ponad 
55%) oraz chodzi na spacery (ponad 53%). 
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Rys. 10. Sposób spędzania czasu wolnego przez odwiedzających Małopolskę  

według statusu zawodowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 
Aktywni zawodowo w największym stopniu korzystają z lokali gastrono-

micznych, klubów i dyskotek (prawie 65%), chodzą na spacery (ponad 62%) 
i zwiedzają (60%), a rzadziej wypoczywają aktywnie (niecałe 47%). Wśród 
osób zajmujących się domem prym wiodą spacery (ponad 83%) i rozrywka 
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(ponad 76%), a rzadziej wybierana jest turystyka poznawcza (ok. 60%) i sporty 
rekreacyjne (ok. 47%). Tego typu turyści, przypuszczalnie ze względu na ciągłą 
pracę w domu, podczas wyjazdu turystycznego najczęściej wypoczywają bier-
nie (prawie 42%), ale też najwięcej z nich w porównaniu z pozostałymi grupami 
uczestniczy w kulturze (ponad 21%). Bezrobotni zazwyczaj podobnie jak po-
przedni segment wybierają mniej kosztowne formy spędzania wolnego czasu, 
czyli spacery (prawie 74%) i rozrywkę (prawie 59%), aczkolwiek zwiedzanie 
i aktywny wypoczynek też cieszą się wśród nich relatywnie dużą popularnością 
(odpowiednio prawie 53% i 50%). Warto dodać, że w porównaniu z pozostały-
mi grupami najwięcej z nich zacieśnia więzi koleżeńskie – prawie 24% spotyka 
się w czasie wolnym ze znajomymi. Wreszcie emeryci i renciści, z uwagi na 
wiek lub/i chorobę, są szczególnie nastawieni na te formy aktywności rekre-
acyjno-sportowej, które nie wymagają kondycji fizycznej, czyli na spacery (po-
nad 70%)35 oraz poznanie ciekawych miejsc i obiektów (prawie 68%). Rzadziej 
natomiast, co oczywiste, korzystają z pubów, klubów, kawiarni itp. (ok. 49%) 
czy uprawiają sporty rekreacyjne (tylko niecałe 24%, czyli tyle samo, ile wypo-
czynek bierny). Jak podkreślano, emeryci i renciści najliczniej uprawiają niety-
powe sposoby spędzania wolnego czasu (prawie 28%), a ponadto najliczniej 
realizują własne hobby (niemal 23%).   

Sposób spędzania wolnego czasu podczas pobytu w Małopolsce nieznacz-
nie różnicuje też wielkość miejsca zamieszkania odwiedzających. Wprawdzie 
kolejność czterech najpopularniejszych form jest we wszystkich wyodrębnio-
nych z uwagi na to kryterium segmentów gości niemal identyczna, lecz odsetek 
preferujących je turystów jest odmienny – rysunek 11. Mieszkańcy dużych 
miast najczęściej czas wolny przeznaczają na zwiedzanie okolicznych zabytków 
i innych atrakcji (ponad 63%), rozrywkę (prawie 63%) i spacery (ponad 62%), 
a w mniejszym stopniu na uprawianie sportów rekreacyjnych (ok. 46%). Naj-
liczniej realizują oni ponadto własne zainteresowania (ponad 22%). Ludność 
miast średniej wielkości i małych miasteczek wiedzie prym w wykorzystaniu 
czasu wolnego podczas wypoczynku na rozrywkę (ponad 65%). Często chodzą 
także na spacery (niemal 65%) i uprawiają turystykę poznawczą (ponad 55%). 
                                                           

35  Spacer jest nie tylko ćwiczeniem ciała, ale również zajęciem aktywizującym psychicz-
nie (zob. B. Becker, E. Brügmann, I. Tutt, Alt werden – beweglich bleiben, Verlag gruppen-
pädagogischer Literatür, Wehrheim 1977, s. 29), jest najłatwiejszą i najlepszą metodą uwolnienia 
się z „letargu ruchowego” i ponownego odkrycia aktywności ruchowej (zob. J. Schmidt,  
Geeignete Sportarten für den alternden Menschen, „Med. Klinik, München” 1974, Vol. 69, Nr. 9, 
s. 367). 
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Wyróżniają się pod względem aktywnego (prawie 50%), ale również, niestety, 
biernego (prawie 31%) spędzania czasu. Najwięcej z nich uprawia inne formy 
(prawie 18%), w tym zakupy, spotkania rodzinne i biznesowe oraz modlitwę. 
Mieszkańcy wsi preferują natomiast spacery (ponad 68%). Dużym zaintereso-
waniem cieszy się też rozrywka (ponad 63%), zwiedzanie (prawie 63%) i upra-
wianie sportów rekreacyjnych (prawie 46%). Spośród pozostałych grup najlicz-
niej uczestniczą w kulturze (ponad 21%) i życiu towarzyskim (ponad 20%). 
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Rys. 11. Sposób spędzania czasu wolnego przez odwiedzających Małopolskę  

według wielkości miejsca zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 
Analiza form aktywności rekreacyjno-sportowej w zależności od statusu 

materialnego odwiedzających Małopolskę pozwala zauważyć (rys. 12), że oso-
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by legitymujące się bardzo dobrą sytuacją materialną w największym stopniu 
uprawiają turystykę poznawczą (prawie 76%), uczestniczą w rozrywce (ponad 
71%), uprawiają sporty rekreacyjne (ponad 54%) i realizują własne zaintereso-
wania (prawie 30%). Oznacza to, że te formy spędzania wolnego czasu wyma-
gają zaangażowania największych środków finansowych.  
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Rys. 12. Sposób spędzania czasu wolnego przez odwiedzających Małopolskę  

według statusu materialnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 



482 Agata Niemczyk, Renata Seweryn 

 

Wypoczynek bierny jest wśród wszystkich badanych grup najbardziej pre-
ferowany przez osoby o dobrym statusie materialnym (prawie 31%), aczkol-
wiek częściej, co trzeba podkreślić, turyści ci chodzą na spacery (ponad 67%), 
uczestniczą w rozrywce (ponad 64%), zwiedzają (prawie 57%), a nawet wypo-
czywają aktywnie (ponad 44%). Goście o średnich dochodach najczęściej spo-
śród wszystkich badanych segmentów wskazują na inne sposoby spędzania 
wolnego czasu (prawie 18%), w tym zwłaszcza na poratowanie zdrowia i reha-
bilitację oraz spotkania rodzinne. Tacy odwiedzający często chodzą też na spa-
cery (2/3), do klubów i lokali gastronomicznych (ponad 57%), zwiedzają (po-
nad 1/2) i aktywnie wypoczywają (prawie 50%). 

Turyści o złym statusie materialnym najczęściej spośród wszystkich anali-
zowanych grup uczestniczą w kulturze (1/4), w tym w różnego rodzaju wyda-
rzeniach masowych. Większość z nich korzysta jednak przede wszystkim z tej 
formy aktywności sportowo-rekreacyjnej, która nie wymaga dużych nakładów 
finansowych i posiadania specjalistycznego (a tym samy drogiego) sprzętu, 
czyli spaceruje (ponad 62%). Niewielu z nich stać na zwiedzanie (tylko 50%, 
czyli najmniej spośród wyróżnionych segmentów), uprawianie sportów rekrea-
cyjnych (ok. 37%, także najmniej), rozrywkę w lokalach gastronomicznych, 
klubach i dyskotekach (niecałe 19% – również najmniej) czy realizację włas-
nych zainteresowań (niewiele ponad 6% – też najmniej). 

 
 

Zakończenie 

 
Według prognoz postępująca komputeryzacja i automatyzacja będą nadal 

przyczyniać się do skracania czasu pracy. Potrzeba zagospodarowania czasu 
wolnego, który przypuszczalnie będzie już nie marginesem życia człowieka, ale 
jego dominantą, będzie coraz większa. Ważne jest, aby wykorzystać go w spo-
sób właściwy, czyli taki, który będzie podnosił sprawność fizyczną i umysłową 
człowieka. Turystyka jest aktywnością podejmowaną w czasie wolnym, a na 
dodatek podczas wyjazdu turysta oprócz realizacji głównego motywu podróży 
dysponuje czasem wolnym, który powinien należycie zagospodarować. Obec-
nie, jak dowodzą analizy przeprowadzone na przykładzie odwiedzających Ma-
łopolskę, formę jego wykorzystania determinują nie tylko czynniki demogra-
ficzno-społeczne, ale również sytuacja finansowa. Z tego powodu w znacznym 
stopniu wypełnia go bierny wypoczynek. Należy jednak wciąż uświadamiać 



Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę… 

 

483 

 

ludziom wartość form aktywnych, ponieważ brak ruchu odbija się negatywnie 
na zdrowiu, a to powoduje jeszcze większe wydatki.  
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SPORTS AND RECREATION ACTIVITY  

OF THE TOURISTS VISITING MALOPOLSKA  

EMPIRICAL RESEARCH 

 
 

Summary 
 
This article aims to present the sport-recreation forms of leisure activities during 

tourist trips. Leisure time has been defined and categories of sport-recreation activities 
have been specified.  Sports-recreation activity has been explained and its application 
during tourist trips has been indicated. Next, based on the results of the tourist traffic 
research in Malopolska in 2009, the active and cognitive tourism, participation in cul-
ture and entertainment, realizing their own interests, participation in social life, recrea-
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tion by walking, as well as passive recreation, has been analysed. Finally, the authors 
identified the factors differentiating the activities undertaken during the peregrination. 

 
Translated by Agata Niemczyk, Renata Seweryn 
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UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁECKIEGO 
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W 2010 ROKU 
 
 
 

Wstęp 

 
W artykule przedstawiono wyniki internetowego badania ankietowego za-

tytułowanego Udział mieszkańców powiatu wałeckiego w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych w 2010 roku, przeprowadzonego w marcu 2011 roku. Głównym 
celem badania było poznanie sposobów spędzania czasu przeznaczonego na 
sport i rekreację ruchową w powiecie wałeckim, ocena zaangażowania w zaję-
cia, częstotliwość zajęć oraz próba oszacowania wydatków przeznaczanych na 
sport i rekreację przez mieszkańców powiatu. W przypadku osób, które nie 
uprawiały sportu, ani rekreacji ruchowej, lub uprawiały ją sporadycznie, pró-
bowano uzyskać informację na temat głównych powodów takiego stanu rzeczy. 

Cechy społeczno-demograficzne, takie jak miejsce zamieszkania (mia-
sto/wieś), płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, liczba dzieci, główne źródło 
utrzymania, wysokość miesięcznego dochodu, pozwoliły stworzyć dwa profile 
mieszkańców powiatu wałeckiego z punktu widzenia zaangażowania w sport 
i rekreację ruchową: profil osoby aktywnej i profil osoby biernej. 
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1.  Metoda badawcza i realizacja badania 

 
Badanie przeprowadzono od 1 marca 2011 roku do 15 marca 2011 roku. 

Wzięło w nim udział 126 respondentów mieszkających na terenie powiatu wa-
łeckiego. Warto podkreślić, że w skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy 
miejsko-wiejskie: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, wiejska gmina Wałcz i miejska 
gmina – miasto Wałcz1. 

Badanie przeprowadzono metodą ankiety internetowej on-line, którą 
umieszczono na stronie Net-ankiety.pl. Obejmowała ona 17 następujących py-
tań: 

1. Miejsce zamieszkania (powiat). 
2. Miejsce zamieszkania (miasto/wieś). 
3. Płeć. 
4. Wiek. 
5. Wykształcenie. 
6. Główne źródło utrzymania. 
7. Wysokość miesięcznego dochodu (w zł). 
8. Aktualny stan cywilny. 
9. Liczba dzieci. 
10. Czy uczestniczył/a Pan/i w 2010 roku w zajęciach sportowych lub re-

kreacyjnych (systematycznie lub sporadycznie)? 
11. Jeżeli nie uczestniczył/a Pan/i w żadnych zajęciach, proszę podać po-

wód/powody (maksymalnie 5). 
12. Uprawiana forma rekreacji ruchowej (można podać maksymalnie 5). 
13. Zakres uczestnictwa w rekreacyjnych formach aktywności ruchowej. 
14. Czas trwania zajęć. 
15. Ile wynoszą Pana/i miesięczne opłaty za uczestnictwo w zajęciach? 

(można wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi). 
16. Sposób zorganizowania Pana/i aktywności rekreacyjno-ruchowej. 
17. Z jakich zajęć chciał(-a)by Pan/i skorzystać w przyszłości? (można 

podać maksymalnie 5 odpowiedzi). 
 
 
 

                                                           
1  www.powiatwalecki.com.pl, marzec 2011. 
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2.  Charakterystyka badanych respondentów 

 
W badanej zbiorowości nieznacznie przeważały kobiety, które stanowiły 

50,79%. Aż 83,33% badanych stanowili mieszkańcy miasta, a jedynie 16,67% 
mieszkańcy wsi. Największą liczebnie grupę wiekową tworzyli respondenci 
w przedziale wiekowym 25–29 lat (19,05%), następnie 20–24 lata (17,46%), 
40–44 lata (13,49%), 30–34 lata (11,11%), 35–39 lat (10,32%), 45–49 lat 
(6,35%), 60–64 lata (6,35%), 55–59 lat (5,56%), 50–54 lata (3,97%), 15–19 lat 
(3,17%), 10–14 lat (1,59%) i 65–69 lat (1,59%).  

Ze względu na wykształcenie największą grupę stanowiły osoby z wyż-
szym wykształceniem (aż 60,32%) oraz ze średnim i policealnym (32,54%). 
Wykształcenie gimnazjalne miało 3,97% badanych, zasadnicze zawodowe – 
3,17%. Nikt z badanych nie miał wykształcenia podstawowego. 

Głównym źródłem utrzymania dla większości badanych (37,70%) był do-
chód z pracy najemnej w sektorze publicznym. Dochód z pracy najemnej w sek-
torze prywatnym uzyskiwało 22,22% zbadanych, z pracy na własny rachunek – 
21,43%, z emerytury lub renty – 8,73%, z innego źródła (np. z zasiłku dla bez-
robotnych, pomocy socjalnej) – 5,56%, z wykonywania wolnego zawodu – 
3,97%, natomiast najmniej, bo 0,79% – z użytkowania gospodarstwa rolnego. 

Większość badanych miała niskie dochody. Przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto w powiecie wałeckim wynosiło w badanym okresie  
2678,58 zł2. Co ciekawe, aż 69,45% zbadanych nie uzyskiwało takich docho-
dów. W grupie o najwyższych dochodach, powyżej 4000,00 zł, znalazło się 
12,70% respondentów. 

Analiza zbadanej zbiorowości wykazała, że najliczniejszą grupę ze wzglę-
du na stan cywilny, bo aż 58,73%, stanowiły osoby zamężne/żonaci oraz pan-
ny/kawalerowie – 35,71%. Dzieci miało 58,73% respondentów. Wśród nich 
największą grupę stanowiły osoby mające dwoje dzieci – 51,35%, jedno dziec-
ko – 36,49%, a troje – 12,16%. W badanej zbiorowości nie było osób mających 
więcej niż troje dzieci. 

 
 
 
 

                                                           
2  Rocznik Statystyczny Pracy 2010 r., GUS, Warszawa 2010, s. 81. 
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3. Uczestnictwo w zajęciach sportowych i rekreacyjnych 

 
Wśród zbadanej zbiorowości 67,45% osób uczestniczyło w 2010 roku 

w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych. Wypełniając ankietę, mogli wybrać 
maksymalnie pięć najczęściej uprawianych form. Najpopularniejszą formą zajęć 
sportowo-rekreacyjnych były w kolejności: jazda na rowerze, spacery i pływa-
nie, następnie taniec, piłka nożna, piłka siatkowa, jazda na łyżwach, korzystanie 
z siłowni, wędkarstwo, jogging, jazda na nartach, nordic walking, tenis ziemny, 
jazda na rolkach, kajakarstwo, badminton, żeglarstwo, koszykówka, tenis sto-
łowy, piłka ręczna, szachy, karate, wioślarstwo, saneczkarstwo, boks, kultury-
styka, strzelectwo. Kobiety najczęściej jeździły na rowerze, spacerowały, pły-
wały, uprawiały nordic walking i tańczyły. Z tańca korzystały najczęściej ko-
biety młode, do 29. roku życia, natomiast kobiety w przedziale wiekowym  
30–39 lat najczęściej jeździły na rowerze, spacerowały i pływały. Spacery w tej 
grupie wiekowej najczęściej odbywają kobiety mające dzieci, co może sugero-
wać spacery rodzinne. Kobiety powyżej 40. roku życia głównie jeździły na 
rowerze, spacerowały i uprawiały nordic walking. Mężczyźni wybierali jazdę 
na rowerze, pływanie, piłkę nożną, piłkę siatkową, łyżwy, siłownię i tenis 
ziemny. Mężczyźni do 29. roku życia najczęściej wybierali piłkę nożną, pływa-
nie, jazdę na łyżwach i siłownię. Mężczyźni w przedziale wiekowym 30–39 lat 
najchętniej jeździli na rowerze, pływali i grali w tenis ziemny. Mężczyźni po-
wyżej 40. roku życia najczęściej pływali, spacerowali, biegali, jeździli na rowe-
rze, czasami wędkowali. Osoby mieszkające na wsi najczęściej spacerowały 
i wędkowały, co może wynikać z braku odpowiedniej infrastruktury sportowej 
w miejscu zamieszkania. 

Większość badanych (59,82%) uczestniczyła w zajęciach systematycznie. 
Pod tym względem największą grupę tworzyły osoby, które uczestniczyły sys-
tematycznie w zajęciach – dwa razy w tygodniu – 25%, następnie osoby uczest-
niczące sporadycznie – raz w miesiącu – 22,32%, systematycznie – raz w tygo-
dniu – 18,75%, okazjonalnie (np. w wakacje) – 17,86%, systematycznie – trzy 
razy w tygodniu i częściej – 16,07% badanych. 

Pod względem czasu poświęcanego na zajęcia sportowe i rekreacyjne naj-
większą grupę tworzyły osoby poświęcające na nie jednorazowo godzinę – 
33,33%, następnie 1,5 godz. – 26,47%, 2 godz. – 18,63%, 0,5 godz. – 11,76%, 
3 godz. i więcej – 7,84%, 2,5 godziny – 1,96%. 
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Ważnym czynnikiem są opłaty ponoszone za uczestnictwo w zajęciach. 
Zbyt wysokie mogą zniechęcać do uprawiania sportu i rekreacji, zwłaszcza 
osoby niewiele zarabiające. Badanie wykazało jednak, że nie był to czynnik 
zniechęcający do uprawiania sportu. Aż 50% osób uczestniczących w zajęciach 
wskazało, że nie ponosiło żadnych opłat. Dotyczy to przede wszystkim zajęć 
organizowanych we własnym zakresie, takich jak jazda na rowerze, spacery 
i jogging. Wśród osób, które nie płaciły za zajęcia, 7,55% stanowiły osoby, 
którym zajęcia dofinansowywał zakład pracy. Były to przede wszystkim zajęcia 
na pływalni. Wśród ogółu badanych osoby te stanowiły 3,77%. Kwotę miesz-
czącą się w granicach 1,00–50,00 zł opłaca 26,64% badanych, 51,00–100,00 zł 
– 16,98%, 101,00–150,00 zł – 5,66%, 151,00–200,00 zł – 3,77%. 

Niezwykle ważnym elementem jest sposób zorganizowania zajęć. Aż 
79,44% osób uczestniczących w zajęciach organizowało je indywidualnie.  
Z usług prywatnego organizatora korzystało 11,21%. W klubach sportowych 
(np. UKS, SKA, AZS) trenowało 6,54%, były to głównie ludzie młodzi, do  
29. roku życia, natomiast zakłady pracy organizowały zajęcia zaledwie 1,87% 
badanym. Inną formą organizacji zajęć wymienianą przez ankietowanych były 
stowarzyszenia, zakłady pracy dofinansowujące pracownikom najczęściej zaję-
cia na pływalni. 

W zajęciach sportowych i rekreacyjnych nie uczestniczy 32,55% bada-
nych. Aż 87% tej grupy stanowiły osoby stanu wolnego, do 29. roku życia, co 
może świadzyć o braku czynnika motywującego, którym w przypadku osób 
mających rodziny zazwyczaj są dzieci i żona/mąż. Osoby, które nie uczestni-
czyły w zajęciach, pytano o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy. Wskazywa-
ły one przede wszystkim na brak wolnego czasu – 29,13%, brak motywacji – 
15,53% badanych, natomiast 8,74% w ogóle nie czuło takiej potrzeby. Zmęcze-
nie podało 6,80%, po tyle samo zbyt wysokie koszty uczestnictwa i brak w po-
bliżu miejsca zamieszkania odpowiedniej infrastruktury do uprawiania aktyw-
ności, która interesuje badanych. Niektóre osoby za główną przyczynę uznały 
brak partnera do uczestniczenia w zajęciach – 5,83% osób nieuczestniczących 
w zajęciach, były to same kobiety. Inne przyczyny to zbyt wysokie koszty za-
kupu specjalistycznego sprzętu i odzieży – 4,85%, niechęć do przemęczania się 
– 3,88%, brak opieki nad dziećmi – 2,91%, preferowanie rekreacji biernej  
(np. czytanie, opalanie) – 1,94%, zakaz wydany przez lekarza – 1,94%, brak 
środka transportu – 1,94%, inne zajęcia – 1,94%, brak profesjonalnej kadry – 
0,97%. 
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Podsumowując, do uprawiania sportu i rekreacji w powiecie wałeckim nie 
potrzeba, jak sądzi wielu, wysokich nakładów finansowych. Co drugi mieszka-
niec powiatu w ogóle nie płacił za zajęcia, a większość osób organizowała je 
samodzielnie. Wystarczą chęci, trochę wolnego czasu i motywacja, na przykład 
ze strony rodziny. Dzieci nie były czynnikiem demotywującym, wręcz przeciw-
nie – większość osób z dziećmi aktywnie uczestniczyła w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych.  

 
 

4. Preferencje w zakresie uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych w przyszłości 

 
Ponieważ w powiecie wałeckim jest wielu nauczycieli i trenerów sporto-

wych, ponadto Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Wałczu kształci kadrę, więc 
region ten ma olbrzymi potencjał. W promowaniu sportu w powiecie wałeckim 
z wykorzystaniem krajowych i unijnych dotacji główną rolę odgrywają: Staro-
stwo Powiatowe w Wałczu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu, 
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Wałcz-Buko-
wina, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w Wałczu, kluby sportowe i liczne organizacje poza-
rządowe. 

Badanie preferowanych w przyszłości dyscyplin sportowych i rekreacyj-
nych pokazało, że w powiecie wałeckim są chętni do uprawiania sportu. 
W przyszłości najwięcej osób będzie chciało skorzystać z następujących zajęć 
(w kolejności): pływanie, jazda na rowerze, fitness, nordic walking, kręgle, 
spacery, aquaaerobic, taniec, siłownia, żeglarstwo, narty, joga, tenis ziemny, 
kajakarstwo, piłka nożna, piłka siatkowa, jogging, tai-chi, kung-fu, rolki, tenis 
stołowy, koszykówka, wędkarstwo i boks. 

 
 

Zakończenie 

 
W artykule przedstawiono wyniki internetowego badania ankietowego za-

tytułowanego Udział mieszkańców powiatu wałeckiego w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych w 2010 roku przeprowadzonego w marcu 2011 roku. Celem 
badania było poznanie sposobów spędzania czasu przeznaczonego na sport 
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i rekreację w powiecie wałeckim, a także identyfikacja barier uniemożliwiają-
cych udział w takich zajęciach. 
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THE PARTICIPATION OF THE INHABITANTS OF POWIAT WAŁECKI  

IN ACTIVITIES SPORT AND RECREATIONAL IN 2010 YEAR 

  
 

Summary 
 
The article presents the results of internet survay online The participation of the 

inhabitants of Powiat Wałecki in activities sport and recreational in 2010 year con-
ducted in March 2011 year. The main aim of this study investigation was the under-
stand how to spend your time spent activities sport and recreational in Powiat Wałecki, 
and the identification of barriers making impossible the participation also. 

  
Translated by Anna Korzeniewska 
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ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POLSKI  
W UJĘCIU REGIONALNYM 

 
 
 

Wstęp 

 
Zdrowie jest podstawową wartością, o którą powinien dbać człowiek. Ma 

ono decydujący wpływ na możliwość podejmowania przez niego działalności. 
Jest pojęciem bardzo szerokim. Według WHO (World Health Organization – 
Światowa Organizacja Zdrowia) „zdrowie to nie tylko brak choroby i niedołę-
stwa, ale stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia”1. 
Definicja ta obejmuje nie tylko zdrowie jako stan braku choroby, ale także 
zwracano w niej uwagę na społeczną i ekonomiczną stronę życia człowieka. 
Zdrowie można mierzyć w wymiarze jednostki bądź społeczności. Rozróżnia 
się ponadto dwa sposoby oceny zdrowia: obiektywną i subiektywną. 

Stan zdrowia ma ścisły związek z jakością życia w ujęciu medycznym 
i społecznym. Obejmuje takie obszary życia, jak stan fizyczny i sprawność ru-
chowa, stan psychiczny, sytuacja społeczna i warunki ekonomiczne oraz dozna-
nia somatyczne.  
                                                           

1  WHO, Health 21. The health for all. Policy framework for the Eur Region 21 targets for 
the 21 th century. World Health Organisation, Kopenhaga 1998, za M. Kwilecka, Z. Brożek, 
Bezpośrednie funkcje rekreacji, ALMAMER, Warszawa 2007, s. 87. 
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Celem artykułu jest ocena regionalnego zróżnicowania stanu zdrowia Po-
laków oraz identyfikacja poziomu zadowolenia z poszczególnych sfer życia ze 
względu na wielkość miejsca zamieszkania oraz województwo. Ważnym aspek-
tem jest również odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek między samooceną 
stanu zdrowia i zadowolenia z życia a sposobami spędzania wolnego czasu. 

Badania terenowe zostały wykonane w 2010 roku przez Research Interna-
tional Pentor metodą bezpośredniego wywiadu osobistego. Objęto nimi repre-
zentatywną losową próbę mieszkańców Polski pod względem takich cech, jak 
województwo, wielkość miejsca zamieszkania, płeć, wiek oraz wykształcenie. 
W badaniach wykorzystano skalę pięciostopniową, gdzie 1 oznaczało wartość 
najgorszą, a 5 – wartość najlepszą (np. przy ocenie stanu zdrowia 1 – stan bar-
dzo zły, 5 – stan bardzo dobry). 

 
 

1. Samoocena stanu zdrowia Polaków 

 
Stan zdrowia ludności Polski opracowano na podstawie wskaźnika samo-

oceny stanu zdrowia, czyli określenia, jak ludzie postrzegają i oceniają swoje 
własne zdrowie. Ankietowe badanie stanu zdrowia jest subiektywne, a jego 
przedmiotem wiedza i odczucia respondentów na temat własnego zdrowia.  

W specyfikę wskaźnika wpisany jest subiektywizm, wynikający nie tylko 
z samodzielnej oceny stanu zdrowia, ale także z postrzeganego natężenia tej 
cechy. Ta sama kwestia charakteryzuje wszystkie przedstawione tu wskaźniki, 
pokazując odczucia Polaków dotyczące ich stanu zdrowia. Wyniki świadczą 
przede wszystkim o stanie świadomości zdrowotnej i postawy wobec zdrowia 
badanych osób. Są to informacje uzupełniające obiektywne statystyki zachoro-
walności czy zachowań zdrowotnych, pokazujące zagadnienie zdrowotności 
z innego punktu widzenia. 

Ponad połowa Polaków w 2010 roku oceniała swój stan zdrowia jako do-
bry lub bardzo dobry (wykres 1). Co dziesiąty mieszkaniec Polski ocenił go 
jako zły lub bardzo zły. Poziom subiektywnych ocen stanu zdrowia mieszkań-
ców Polski był zróżnicowany regionalnie. Biorąc pod uwagę sumę kategorii 
pozytywnych (bardzo dobry i dobry), najlepiej stan swojego zdrowia ocenili 
mieszkańcy województw: lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego 
i mazowieckiego (ponad 70% wskazań), a najmniej korzystnie – mieszkańcy 
województwa świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego, gdzie odsetek 



Zdrowie i jakość życia mieszkańców Polski… 

 

499 

 

określających stan zdrowia jako bardzo dobry lub dobry nie przekraczał 40%. 
Równie niekorzystna sytuacja była w województwach zachodniopomorskim 
i lubuskim (43–46%), gdzie jednocześnie najwyższy był odsetek oceniających 
swój stan zdrowia jako zły i bardzo zły (odpowiednio 24 i 23%). 
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Wykres 1. Samoocena stanu zdrowia Polaków w 2010 roku według województw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych ogólnopolskich N = 1000, 
wrzesień 2010. 

 
 
Czynnikiem różnicującym subiektywną ocenę stanu zdrowia była również 

wielkość miejsca zamieszkania (wykres 2). Na obszarach wiejskich i w mia-
stach poniżej 200 tys. mieszkańców mniej niż 60% mieszkańców oceniło swój 
stan zdrowia jako dobry bądź bardzo dobry (odpowiednio 55% i 56%). Poziom 
samooceny zdrowia był wyższy w dużych miastach, liczących powyżej 200 tys. 
osób. Tam odsetek ocen bardzo dobry lub dobry wynosił 66%, a w Warszawie – 
70% (z jednoczesnym brakiem wskazań na bardzo zły stan). Różnice te można 
tłumaczyć lepszą dostępnością usług medycznych w dużych miastach i wyż-
szym poziomem świadomości zdrowotnej w tych miejscowościach. Ważnym 
czynnikiem jest także wyższy status ekonomiczny mieszkańców tych obszarów. 
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Wykres 2. Samoocena stanu zdrowia Polaków w 2010 roku według wielkości miejsca 

zamieszkania 

Źródło: jak pod wykresem 1. 
 
 

2. Ograniczenia w wykonywaniu typowych czynności warunkowane stanem 
zdrowia 

 
W roku 2010 Polacy oceniali stan swojego zdrowia korzystnie. Pomimo to 

przeciętnie jedna piąta społeczeństwa odczuwała ograniczenia w wykonywaniu 
codziennych czynności z powodu stanu zdrowia. Najczęściej były to ogranicze-
nia bezpośrednio związane z aktywnością fizyczną, na przykład bieganie, no-
szenie ciężkich przedmiotów, zajęcia sportowe. Dotyczą one niespełna 40% 
polskiego społeczeństwa, Były to czynności związane z aktywnością ruchową 
oraz preferowanymi formami spędzania wolnego czasu (wykres 3). Około 1/3 
Polaków miało problemy z wchodzeniem po schodach na kilka pięter, 25% – 
problemy ze schylaniem się, niewiele mniej odczuwało ograniczenia zdrowotne 
przy wykonywaniu umiarkowanych czynności ruchowych, na przykład odku-
rzania. Przeciętnie 20% polskiego społeczeństwa odczuwało trudności wynika-
jące z ich stanu zdrowia przy przejściu odległości ponad 500 m. Dla 11% pro-
blem było przejście odległości wynoszącej około 100 m (wykres 3).  
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Czynności wysiłkowe, np. bieganie, podnoszenie
ciężkich przedmiotów, męczące zajęcia sportowe

Czytanie bez okularów (szkieł kontaktowych)

Wchodzenie po schodach na kilka pięter

Schylanie się lub klękanie

Umiarkowane czynności, np. przestawianie stołu,
odkurzanie, gry ruchowe

Noszenie zakupów

Przejście ponad 500 m.

Wchodzenie po schodach na jedno piętro

Przejście ok. 100 m

Mycie się lub ubieranie

Nie, nie ogranicza Tak nieco ogranicza Tak bardzo ogranicza  
 
Wykres 3. Ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia Polaków w wykonywaniu 

typowych czynności w 2010 roku 

Źródło: jak pod wykresem 1. 
 
 
Odczuwanie ograniczeń w wykonywaniu typowych czynności w 2010 ro-

ku było zróżnicowane pod względem województw (tabela 1). Najczęściej na 
ograniczenia spowodowane stanem zdrowia uskarżały się osoby z województw 
zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i lubuskiego, gdzie prze-
ciętnie trudności zgłaszało około 1/3 badanych. Najrzadziej, bo przeciętnie po-
niżej 10% mieszkańców, problemy z wykonywaniem czynności zgłaszały oso-
by z Lubelszczyzny i Podlasia. 

Mieszkańcy Lubelszczyzny najrzadziej spośród wszystkich Polaków zgła-
szali trudności związane z przejściem ponad 500 m, schylaniem się lub klęka-
niem, czytaniem bez okularów oraz czynnościami wysiłkowymi (od 5% do 19% 
mieszkańców tego województwa zgłaszało te problemy). Mieszkańcy Podlasia 
mieli natomiast najmniej problemów z wchodzeniem po schodach, zarówno na 
jedno, jak i na kilka pięter, noszeniem zakupów oraz z takimi czynnościami, jak 
odkurzanie, przestawianie stołu czy gry ruchowe. 
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Tabela 1 

Ograniczenia w wykonywaniu typowych czynności w 2010 roku wg województw 

Udział osób wskazujących ograniczenie* (%) Województwo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dolnośląskie 24 3 1 9 17 15 27 21 15 28 
Kujawsko-pomorskie 29 7 7 20 26 11 24 16 15 33 
Lubelskie 15 5 5 5 5 9 12 12 5 19 
Lubuskie 65 11 22 31 19 19 41 22 35 63 
Łódzkie 49 14 16 29 26 14 35 24 31 42 
Małopolskie 37 4 6 9 24 22 25 20 27 33 
Mazowieckie 21 10 8 22 19 16 26 22 16 23 
Opolskie 50 21 32 37 39 21 32 25 25 50 
Podkarpackie 41 7 5 33 40 20 44 20 36 51 
Podlaskie 25 6 3 6 9 3 6 3 3 25 
Pomorskie 40 9 7 7 30 9 28 19 30 51 
Śląskie 40 17 24 24 30 26 35 31 36 48 
Świętokrzyskie 53 0 17 37 29 24 51 42 37 53 
Warmińsko-mazurskie 29 8 14 14 18 16 24 16 11 32 
Wielkopolskie 32 5 3 18 31 16 26 18 18 53 
Zachodniopomorskie 40 26 27 36 36 29 38 36 36 52 

*  1 – czytanie bez okularów (szkieł kontaktowych); 2 – mycie się lub ubieranie; 3 – przejście  
ok. 100 m; 4 –  przejście ponad 500 m;  5 – schylanie się lub klękanie; 6 – wchodzenie po 
schodach na jedno piętro; 7 – wchodzenie po schodach na kilka pięter; 8 – noszenie zakupów; 
9 – umiarkowane czynności, np. przestawianie stołu, odkurzanie, gry ruchowe; 10 – czynno-
ści wysiłkowe, np. bieganie, podnoszenie ciężkich przedmiotów, męczące zajęcia sportowe.  

Źródło: jak pod wykresem 1. 
 
 
Spośród mieszkańców Polski na ograniczenia związane z przejściem po-

nad 500 m, wchodzeniem po schodach na kilka pięter, noszeniem zakupów czy 
odkurzaniem, przestawianiem stołu i grami ruchowymi najczęściej wskazywali 
mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Ograniczenia te zgłaszało od 37% 
do ponad 50% osób z tego terenu. Mieszkańcy województwa zachodniopomor-
skiego najczęściej w Polsce wskazywali na ograniczenia związane z myciem się 
i ubieraniem oraz wchodzeniem po schodach na jedno piętro (ponad 25%), 
a osoby zamieszkujące w województwie lubuskim najczęściej wskazywały pro-
blemy z czytaniem bez okularów oraz związane z czynnościami wysiłkowymi, 
jak bieganie lub podnoszenie ciężkich przedmiotów. 

Wyniki badań utrudnień w wykonywaniu czynności charakteryzują się 
znacznym rozstępem, który w przypadku badanych cech wynosił od 26 punk-
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tów procentowych (pp.) w przypadku trudności związanych z myciem się 
i ubieraniem oraz wchodzeniem po schodach na jedno piętro, do 50 pp. w przy-
padku trudności związanych z czytaniem bez okularów. 

Biorąc pod uwagę ograniczenia w wykonywaniu typowych czynności 
w 2010 roku w zależności od wielkości miejsca zamieszkania (tabela 2), naj-
wyższy odsetek osób, które je odczuwały, był wśród mieszkańców małych 
miast (do 20 tys. osób). Najrzadziej ograniczenia odczuwały osoby z dużych 
miast (powyżej 200 tys. mieszkańców) i Warszawy. 

 
Tabela 2 

Ograniczenia w wykonywaniu typowych czynności w 2010 roku  
według wielkości miejsc zamieszkania 

Udział osób wskazujących ograniczenie* (%) Wyszczególnienie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wieś 31 9 10 19 21 16 23 23 25 39 
Miasto do 20 tys. 43 15 15 23 36 30 28 28 23 39 
Od 20 do 50 tys. 39 8 13 24 31 18 20 20 19 49 
Od 50 do 200 tys. 35 5 13 21 22 19 18 18 26 39 
Powyżej 200 tys. 35 8 7 14 23 9 21 21 20 36 
Warszawa 25 16 15 21 20 14 21 21 23 29 

* jak pod tabelą 1. 

Źródło:  jak pod wykresem 1. 
 
 
Ograniczenia dotyczące czynności wysiłkowych zgłaszała niemal połowa 

mieszkańców miast liczących od 20 do 50 tys. osób. Problemy związane z wy-
konywaniem umiarkowanych czynności, jak odkurzanie, najczęściej zgłaszały 
osoby z miast od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców, a trudności z myciem i ubie-
raniem – mieszkańcy Warszawy. W przypadku pozostałych czynności grupą, 
która zgłaszała trudności, byli przede wszystkim mieszkańcy małych miast.  
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3. Zadowolenie Polaków z poszczególnych sfer życia 

 
Samoocena stanu zdrowia jest zmienną wielowymiarową. Obejmuje stan 

fizyczny i psychiczny, sprawność ruchową, a także sytuację społeczną i warun-
ki ekonomiczne. Niektóre z tych czynników poddano ocenie.  

Polacy w największym stopniu zadowoleni byli z relacji ze znajomymi, 
korzystnie oceniali również swoje samopoczucie psychiczne. Ponad trzy czwar-
te społeczeństwa było zadowolonych ze swojego codziennego życia, podobnie 
jak ze sposobu spędzania wolnego czasu. Pomimo stosunkowo korzystnej oce-
ny sposobu spędzania wolnego czasu, znacznie rzadziej Polacy byli zadowoleni 
ze swojej kondycji fizycznej. Zadowolenie z ogólnego stanu zdrowia oceniło 
bardzo korzystnie 16% badanych, a raczej korzystnie – 55% polskiego społe-
czeństwa.  

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Praca zawodowa
Sytuacja materialna gospodarstwa domowego

Realizowanie swoich ambicji

Kondycja fizyczna
Atmosfera panująca w związku/małżeństwie

Ogólny stan zdrowia
Relacje z dziećmi

Sposób spędzania wolnego czasu

Ogólne zadowolenie z codziennego życia
Samopoczucie psychiczne

Relacje ze znajomymi/przyjaciółmi

Bardzo zadowolony(a) Raczej zadowolony(a)

Ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a) Raczej niezadowolony(a)

W ogóle niezadowolony(a) Nie dotyczy/trudno powiedzieć
 

 
 

 
Wykres 4. Poziom zadowolenia Polaków z poszczególnych sfer życia w 2010 roku 

Źródło:  jak pod wykresem 1. 
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Wskaźnik zadowolenia z poszczególnych sfer życia był zróżnicowany we-
dług województw (tabela 3). Najkorzystniejsze wartości wskaźników dla 
wszystkich sfer życia odnotowano w województwie podlaskim, najniższe zaś 
w województwach pomorskim, śląskim i zachodniopomorskim. 

Mieszkańcy Podlasia najwyżej spośród Polaków ocenili swoje samo-
poczucie psychiczne, kondycję fizyczną, stan zdrowia oraz realizowanie swoich 
ambicji. Poziom zadowolenia z codziennego życia oraz atmosfera panująca 
w związku były najwyższe w województwie opolskim. Największą wartość 
wskaźników związanych z oceną relacji z dziećmi i przyjaciółmi odnotowano 
w województwie lubuskim. Z kolei sytuację materialną najlepiej ocenili miesz-
kańcy Mazowsza, co można wytłumaczyć najwyższą średnią płacą w tym re-
gionie. 

Najniższy poziom wskaźników oceny zadowolenia z sytuacji materialnej, 
realizacji swoich ambicji i codziennego życia uzyskano w województwie po-
morskim. Mieszkańcy Śląska charakteryzowali się najgorszą kondycją fizyczną, 
lubuskiego – najniższymi wskaźnikami zadowolenia z ogólnego stanu zdrowia 
i samopoczucia psychicznego, a mieszkańcy województwa świętokrzyskiego 
byli najmniej zadowoleni z wykonywanej pracy zawodowej oraz z relacji 
z dziećmi. 

Najwyższy poziom zadowolenia Polaków uzyskano w przypadku relacji 
z dziećmi oraz ze znajomymi i przyjaciółmi. Wskaźniki dla tych cech uzyskały 
najwyższe wartości w 13 województwach. W województwach małopolskim, 
opolskim i warmińsko-mazurskim najwyższą wartość uzyskał wskaźnik doty-
czący atmosfery panującej w związku badanych. 

Najniższy poziom zadowolenia wiązał się z sytuacją materialną. Najniższą 
wartość dla tej cechy odnotowano w 15 województwach. Jedynie w wojewódz-
twie zachodniopomorskim najniższą wartość uzyskał wskaźnik realizacji włas-
nych ambicji. 

Wraz ze wzrostem wielkości miejsca zamieszkania rósł poziom zadowole-
nia z różnych sfer życia. Wyjątkiem była Warszawa, gdzie wartości wskaźni-
ków były na poziomie porównywalnym z małymi miastami (tabela 4). 

Mieszkańcy stolicy najlepiej oceniali sytuację materialną swojego gospo-
darstwa domowego, a najniższe wskaźniki zadowolenia uzyskali w przypadku 
relacji ze znajomymi i przyjaciółmi oraz atmosfery panującej w związku. 
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Tabela 3 

Poziom zadowolenia z poszczególnych sfer życia w 2010 roku według województw 

Wskaźnik zadowolenia z wybranych sfer życia* Województwo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dolnośląskie 3,24 3,91 3,88 4,2 4,04 3,61 3,85 3,89 3,83 3,72 4,05 
Kujawsko- 
-pomorskie 3,21 3,86 3,95 4,31 4,01 3,69 3,52 3,87 3,98 3,74 3,97 

Lubelskie 3,19 3,78 3,89 4,11 4,40 3,5 3,48 3,97 3,74 3,95 4,15 
Lubuskie 2,98 3,66 3,58 4,43 4,48 3,31 3,75 3,30 3,78 3,36 4,41 
Łódzkie 3,18 3,80 3,83 4,11 3,98 3,58 3,72 3,72 3,82 3,52 3,87 
Małopolskie 3,33 3,89 3,96 4,03 4,09 3,58 3,71 3,70 3,95 3,40 4,13 
Mazowieckie 3,55 3,79 3,86 3,92 4,10 3,57 3,75 3,76 3,77 3,59 3,92 
Opolskie 2,95 3,77 4,00 4,13 4,09 3,29 3,79 3,82 4,03 3,99 4,46 
Podkarpackie 3,26 4,08 3,93 4,21 4,18 3,74 3,69 3,60 3,95 3,63 4,16 
Podlaskie 3,47 3,96 4,14 4,23 4,36 3,9 3,85 4,10 4,01 4,13 4,12 
Pomorskie 2,95 3,51 3,61 4,08 4,04 3,28 3,79 3,62 3,64 3,48 3,91 
Śląskie 3,21 3,65 3,76 4,19 4,20 3,30 3,62 3,46 3,67 3,31 4,01 
Świętokrzyskie 3,36 3,69 3,79 3,97 3,96 3,64 3,41 3,71 3,87 3,53 3,97 
Warmińsko- 
-mazurskie 2,96 3,92 3,98 4,11 4,26 3,42 4,06 3,65 3,94 3,79 4,28 

Wielkopolskie 3,48 3,74 4,03 3,98 4,17 3,74 3,79 3,56 3,72 3,49 4,02 
Zachodnio-
pomorskie 3,35 3,37 3,62 4,12 4,07 3,29 3,84 3,52 3,8 3,53 3,77 

Skala odpowiedzi: 1 – w ogóle niezadowolony(a); 2 – raczej niezadowolony(a); 3 – ani zadowo-
lony(a), a ani niezadowolony(a); 4 – raczej zadowolony(a); 5 – bardzo zadowolony(a). 
*  1 – Sytuacja materialna Pana(i) gospodarstwa domowego; 2  – sposób, w jaki spędza Pan(i) 

swój wolny czas; 3 – samopoczucie psychiczne; 4 – relacje ze znajomymi/przyjaciółmi;  
5 – relacje z Pana(i) dziećmi; 6 – realizowanie swoich ambicji; 7 – praca zawodowa, którą 
Pan(i) wykonuje; 8 – ogólny stan Pana(i) zdrowia; 9 – ogólne zadowolenie z codziennego ży-
cia; 10 – kondycja fizyczna; 11 – atmosfera panująca w Pana(i) związku/małżeństwie. 

Źródło: jak pod wykresem 1. 
 
 
W dużych miastach poziom zadowolenia z poszczególnych sfer życia był 

relatywnie wysoki, szczególnie z pracy zawodowej, samopoczucia psychiczne-
go i sposobu spędzania wolnego czasu oraz ogólnego zadowolenia z codzienne-
go życia. W małych miastach mieszkańcy najgorzej oceniali kondycję fizyczną, 
ogólne zadowolenie z codziennego życia oraz ogólny stan zdrowia. Na wsi oso-
by były najmniej zadowolone z wykonywanej przez siebie pracy zawodowej 
i realizowania swoich ambicji. Ponadto najgorzej oceniali sytuację materialną 
swojego gospodarstwa domowego. Najniższe wskaźniki odnotowano również 
w relacjach z dziećmi. 
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Tabela 4 

Poziom zadowolenia z poszczególnych sfer życia w 2010 roku  
według wielkości miejsca zamieszkania 

Wskaźnik zadowolenia z wybranych sfer życia* Wyszczególnienie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wieś 3,1 3,7 3,8 4,1 4,0 3,4 3,6 3,7 3,8 3,6 4,0 
Miasto do 20 tys. 3,3 3,8 3,7 4,1 4,1 3,5 3,8 3,5 3,7 3,4 4,1 
Od 20 do 50 tys. 3,3 3,7 3,9 4,1 4,2 3,6 3,9 3,6 3,8 3,7 4,0 
Od 50 do 200 tys. 3,3 3,9 4,0 4,2 4,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,6 4,1 
Powyżej 200 tys. 3,4 3,9 4,0 4,2 4,2 3,6 4,0 3,8 3,9 3,6 4,1 
Warszawa 3,6 3,8 3,8 3,8 4,1 3,5 3,7 3,7 3,8 3,5 3,9 

Skala odpowiedzi jak pod tabelą 3. 
*  Jak tabelą 3. 
Źródło: jak pod wykresem 1. 

 
 

Zakończenie 

 
1. Ponad połowa Polaków korzystnie oceniła w 2010 roku swój stan zdro-

wia, lecz oceny te były zróżnicowane ze względu na region zamieszkania. Naj-
lepiej stan swojego zdrowia ocenili mieszkańcy województw: lubelskiego, dol-
nośląskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, a najgorzej województw 
świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Równie niekorzystna sytuacja 
była w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, gdzie uzyskano naj-
wyższy odsetek ocen określających stan zdrowia jako zły bądź bardzo zły.  

2. Ocena zdrowia różniła się także ze względu na wielkość miejsca za-
mieszkania. Wraz ze wzrostem wielkości miejsca zamieszkanie wzrastał odse-
tek osób oceniający swój stan zdrowia jako bardzo dobry lub dobry. 

3. Ograniczenia w wykonywaniu typowych czynności w 2010 roku były 
zróżnicowane pod względem województw. Najczęściej na ograniczenia spowo-
dowane stanem zdrowia uskarżali się mieszkańcy województw zachodnio-
pomorskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i lubuskiego, a najrzadziej osoby 
z województw lubelskiego i podlaskiego. 

4. Najwyższy odsetek osób, które odczuwały ograniczenia podczas wyko-
nywania typowych czynności w zwykłym dniu, był wśród mieszkańców małych 
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miast (do 20 tys. osób). Najrzadziej ograniczenia odczuwały osoby z większych 
miast i Warszawy. 

5. Wskaźniki zadowolenia z następujących sfer życia: atmosfera panująca 
w związku, kondycja fizyczna, ogólne zadowolenie z codziennego życia, ogól-
ny stan zdrowia, zadowolenie z pracy zawodowej, realizowanie swoich ambicji, 
relacje z dziećmi, relacje ze znajomymi i przyjaciółmi, samopoczucie psychicz-
ne, sposób spędzania wolnego czasu i sytuacja materialna gospodarstwa domo-
wego, były zróżnicowane według województw. Jedne z najwyższych wskaźni-
ków dla wszystkich sfer życia odnotowano w województwie podlaskim, najniż-
sze zaś w województwach pomorskim, śląskim i zachodniopomorskim. 

6. Wraz ze wzrostem wielkości miejsca zamieszkania wzrastał poziom za-
dowolenia z badanych sfer życia. Wyjątkiem była Warszawa, gdzie wskaźniki 
wypadały na poziomie porównywalnym z małymi miastami. 

7. Najwyższe wartości wskaźników zadowolenia ze sfer życia uzyskano 
w przypadku oceny relacji z dziećmi oraz relacji ze znajomymi i przyjaciółmi, 
najniższe zaś w przypadku ocen sytuacji materialnej gospodarstwa domowego. 
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HEALTH AND QUALITY OF LIVING  

OF POLES FROM REGIONAL PERSPECTIVE 

 
 

Summary 
 
The objective was to determine the regional diversification of the health condition 

of the Poles, to indicate the limitations resulting from the health condition as well as to 
determine the satisfaction with the selected spheres of life. The health condition of the 
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Poles in 2010 was good. More than half of the residents of Poland evaluated their health 
condition as very good.  

The self-evaluation of the health condition, just like the satisfaction with the 
selected spheres of life are diversified due to the region where the respondent comes 
from. We have received better evaluations together with the increase in the size of the 
place of residence where the respondents came from. 

The poor health condition of the Poles caused limitations in daily activities. The 
magnitude of these limitations was strongly diversified by the region. The most 
frequently mentioned limitations were the lack of ability to read without glasses and the 
limitations connected with the physical activities like running or lifting heavy objects. 

 
Translated by Andrzej Rozanof 
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W POZNANIU W CIĄGU LAT 
 
 
 

Wstęp 

 
Badania studentów w Polsce mają ponadstuletnią historię, a pierwsze 

z nich były prowadzone już pod koniec XIX wieku. Sprawność fizyczna studen-
tów stała się przedmiotem badań od momentu powołania do życia jednostek 
ogólnouczelnianych, którym powierzono organizowanie zajęć z wychowania 
fizycznego na ostatnim szczeblu edukacji. Początkowo badania miały różne 
formy, a najczęściej opierały się na testach lekkoatletycznych. Pod koniec lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku ujednolicono testy sprawności fizycznej, 
wprowadzając test sprawności fizycznej dla studentów, opracowany przez 
S. Pilicza. Do niedawna był to jedyny test monitorujący sprawność fizyczną 
młodzieży na poziomie akademickim, co pozwoliło na prześledzenie zmian 
w poziomie sprawności fizycznej w ciagu lat studiującej młodzieży w Polsce. 
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1. Cel pracy, materiał badawczy, metoda 

 
Celem artykułu jest prześledzenie zmian w poziomie sprawności fizycznej 

osób studiujących na poznańskiej uczelni o profilu rolniczym w ciągu pół wie-
ku. 

Materiałem badawczym są badania przeprowadzone na studentkach i stu-
dentach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (do 2008 roku Akademia 
Rolnicza w Poznaniu), którzy uczestniczyli w obligatoryjnych zajęciach z wy-
chowania fizycznego na pierwszym roku studiów w latach 1969–2010. Zebrany 
materiał opracowano podstawowymi metodami statystyki opisowej. 

Do pomiaru sprawności fizycznej zastosowano test Pilicza, obejmujący 
następujące pomiary: bieg po kopercie na czas, mierzący zwinność, skok w dal 
z miejsca, mierzący moc, oraz rzut piłką lekarską w przód znad głowy, mierzą-
cy siłę eksplozywną mięśni ramion. 

 
 

2. Wyniki 

 
Motoryczność ludzka obejmuje całokształt czynności ruchowych, sferę ru-

chowej aktywności związaną z przemieszczaniem się w przestrzeni całego ciała 
lub poszczególnych jego części względem siebie. Według R. Przewędy na po-
ziom sprawności wpływa wiele czynników, takich jak aktywność, tryb życia, 
poziom wytrenowania, uwarunkowania genetyczne oraz czynniki środowisko-
we i społeczne. Postępujący w przyspieszonym tempie rozwój cywilizacyjny 
powoduje obniżenie poziomu aktywności. Coraz częściej funkcje pełnione 
przez ludzi stopniowo zastępowane są przez urządzenia, ograniczając pracę 
mięśni. Obecnie sprawność fizyczna utraciła swoją funkcję, aczkolwiek jej zna-
czenie nadal jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Zdrowie 
człowieka nie odnosi się wyłącznie do braku choroby, lecz także do sprawności, 
wydolności czy stopnia wytrenowania organizmu. W procesie ontogenezy regu-
larnie podejmowana aktywność fizyczna nie tylko ma duże znaczenie w wypeł-
nianiu codziennych obowiązków, ale może również w znacznym stopniu przy-
czynić się do opóźnienia procesów starzenia.  

Na podstawie uzyskanych rezultatów oceniono sprawność fizyczną studen-
tek i studentów studiujących na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym. 
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Analizując średnie wyniku czasu biegu po kopercie, zaobserwowano, że 
w latach 1970–2001 trzykrotnie skrócił się czas pokonywanej trasy (rys. 1). 
Początek XXI wieku przyniósł spadek zwinności wśród studiujących studentek. 
Badane kobiety w 2001 roku średnio uzyskały aż o 1,5 s lepszy wynik niż ich 
koleżanki w 2002 roku – różnice są statystycznie istotne. W latach 2002–2010 
kobiety pokonywały wyznaczoną trasę w coraz krótszym czasie. Śledząc śred-
nie wyniki biegu po kopercie w ciągu pół wieku, można stwierdzić, że najzwin-
niejsze kobiety zaobserwowano w ostatnim badaniu, przeprowadzonym w 2010 
roku. Studentki średnio uzyskały czas 27,44 s. Najdłużej wyznaczoną „kopertę” 
pokonywały studentki badane w 1970 roku – przekroczył nieco ponad 30 s. 
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Rys. 1. Średnie wartości zwinności uzyskane przez studentki w poszczególnych latach 

Źródło:  badania własne. 
 
 
Krzywa przedstawiająca poziom skoku w dal z miejsca (rys. 2) ma nieco 

inny przebieg niż poprzednia omawiana cecha. Począwszy od końca lat sześć-
dziesiątych XX wieku do 1987 roku systematycznie wzrastała odległość bada-
nej mocy. W latach siedemdziesiątych XX wieku średnie wyniki mocy oscylo-
wały w granicach od 161 cm do 165 cm. Najlepsze wyniki odnotowano w 1987 
roku, gdy kobiety oddały skok wynoszący średnio niecałe 175 cm długości.  
Dziewięć lat później okazało się, że analizowana cecha uległa pogorszeniu aż 
o 21 cm. W kolejnych analizowanych latach nastąpiła poprawa mocy do 169 cm 
w 2001 roku. Mniej korzystne wyniki odnotowano w 2006 roku – studentki 
skoczyły średnio zaledwie 148,52 cm. W ostatnim badaniu, przeprowadzonym 
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w ubiegłym roku, kobiety poddane testom wykazały się większą mocą niż ich 
poprzedniczki, skacząc średnio na odległość nieco ponad 166 cm.  
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Rys. 2.  Średnie wartości mocy uzyskane przez studentki w poszczególnych latach  

Źródło:  badania własne. 
 
 
Na rysunku 3 przedstawiono średnie wyniki rzutu piłką lekarską. Z prze-

prowadzonej analizy wynika, że najsłabsze wyniki siły odnotowano w momen-
cie rozpoczęcia badań w 1969 roku, następnie w latach 1987 i 1996 roku. Osiąg-
nięte wówczas maksymalne średnie wyniki nie przekraczały 576 cm. Od roku 
2001 obserwuje się systematyczny wzrost badanej cechy. Maksymalne wyniki 
badane studentki osiągnęły w 2010 roku, rzucając średnio dwukilogramową 
piłką lekarską aż 662 cm. Różnica między najsłabszym średnim wynikiem uzy-
skanym w 1969 roku i najwyższym średnim wynikiem, odnotowanym w 2010 
roku, wyniosła aż 86 cm i jest statystycznie istotna. 

Na rysunku 4 przedstawiono graficznie obraz zwinności mężczyzn na 
przestrzeni lat. Podobnie jak w przypadku kobiet również u nich zaobserwowa-
no skrócenie czasu biegu po kopercie postępujące w latach 1969–1996. Średni 
czas wzrósł wówczas o 0,4 s. W przypadku średnich wyników badanych stu-
dentów różnice między najszybciej i najwolniej pokonanym dystansem nie są 
tak znaczne jak w przypadku kobiet i wynoszą nieco ponad 1,5 s – różnice są 
statystycznie istotne. Początek XXI wieku charakteryzuje się postępującym 
wydłużaniem czasu biegu wśród studiujących mężczyzn i obecnie obserwuje się 
wyniki podobne do tych z początku lat siedemdziesiątych XX wieku. 
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Rys. 3. Średnie wartości siły uzyskane przez studentki w poszczególnych  latach  

Źródło:  badania własne. 
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Rys. 4. Średnie wartości zwinności uzyskane przez studentów w poszczególnych 

latach 

Źródło:  badania własne. 
  
 
Na rysunku 5 przedstawiono średnie wyniki skoku w dal z miejsca uzy-

skane przez studentów w analizowanych latach. Okazuje się, że rezultaty w pró-
bie mocy utrzymywały się mniej więcej na tym samym poziomie, oscylującym 
w granicach od 220 cm do 227 cm pod koniec lat sześćdziesiątych, w latach 
siedemdziesiątych, osiemdziesiątych XX wieku i na początku nowego stulecia. 
Wyjątkiem są średnie wyniki uzyskane przez mężczyzn w latach 1996 i 2006. 
To właśnie wówczas odnotowano najsłabsze wyniki, wynoszące odpowiednio 
nieco ponad 212 cm oraz 198 cm. Zaobserwowano, że studenci uczestniczący  

[cm] 
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w zajęciach z wychowania fizycznego w 1988 roku osiągnęli najlepsze rezulta-
ty w badanej próbie mocy.  
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Rys. 5. Średnie wartości mocy uzyskane przez studentów w poszczególnych latach  

Źródło:  badania własne. 
  
 
W przypadku rzutu piłką lekarską znad głowy wykonywanym przez stu-

diujących mężczyzn zaobserwowano znaczny regres w ostatnim badaniu, 
w 2010 roku. Początek cyklu badań przypadający na lata siedemdziesiąte 
XX wieku oraz początek XXI wieku charakteryzuje się zbliżonymi średnimi 
wartościami, wyrażonymi mierzoną odległością. Od roku 1969 odnotowano 
stopniowy spadek wyników siły wśród mężczyzn, a w 1987 roku wartość oma-
wianej cechy wyniosła średnio 820 cm (rys. 6). Rok później mężczyźni średnio 
rzucili aż o 32 cm dalej piłką lekarską niż ich poprzednicy. Po roku 1996 ob-
serwowano postępujący wzrost, który swoją maksymalną wartość osiągnął 
w badaniu przeprowadzonym w 2006 roku – nieco ponad 912 cm. Skrajne śred-
nie wartości zaobserwowano w dwóch ostatnich analizowanych badaniach, 
czyli w latach 2006 oraz 2010 – różnice są statystycznie istotne. 
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Rys. 6. Średnie wartości siły uzyskane przez studentów w poszczególnych latach  

Źródło:  badania własne. 
 
 
Podsumowując tendencje zmian w sprawności fizycznej młodzieży aka-

demickiej, zaobserwowano poprawę średnich wyników zwinności w ciągu ana-
lizowanych lat, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. U kobiet w latach siedem-
dziesiątych XX wieku obserwuje się wzrost mocy, która osiągnęła najwyższą 
wartość w 1987 roku. Postępujący wzrost siły u kobiet odnotowano od 1996 
roku, a najlepszy średni wynik osiągnięto po 10 latach – w 2006 roku. Męż-
czyźni podobnie jak kobiety uzyskali najsłabsze średnie wyniki mocy w 2006 
roku, natomiast w poprzednich latach średnie wartości były zbliżone do siebie. 
Okazuje się, że długość rzutu piłką lekarską mężczyzn ulegała stopniowemu 
skracaniu od 1969 roku do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, a stopniowy 
wzrost wartości badanej cechy pojawił się od 1996 roku i trwa do ostatniego 
badania. 

 
 

3. Wnioski 

 
1. Najwyższy poziom zwinności wśród kobiet, wyrażony czasem biegu po 

wyznaczonej trasie, obserwuje się od początku obecnego stulecia, lecz w kolej-
nych przeprowadzanych badaniach wykazuje tendencje zniżkowe. Podobne 
spostrzeżenia odnotowano w przypadku rzutu piłką lekarską oraz skoku w dal 
z miejsca. Zarówno siła, jak i moc były najbardziej rozwinięte u studentek, któ-
re rozpoczęły studia w XXI wieku. 
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2. Najbardziej zwinni mężczyźni wśród studiujących na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu odnotowano w latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku oraz na początku XXI wieku. Przez cały okres prowadzenia badań sprawno-
ści fizycznej moc mężczyzn jako jedyna utrzymywała się na zbliżonym pozio-
mie. Ostatnie badania przyniosły zauważalny spadek badanej cechy. Siła utrzy-
mywała się na wysokim poziomie w latach osiemdziesiątych i w połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku, a obecnie widać znaczny regres.  
 
 
Zakończenie 

 
Celem artykułu było stwierdzenie, czy w ciągu pół wieku zaszły zmiany 

w poziomie sprawności fizycznej osób studiujących w poznańskiej uczelni 
o profilu rolniczym na przestrzeni pół wieku. 

Badania przeprowadzano pod koniec każdego roku akademickiego w la-
tach 1969–2010. Objęto nimi wszystkich studentów uczestniczących w obliga-
toryjnych zajęciach z wychowania fizycznego. Do zbadania sprawności fizycz-
nej wykorzystano test sprawności fizycznej dla studentów, opracowany przez 
S. Pilicza. Zmierzono zwinność, moc oraz siłę. W analizowanych latach wśród 
kobiet zaobserwowano najwyższy poziom zwinności, siły oraz mocy w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat. W tym samym okresie mężczyźni wykazali się najwyż-
szą zwinnością. Najsilniejszych studentów, którzy zostali poddani badaniom, 
zaobserwowano w latach siedemdziesiątych XX wieku oraz na początku obec-
nego stulecia. Najmniejszą wartość mocy odnotowano u badanych w latach 
2006 i 2010. 
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CHANGES IN PHYSICAL FITNESS AMONG STUDENTS OF POZNAŃ  

UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE THROUGHOUT THE YEARS 

 
 

Summary 
 
The aim of the research was to find out if there were any changes in physical fit-

ness among students of Poznań University of Life Science througout 50 years. 
The research was carried out at the end of each school year from 1969 to 2010. 

Each student who attended sport classes was obliged to take part in the project. The 
Pilicz’s motor abilities test was applied. The test included: long jump from a point, 
which measured strength, running along the lines of an envelope shape, which mea-
sured nimbleness and throwing a medical ball, which measured power. The lat ten years 
turned out to show the highest level of strength, nimbleness and power among women. 
The men, who studied in the present century, showed the highest nimbleness. The 
strongest men, who took part in the project, were the students of the 70s and present. 
The lowest strength among men has been observed in 2006 and 2010. 

 
Translated by Aleksandra Nowak 
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ZACHOWANIA ZDROWOTNE  
A AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET  

W STARSZYM WIEKU 
 
 
 

Wstęp 

 
Wydłużanie się życia ludzkiego spowodowało, że zarówno na świecie, jak 

i w Polsce zagadnienia dotyczące osób w wieku starszym stały się przedmiotem 
badań wielu nauk, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. 
Z szacunków GUS wynika, że grupa osób w wieku powyżej sześćdziesięciu lat 
stanowiła w 2004 roku – 15,3% społeczeństwa, w 2007 roku – 15,9%, a szacuje 
się, że w roku 2030 wyniesie – 26,8%. Zjawisko starzenia się populacji charak-
terystyczne jest również w innych krajach, gdzie powoli, ale systematycznie 
zwiększa się udział ludzi w wieku poprodukcyjnym [Prognozy demograficz-
ne..., 2007]. 

Starzenie się organizmu charakteryzuje się wieloma ważnymi cechami: 
spadkiem sił psychofizycznych, ograniczeniem aktywności i komunikacji z rze-
czywistością, dominacją doświadczenia nad zachowaniem spontanicznym, 
trwałością postaw, przekonań i dążeń, zdolnością do głębszej refleksji nad sen-
sem życia, skłonnością do bilansowania swojego życia [Kozdroń, 2006]. 

Z raportu strategicznego przygotowanego na zlecenie UE na lata 2008–
2013 wynika, że zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa, 
zmieniają strukturę chorób i zagrażają równowadze unijnych systemów zdro-
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wotnych. Prognozy Komisji pokazują, że jeśli ludzie będą się starzeć w zdro-
wiu, to wzrost wydatków na opiekę zdrowotną spowodowany starzeniem się 
społeczeństwa zmniejszy się o połowę [Komitet Polityki Gospodarczej…, 
2007]. 

Współczesne zagrożenia stawiają zatem nowe wyzwania, które wymagają 
o wiele większego niż w przeszłości zaangażowania nie tylko państwa, ale 
i jednostek w rozwiązanie problemów związanych z ochroną zdrowia fizyczne-
go, psychicznego i społecznego seniorów. Celem wszystkich podejmowanych 
działań powinno być profesjonalne tworzenie długofalowej polityki zdrowotnej 
i społecznej z zastosowaniem promocji zdrowia i profilaktyki wobec osób w po-
deszłym wieku [Biskupska, 2008]. 

Decydującym elementem ochrony zdrowia jest edukacja zdrowotna. Warto 
podkreślić, że w programowaniu działań w tym zakresie bardzo istotna jest 
znajomość aktualnych zachowań zdrowotnych różnych grup populacji. 

Zachowaniami zdrowotnymi nazywamy świadomie podejmowane działa-
nia przez jednostkę, niezależnie od jej faktycznego i postrzeganego stanu zdro-
wia, w celu promowania, ochrony i zachowania zdrowia, bez względu na ich 
skuteczność [Słońska, Misiura, 1993]. Dotyczą zwłaszcza prawidłowego ży-
wienia, pozytywnego nastawienia psychicznego, samokontroli organizmu oraz 
zachowań profilaktycznych, do których oprócz odpoczynku i unikania używek 
należy systematyczny udział w aktywności ruchowej [Marcinkowski, 2005; 
Bond i wsp., 2004].  

Rolę aktywności ruchowej w profilaktyce procesów inwolucyjnych po-
twierdziły liczne badania naukowe [Orwell i wsp., 1996; Taaffe,  Marcus, 2001; 
Takahashi, i wsp., 2006; Ossowski i wsp., 2010]. Powszechnie wiadomo, że 
aktywne uczestnictwo osób w wieku starszym w zajęciach ruchowych jest wy-
jątkowo cennym elementem zdrowego stylu życia, profilaktyki i terapii wielu 
chorób. Jest jednym z najważniejszych czynników łagodzących wpływ wieku, 
umożliwiając tak zwane pomyślne starzenie się. Według T. Kostki, zasadniczą 
rolę w pomyślnym starzeniu się odgrywa aktywność ruchowa i prawidłowe 
żywienie, a głównym, korzystnym oddziaływaniem podejmowanej aktywności 
ruchowej jest wydłużenie okresu niezależności i sprawności fizycznej, a zatem 
i poprawa jakości życia [Kostka, 2006]. 

Celem artykułu było zbadanie, czy poziom zachowań zdrowotnych kobiet 
w wieku 60–80 lat ma związek z ich aktywnością ruchową w czasie wolnym.  

 



Zachowania zdrowotne a aktywność ruchowa kobiet… 

 

523 

 

1. Materiał i metody badań 

 
Badaniom poddano 76 kobiet w wieku 60–80 lat zamieszkałych w Trój-

mieście. Były to słuchaczki uniwersytetów trzeciego wieku. W badanej grupie 
osób znalazły się także panie, które systematycznie uczestniczyły w zajęciach 
ruchowych organizowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku. 

Na potrzeby badań dokonano podziału kobiet na podstawie ich aktywności 
ruchowej na trzy kategorie: bardzo aktywne (BA), średnio aktywne (ŚA) i nie-
aktywne fizycznie (NA). Za kryterium podziału uznano liczbę godzin w tygo-
dniu, jaką panie przeznaczały na aktywną rekreację. Kobiety, które spędzały 
3 godz. i więcej w tygodniu na zajęciach ruchowych, były zaliczane do grupy 
bardzo aktywnej. Panie z grupy średnio aktywnej poświęcały na zajęcia rucho-
we od 1 godz. do 2 godz. w tygodniu. W grupie kobiet nieaktywnych znalazły 
się osoby, które nie deklarowały uczestnictwa w żadnej formie aktywności ru-
chowej. 

Z literatury przedmiotu wiadomo, że styl życia człowieka, w tym jego za-
chowania zdrowotne, zmieniają się w okresie całego życia. Zmiany te zależne 
są od wielu różnorodnych czynników, w tym od właściwości jednostki, czyli 
wieku, płci, wykształcenia, stanu zdrowia, aktywności społecznej i różnorod-
nych czynników środowiskowych [Wojnarowska, 2010]. W związku z tym 
konieczna jest krótka charakterystyka grupy badawczej z uwzględnieniem wy-
branych czynników demograficznych i stanu zdrowia. 

W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę wykształcenia i stopień aktyw-
ności zawodowej badanych seniorek. Z danych w niej zawartych wynika, że 
najwięcej kobiet z wyższym wykształceniem (70%) było nieaktywnych rucho-
wo. W grupie średnio aktywnej i bardzo aktywnej poziom wykształcenia był 
zbliżony. W grupach tych przeważały panie ze średnim wykształceniem. 

Analizowane grupy badawcze cechowały się niską aktywnością zawodo-
wą. Otrzymane wyniki z pewnością były związane z okresem emerytalnym, 
w którym znajdowały się respondentki. 

Badane zapytano również o subiektywną ocenę ich stanu zdrowia. Odpo-
wiedzi na pytanie przedstawiono na wykresie 1.  
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Tabela 1 

Charakterystyka wykształcenia i aktywności zawodowej badanych kobiet 

Ogółem badani n1 = 76 

NA 
n2 = 20 

ŚA 
n3 = 21 

BA 
n4 = 35 

Wybrane cechy demograficzne 

liczba % liczba % liczba % 
Wykształcenie 
 

zawodowe 
średnie 
wyższe 

0 
6 

14 

0 
30 
70 

0 
11 
10 

0 
52 
48 

2 
19 
14 

6 
54 
40 

Aktywność 
zawodowa 

aktywny 
nieaktywny 

3 
17 

15 
85 

1 
20 

5 
95 

6 
29 

17 
83 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Wykres 1. Subiektywna ocena stanu zdrowia kobiet aktywnych i nieaktywnych 

 ruchowo w wieku 60–80 lat  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 
Dane na wykresie 1 informują, że subiektywna ocena stanu zdrowia miała 

związek z poziomem aktywności ruchowej badanych kobiet. Najwyżej swój 
stan zdrowia oceniały panie z grupy bardzo aktywnej, gdzie aż 71% osób okre-
śliło swój stan zdrowia jako dobry, a 6% jako bardzo dobry. W grupie średnio 
aktywnej ponad połowa respondentek (57%) wskazywała na dobry stan zdro-
wia, a 5% na bardzo dobry. Inne wyniki charakteryzowały panie z grupy nie-
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aktywnej. W tym przypadku 50% kobiet określiło swój stan zdrowia jako prze-
ciętny, a 45% pań jako dobry. W grupie nieaktywnej nie stwierdzono ocen bar-
dzo dobrych.  

W badaniach zastosowano kwestionariusz ankiety oraz Inwentarz Zacho-
wań Zdrowotnych [Juczyński, 2009]. Pozwolił on na określenie struktury de-
mograficznej kobiet oraz umożliwił subiektywną ocenę stanu zdrowia bada-
nych. Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) zawierał 24 stwierdzenia opisu-
jące różnego rodzaju zachowania związane ze zdrowiem. Dotyczyły one prawi-
dłowych nawyków żywieniowych, zachowań profilaktycznych, praktyk zdro-
wotnych oraz pozytywnego nastawienia psychicznego. 

Badane kobiety zaznaczyły, jak często wykonują podane w IZZ czynności 
związane ze zdrowiem, oceniając każdą z wymienionych w inwentarzu praktyk 
w skali pięciostopniowej. Podane przez badaną wartości liczbowe sumowano 
celem uzyskania ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych. Im 
wyższy wynik, tym większe nasilenie deklarowanych zachowań zdrowotnych. 
Ponadto inwentarz pozwolił na oddzielne obliczenie nasilenia czterech kategorii 
zachowań zdrowotnych – wskaźnikiem była średnia liczba punktów w każdej 
kategorii, czyli suma punktów podzielona przez 6 [Juczyński, 2009]. 

 
 

2. Wyniki i dyskusja 

  
W tabeli 2 przedstawiono ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych 

(OWZZ), który charakteryzował badane kobiety. 
 

Tabela 2 

Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych kobiet w wieku 60–80 lat 

Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych 
n = 76 

suma punktów SD 
94,4 11,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Z powodu braku normalizacji wyników w IZZ dla kategorii kobiet w star-
szym wieku postanowiono otrzymany w wyniku analizy ogólny wskaźnik za-
chowań zdrowotnych (OWZZ) odnieść do dostępnych norm, opracowanych dla 
kobiet w wieku dorosłym.  

Średni OWZZ dla badanych kobiet wyniósł 94,4 punktu. Otrzymany wy-
nik znajdował się na skali w przedziale 7 stena, co należy uznać za wysoki wy-
nik. Z. Juczyński twierdzi, że analiza statystyczna wyników podczas opraco-
wywania skali wykazała tendencję (nieistotną statystycznie) większego nasile-
nia zachowań zdrowotnych w grupie osób starszych i w środowisku miejskim 
[Juczyński, 2009]. 

W analizowanej grupie, jak wspomniano, znalazły się kobiety w wieku 
60–80 lat zamieszkałe w Trójmieście. Prawdopodobnie fakt ten mógł wpłynąć 
na wysokie wyniki ich zachowań zdrowotnych. 

Przewodnim celem badań było określenie, czy poziom zachowań zdrowot-
nych ma związek z aktywnością ruchową kobiet. Odpowiedź na to pytanie ba-
dawcze przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych  
u kobiet aktywnych i nieaktywnych ruchowo w wieku 60–80 lat  

Grupa 

NA 
n1 = 20 

ŚA 
n2 = 21 

BA 
n3 = 35 

Suma 
punktów SD Suma 

punktów SD Suma 
punktów SD 

88,35 9,30 95 12,30 97,15 10,80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 
Analiza pokazała, że ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych kobiet nie-

aktywnych ruchowo wyniósł 88,35 pkt, co należy uznać za przeciętny wynik. 
Znacznie wyższe wskaźniki osiągnęły kobiety aktywne. Kobiety z grupy śred-
nio aktywnej otrzymały średni wynik równy 95 pkt, a panie z grupy bardzo 
aktywnej odpowiednio 97,15 pkt. Wskaźniki, które charakteryzowały kobiety 
aktywne, należy uznać za wysokie. Przestawiona analiza dowodzi, że aktyw-
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ność ruchową znacznie częściej podejmowały kobiety o wyższym wskaźniku 
zachowań zdrowotnych.  

W interpretacji otrzymanych wyników pomocne mogą być badania pro-
wadzone przez M. Nowak, których podmiotem były kobiety dorosłe. Autorka 
informuje, że systematyczne uczestnictwo badanych kobiet w ćwiczeniach ru-
chowych miało wpływ na pozytywne postawy zdrowotne. Różnice w posta-
wach między badanymi grupami kobiet o różnej częstotliwości uprawiania ćwi-
czeń ruchowych wynikały ze wzmocnienia nawyków sportowego stylu życia 
kobiet wskutek systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach wzbogaconego 
doświadczeniem [Nowak, 2005; Kozłowski, 1980]. 

Przeprowadzone przez nas badania nie obejmowały analizy zachowań 
zdrowotnych kobiet w przeszłości, w związku z czym nie można potwierdzić, 
że to właśnie podejmowana przez panie aktywność ruchowa pozytywnie wpły-
nęła na ich wskaźnik zachowań zdrowotnych. Analizując jednak wyniki badań 
innych autorów, można postawić hipotezę, że systematyczny udział w aktywno-
ści ruchowej pozytywnie wpływa na zachowania zdrowotne kobiet w wieku 
60–80 lat. 

W dalszej części artykułu przedstawiono wskaźniki zachowań zdrowot-
nych badanych kobiet w czterech kategoriach: zachowania ukierunkowane na 
prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nasta-
wianie psychiczne oraz praktyki zdrowotne. 

 Racjonalny sposób żywienia wraz z udziałem w aktywności ruchowej 
uważany jest za istotny element prozdrowotnego stylu życia człowieka. Nieste-
ty, z wielu badań wynika, że istnieje wiele nieprawidłowości w sposobie żywie-
nia Polaków [Wyniki badań…,]. Wyniki badań GUS wskazują, że w ciągu 
trzech lat poprzedzających badanie tylko 15% dorosłych Polaków zmieniło 
swój sposób żywienia, w tym więcej kobiet niż mężczyzn [Stan zdrowia ludno-
ści…, 2006]. W tabeli 4 przedstawiono wskaźniki zachowań zdrowotnych 
(WZZ) w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe. 

Badane kobiety udzieliły odpowiedzi na 6 pytań dotyczących prawidło-
wych nawyków żywieniowych, które uwzględniały przede wszystkim rodzaj 
spożywanej żywności. Analiza pokazała, że średnie wskaźniki dotyczące pra-
widłowych nawyków żywieniowych osób nieaktywnych fizycznie, w pięcio-
stopniowej skali, znalazły się na poziomie 3,67 pkt. Osoby aktywne fizycznie 
charakteryzowały się wyższymi wskaźnikami, na poziomie około 4 pkt. Dla 
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porównania warto dodać, że średni wskaźnik dla dorosłych Polek według norm 
zawartych w IZZ wyniósł 3,6 pkt.  

 
Tabela 4 

Wskaźnik zachowań zdrowotnych – kategoria prawidłowe nawyki żywieniowe  
kobiet aktywnych i nieaktywnych ruchowo w wieku 60–80 lat  

Grupa 

NA 
n1 = 20 

ŚA 
n2 = 21 

BA 
n3 = 35 

M SD M SD M SD 
3,67 1,00 3,96 0,70 4,01 0,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 
Kolejną analizowaną kategorią były zachowania profilaktyczne. Z danych 

GUS wiadomo, że w roku 2004 badania mammograficzne co najmniej raz w ży-
ciu wykonało 43,4% kobiet w wieku 60–69 lat oraz 23,1% kobiet w wieku 
70 lat i więcej. Znacznie mniej kobiet uczestniczyło w badaniu USG piersi. 
Badanie to co najmniej raz w życiu wykonało 25,3% kobiet w wieku 60–69 lat 
oraz 15,0% pań w wieku powyżej 70 lat. Z tych samych badań wynika, że tylko 
połowa dorosłych Polaków przynajmniej raz w życiu wykonała badaniu stęże-
nia cholesterolu we krwi. Wśród nich u ponad 50% (osób powyżej 60. roku 
życia) stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu (powyżej 200 mg%) 
[Stan zdrowia ludności..., 2006]. 

Zachowania profilaktyczne, o które pytano respondentki, dotyczyły prze-
strzegania zaleceń zdrowotnych oraz uzyskiwania informacji na temat zdrowia 
i choroby. 

Wyniki przedstawione w tabeli 5 informują, że nasilenie zachowań profi-
laktycznych osób nieaktywnych ruchowo było niższe niż w grupach aktyw-
nych. Wskaźnik w analizowanej kategorii zachowań wyniósł odpowiednio  
3,64 pkt w grupie nieaktywnej oraz nieco ponad 4 pkt w grupach aktywnych. 
Średni wynik dla kobiet dorosłych według norm IZZ był na poziomie 3,48 pkt. 
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Tabela 5 

Wskaźnik zachowań zdrowotnych – kategoria zachowania profilaktyczne 
kobiet aktywnych i nieaktywnych ruchowo w wieku 60–80 lat  

Grupa 

NA 
n1 = 20 

ŚA 
n2 = 21 

BA 
n3 = 35 

M SD M SD M SD 
3,64 1,30 4,07 0,90 4,02 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 
W dalszych badaniach analizie poddano zachowania związane z pozytyw-

nym nastawieniem psychicznym. Obejmowało ono czynniki psychologiczne 
związane z unikaniem zbyt silnych emocji, stresów i napięć oraz sytuacji wpły-
wających przygnębiająco. Wyniki przedstawiono w tabeli 6. 

 
Tabela 6 

 Wskaźnik zachowań zdrowotnych – kategoria pozytywne nastawienie psychiczne 
kobiet aktywnych i nieaktywnych ruchowo w wieku 60–80 lat  

Grupa 

NA 
n1 = 20 

ŚA 
n2 = 21 

BA 
n3 = 35 

M SD M SD M SD 
3,66 1,00 3,96 0,80 4,22 0,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 
Badania pokazały, że średnie wskaźniki w analizowanej kategorii zacho-

wań zdrowotnych miały związek z poziomem aktywności ruchowej badanych 
kobiet. Największe nasilenie cech (na poziomie 4,22 pkt) wystąpiło u badanych 
z grupy bardzo aktywnej. W grupie średnio aktywnej wskaźnik wyniósł 
3,96 pkt. Najniższe wartości charakteryzowały panie z grupy nieaktywnej. 
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W tym przypadku nasilenie cech było na poziomie 3,66 pkt. Średni wskaźnik 
dla dorosłych Polek według norm wyniósł 3,74 pkt.  

Otrzymane wyniki są zbieżne z obserwacjami innych badaczy. Stwierdzo-
no, że korzyściom fizycznym i funkcjonalnym wynikającym z aktywności ru-
chowej towarzyszą także pozytywne skutki psychologiczne w postaci lepszego 
nastroju, zwiększonego poczucia własnej wartości i funkcjonowania po-
znawczego [McMurdo, Burnett, 1992]. 

Ostatnią analizowaną kategorią zachowań związanych ze zdrowiem były 
praktyki zdrowotne (tabela 7). Pytania zadawane respondentkom dotyczyły 
codziennych nawyków związanych ze snem i rekreacją. 

 
Tabela 7 

Wskaźnik zachowań zdrowotnych – kategoria praktyki zdrowotne  
kobiet aktywnych i nieaktywnych ruchowo w wieku 60–80 lat  

Grupa 

NA 
n1 = 20 

ŚA 
n2 = 21 

BA 
n3 = 35 

M SD M SD M SD 
3,75 1,00 3,87 0,90 3,93 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 
Sen należy do podstawowych potrzeb biologicznych człowieka. Z danych 

GUS wynika, ze wśród dorosłych Polaków co piąty śpi krócej niż 7 godz. na 
dobę, a prawie co trzeci śpi niezbyt dobrze (w tym co dziesiąty źle lub bardzo 
źle)  [Stan zdrowia ludności..., 2006]. Badania S. Toczek-Werner pokazały, że 
rekreacyjne zachowania seniorów polegają głównie na zaspokajaniu potrzeb 
wypoczynkowych (50% osób) i poznawczych (1/3 ogółu). Wśród celów dodat-
kowych dominuje psychiczna i fizyczna restytucja [Toczek-Werner, 2000]. 

Analiza pokazała, że średnie wskaźniki praktyk zdrowotnych kobiet nie-
aktywnych fizycznie w wieku 60–80 lat były na poziomie 3,75 pkt. Panie  
aktywne fizycznie charakteryzowały się nieco wyższymi wskaźnikami – w gra-
nicach 3,87–3,93 pkt. Średni wynik dla kobiet dorosłych według norm IZZ był 
na poziomie 3,53 pkt. 
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Rekapitulując, dane uzyskane podczas analizy zachowań zdrowotnych ko-
biet w starszym wieku pozwalają na następujące wnioski. Nasilenie zachowań 
zdrowotnych miało związek z poziomem aktywności ruchowej. Najwyższy, 
ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych charakteryzował kobiety bardzo ak-
tywne, poświęcające na zajęcia ruchowe 3 godz. w tygodniu. Nieco niższy 
wskaźnik osiągnęły panie z grupy średnio aktywnej, uprawiające zajęcia ru-
chowe jedną lub dwie godziny w tygodniu. Kobiety nieaktywne ruchowo cha-
rakteryzowały się najniższym nasileniem zachowań zdrowotnych. Nawiązując 
do badań prowadzonych przez innych autorów, można przypuszczać, że syste-
matyczny udział w aktywności ruchowej pozytywnie wpływał na modyfikację 
zachowań zdrowotnych kobiet w wieku 60–80 lat.  

Ze wskaźników zachowań zdrowotnych uzyskiwanych przez badane 
w czterech kategoriach zdrowotnych wynika wyraźnie wyższe nasilenie zacho-
wań zdrowotnych wśród kobiet aktywnych w zakresie prawidłowych nawyków 
żywieniowych, zachowań profilaktycznych oraz pozytywnego nastawiania psy-
chicznego. Badania pokazały także, że do najwyżej ocenianych kategorii za-
chowań zdrowotnych przez kobiety w wieku 60–80 lat należały pozytywne 
nastawienie psychiczne, zachowania profilaktyczne, natomiast najmniej – prak-
tyki zdrowotne. Otrzymane wyniki są zbieżne z rezultatami uzyskanymi przez 
B. Ślusarską i G. Nowickiego. Przeprowadzili oni badania w Lublinie wśród 
150 osób pracujących w wieku od 22 do 62 lat, z użyciem IZZ Juczyńskiego 
[Ślusarska, Nowicki, 2010]. 

Jak pokazują statystyki GUS, prawidłowe zachowania zdrowotne Polaków 
nie są powszechne. Z innych badań wynika, że styl życia polskich seniorów 
można określić jako bierny i monotonny [Halicka, Halicki, 2002]. 

Z przedstawionych faktów wynika, że trzeba podjąć odpowiednie działania 
edukacyjne, których podstawą powinno być wychowanie i kształcenie pro-
zdrowotne. Jak pisze E. Kozdroń, propedeutyka gerontologiczna powinna roz-
poczynać się w możliwie najwcześniejszym okresie życia człowieka, ponieważ 
w dzieciństwie kształtują się postawy proaktywne. W okresie dojrzałym – mię-
dzy 40. a 60. rokiem życia – można wywrzeć duży wpływ na dynamikę proce-
sów starzenia, przyspieszając je lub zwalniając. Edukować należy zatem zarów-
no do starości, jak i w starości [Kozdroń, 2006]. Aby opracować skuteczne pro-
gramy edukacji zdrowotnej, należy nadal badać aktualne zachowania zdrowotne 
osób starszych oraz kształtujące je czynniki. Jednym z takich czynników wyda-
je się być systematycznie podejmowana aktywność ruchowa. 
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Zakończenie 

 
Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:  
1. Aktywność ruchową znacznie częściej podejmowały kobiety o wyż-

szym wskaźniku zachowań zdrowotnych.  
2. Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych kobiet nieaktywnych rucho-

wo wyniósł 88,35 pkt, co należy uznać za przeciętny wynik. Wyższy wskaźnik 
– 95 pkt – charakteryzował panie poświęcające na zajęcia ruchowe jedną lub 
dwie godziny w tygodniu. Badane z grupy bardzo aktywnej (uprawiające ak-
tywność ruchową 3 godz. w tygodniu) uzyskały wynik na poziomie 97,15 pkt. 
Wskaźniki, które charakteryzowały kobiety aktywne, należy uznać za wysokie. 

3. Zaobserwowano wyraźnie wyższe nasilenie zachowań zdrowotnych 
wśród kobiet aktywnych, zwłaszcza w zakresie prawidłowych nawyków żywie-
niowych, zachowań profilaktycznych oraz pozytywnego nastawiania psychicz-
nego. 

4. Poziom aktywności ruchowej kobiet miał związek z subiektywną oceną 
ich stanu zdrowia. Najwyżej swój stan zdrowia oceniały panie z grupy bardzo 
aktywnej. Panie nieaktywne ruchowo oceniały swój stan zdrowia na wyraźnie 
niższym poziomie. 

5. Najwyżej oceniane kategorie zachowań zdrowotnych przez kobiety 
w wieku 60–80 lat to pozytywne nastawienie psychiczne, zachowania profilak-
tyczne, natomiast najniżej – praktyki zdrowotne. 
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RELATION BETWEEN HEALTH BEHAVIOURS  

AND PHYSICAL ACTIVITY IN OLDER WOMEN 

 
 

Summary 
 
The purpose of this study was to determine relations between the level of health 

behaviours and  physical activity in free time among women aged 60–80 years.  
76 women from Trojmiasto, aged 60–80 years took part in this research.  
For the purpose of this study women were divided into 3 groups, according to the 

level of their physical activity: very active, middle active and not active. The compari-
son was made between women from 3 categories by using survey questionnaire and the 
Health Behaviour Inventory (HBI) according to Juczyński. 

Research has shown that intensity of health behaviours is connected with the level 
of physical activity in women. Physical activity was taken more often by women with 
higher level of health behaviours index. A higher level of intensity of health behaviours 
concerned especially the right mode of nutrition, prophylactic behaviours and positive 
mental attitude. 
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ANALYSIS OF MOTOR ABILITIES’ PROGRESS AMONG  
PEOPLE REALISING FITNESS ACTIVITIES  

ON REGULAR BASIS 
 
 
 

Introduction 

 
To maintain harmonious psychomotor development everyone needs 

a certain level of physical strain, which can be reached through various forms of 
activity. The main factor determining human motor development is his or her 
environment which influences morphofunctional and psychophysical changes 
throughout entire life as a natural stimulant. Therefore, physical activity 
stimulates development processes while being invoked by different states of 
one’s organism [Malinowski, 1985]. Nowadays, active leisure becomes more 
and more important as it prevents many negative effects urbanisation has on 
people’s lives. It balances the monotony of their work, inspires various changes 
in their personality, relieves their stress. The World Health Organisation and 
other influential organisations have appealed for increasing everyday physical 
activity for years. At the same time they recommend it, next to proper diet, as 
a primary factor increasing the possibility of living a healthy life [American 
Heart..., 1990]. Increasing physical activity of a whole society is one of the 
most important aims of modern public health strategies [Kuński, 2003]. One of 
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the more attractive and more appreciated recreation forms nowadays is fitness. 
The way to realise fitness physical activity is to undergo a complete training 
containing endurance, aerobic, strength, coordination, and relaxation exercises, 
complemented with accurate diet and hygienic lifestyle [Wolańska, 1988]. 

 
 

1. Aim 
 
The aim of this work is to determine the way a recreational fitness training 

programmed by the subjects according to their own needs, abilities, and 
expectations, influences chosen motor features. 

 
 

2. Sample Group Characteristics 
 
The research was done on a sample of 18 women and 10 men chosen 

among volunteered. They were not chosen at random and the deciding factor 
was the fact they were just starting their training. The chosen subjects had valid 
medical certificates, allowing them to undergo the tests, and their written 
consent.  

In the sample group of women the average age was 23.3 ± 4.5. In the 
initial stage of the experiment its average body mass was 61.4 ± 8.9 kg. Its body 
fat factor (FAT[%]) was 25.7 ± 4.8 %. Average fat amount (FAT [kg]) was  
16.2 ± 5.3 kg and non-fat body mass (FFM [kg]) was 45.2  ± 4.1 kg. Other 
anthropometric parameters of the women group at the beginning of the 
experiment are presented in the table 1. 

 
Table 1  

Anthropometric Parameters of the Women Group 

Women  Age 
(years) 

Height 
(cm) 

Body 
mass   
(kg) 

FAT 
(%) 

FAT 
(kg) 

FFM 
(kg) BMI BSA 

x 23.3 167.1 61.4 25.7 16.2 45.2 21.9 1.0 n = 18 SD 4.5 6.3 8.9 4.8 5.3 4.1 2.4 0.1 
min 17.2 155.0 48.5 18.2 9.2 39.1 18.2 1.4 

 max 32.9 183.0 85.0 34.1 28.2 56.8 27.6 2.1 
n – number of  subjects  x – average, SD – standard deviation,  FAT – fat amount, 

FFM – non-fat body mass, BMI – body mass index, BSA – body surface area 

Source: own research. 
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In the sample group of men the average age was 25.5 ± 1.82. In the initial 
stage of the experiment its average body mass was 82.6 ± 8.4 kg. Its body fat 
factor (FAT[%]) was 18.3 ± 3.8 %. Average fat amount (FAT [kg]) was  
15.4 ± 4.5 kg and non-fat body mass (FFM [kg]) was 67.2 ± 4.1 kg. Other 
anthropometric parameters of the women group at the beginning of the 
experiment are presented in the table 2. 

 
Table 2  

Anthropometric Parameters of the Men Group 

Men  Age 
(years) 

Height 
(cm) 

Body 
mass   
(kg) 

FAT 
(%) 

FAT 
(kg) 

FFM 
(kg) BMI BSA 

 x 25.5 180.7 82.6 18.3 15.4 67.2 25.3 2.0 
n = 10 SD 1.8 5.6 8.4 3.8 4.5 5.3 2.2 0.1 
 min 22.8 172 66.0 11.9 7.9 58.1 21.3 1.8 
 max 29.3 190 96.0 28.1 27.0 78.6 28.1 2.2 

n – number of  subjects  x – average, SD – standard deviation,  FAT – fat amount, 
FFM – non-fat body mass, BMI – body mass index, BSA – body surface area 

Source: own research. 
 
 

The first test was commenced in the beginning of fitness training period. It 
was agreed that the training observation and all necessary tests were to last for 
ten months (from September to June). All subjects were either students or 
actively employed (8 students of AWFiS). During the periods free of work or 
studying they were spending their time actively on swimming, skiing, skating, 
or trekking. Some of the subjects (men) sporadically played football or 
basketball in non-organised groups. All subjects assumed they would realise 
their training of chosen fitness activity at least two times a week. Subjects 
programmed their activity according to their own needs, abilities, and pre-
ference. They were not limited to any time span, intensity, nor quality of their 
chosen exercise which is a tendency present in most Polish fitness clubs. Seven 
of the subjects (six women and one man) did not undergo the final physical 
efficiency tests due to not having fulfilled all requirements or for personal 
reasons. 
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3. Research Methods 

 
At the beginning (BAD1) and at the end (BAD2) of the research basic 

anthropometric measurements including subjects’ height and body mass were 
taken. Body composition elements were determined with the method of electric 
bioimpedence, by the use of Tanita Body FAT Monitor and Scale Analyser 
TBF300. Also, the Eurofit physical fitness test [Jagier, Kozdroń, 1977] was 
done twice – at the beginning of the training period (September) and after it 
ended (June). The motor skills results based on chosen tests of the Eurofit were 
used for a comparative statistical analysis, which was done using ANOVA 
variation analysis in STATISTICA 6 program. 

 
 

4. Results 

 
During the nine-month research period all trainings done within the sample 

group in one fitness club were recorded. All subjects programmed their physical 
activity according to their needs, abilities, and preference. They were not 
limited to any time span, intensity, nor quality of their chosen exercise. They 
assumed they would realise their training of chosen fitness activity at least two 
times a week. Among the chosen forms the biggest popularity was gained by the 
Dance group exercises (dancing aerobic forms), 216 hours. The second most 
often chosen fitness form was Fat Burner, 204 hours, and the third was Body 
Sculpt, 189 hours. Also Step, TBC, and Bodybuilding exercises turned out to be 
quite popular. The preferred fitness forms realised by the women sample group 
are shown in Fig. 1. 

Among men, the most popular form was individual bodybuilding training 
realised on a gym, 465 hours. The second form in this respect was spinning, 
159 hours, and the third was boxing-based exercise training (Tae Bo, Box 
Aerobic), 148 hours. The preferred fitness forms realised by the men sample 
group are shown in Fig. 2. 
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Fig. 1. Fitness forms realised by the women sample group 

Source: own research. 
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Fig. 2. Fitness forms realised by the men sample group 

Source: own research. 
 
After the results of the chosen fitness forms observation in the basic 

sample group it was stated that the form of exercise chosen most often was 
strength training, 609 realised hours. Those exercises were mostly chosen by 
men and were realised more regularly and frequently by men. The second place 
given these criteria was occupied by Dance exercises, 255 hours, which were 
realised mostly by the women group. The third and fourth places differed 
insignificantly and were reached by Spinning and Fat Burner, 217 and 205 
hours respectively. Training forms realised by the basic sample group are shown 
in Fig. 3. 
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Fig. 3. Training forms realised by the basic sample group 

Source: own research. 
 
The motor skills results based on chosen tests of the Eurofit were used for 

a comparative statistical analysis, which was done using ANOVA variation 
analysis in STATISTICA 6 program (statistical relevance set to be p < 0.05). 
Comparison between the basic measurements characterising motor abilities 
within the sample group before the experiment (BAD1) and after ten months of 
fitness activity (BAD2) showed statistically relevant changes in most of the 
cases.  

In the women group (n = 18) six out of seven compared values shown 
statistically relevant changes. The Women’s Eurofit tests’ analysis at the 
beginning and at the end of the experiment is shown in table 3. 
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Table 3 

Women’s Eurofit tests’ analysis at the beginning and at the end of the experiment 

Test Type BAD1 BAD2 Function Relevance 
21.90 27.05 medium 
16.00 23.00 min 
28.00 31.00 max 

Body lifting while laying down 

3.85 2.68 standard deviation

Statistically Relevant 

40.08 42.80 medium 
32.50 35.00 min 
46.00 48.00 max 

Sideward bending 

4.25 3.46 standard deviation

Statistically Relevant 

8.93 12.45 medium 
2.00 8.00 min 
13.00 17.00 max 

Forward bending 

2.91 2.42 standard deviation

Statistically Relevant 

1.00 1.00 medium 
1.00 1,00 min 
1,00 1.00 max 

Standing on one leg 

0.00 0.00 standard deviation

Statistically Irrelevant 

45.60 49.25 medium 
40.00 40.00 min 
57.00 63.00 max 

Upward jump 

5.68 6.47 standard deviation

Statistically Relevant 

14.54 15.39 medium 
2.00 5.00 min 
57.00 56.00 max 

Hanging down with arms bent 

13.09 12.54 standard deviation

Statistically Relevant 

9.98 8.48 medium 
8.14 7.01 min 
12.41 10.21 max 

Tapping arm movement frequency

1.06 0.95 standard deviation

Statistically Relevant 

Source: own research. 
 
Statistical irrelevance in case of the balance test (standing on one leg) was 

due to imprecise evaluation factors determined by its authors [Jagier, Kozdroń, 
1997]. It was done by recording every instance of a subject supporting oneself 
when losing balance during two attempts, of which the worse was discarded. 
Nonetheless, a clear difference between consecutive tests was noticed as later 
they were done with more stability and less vertical deviation, although the 
official result remained unchanged. In the men group (n = 10) six out of seven 
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compared values showed statistically relevant changes. The balance test no 
relevant changes were recorded. As in case of the women group this was the 
result of the test being inaccurate. Similarly, in this group a clear difference 
between tests was noticed in the field of stability and vertical deviation, 
although the official result remained unchanged. Men’s Eurofit tests’ analysis at 
the beginning and at the end of the experiment is shown in table 4. 

 
Table 4 

Men’s Eurofit tests’ analysis at the beginning and at the end of the experiment 

Test Type BAD1 BAD2 Function Relevance 
22.00 28.90 medium 
16.00 25.00 min 
25.00 31.00 max 

Body lifting while laying down 

3.09 1.85 standard deviation 

Statistically 
Relevant 

39.00 39.70 medium 
32.00 34.00 min 
47.00 48.00 max 

Sideward bending 

4.22 4.19 standard deviation 

Statistically 
Relevant 

3.30 4.00 medium 
1.00 2.00 min 
7.00 7.53 max 

Forward bending 

1.95 1.85 standard deviation 

Statistically 
Relevant 

1.30 1.10 medium 
1,00 1.00 min 
2.00 2.00 max 

Standing on one leg 

0.8 0.32 standard deviation 

Statistically 
Irrelevant 

94. 0 101.20 medium 
80.00 85.00 min 

110.00 120.00 max 
Upward jump 

9.69 12.09 standard deviation 

Statistically 
Relevant 

65.31 92.89 medium 
40.64 60.00 min 

100.00 120.00 max 
Hanging down with arms bent 

19.94 18,07 standard deviation 

Statistically 
Relevant 

10.06 9.11 medium 
8.17 8.00 min 
12.41 10.50 max 

Tapping arm movement frequency 

1.51 0.91 standard deviation 

Statistically 
Relevant 

Source: own research. 
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5. Conclusions 

 
1. Fitness activity programmed with no restrictions and by the people 

taking part in it themselves, increased their overall motor abilities level. 
2. Group exercises, based on choreographed movement, preferred among 

the women sample group increased their overall motor abilities level. 
3. Strength training realized freely by the men sample group increased 

their chosen motor abilities level. 
 
 

Summary 

 
Physical activity is one of the most important factors in maintaining good 

health, mood, overall quality of life, and longevity. It’s lack leads to increase in 
society’s illness and mortality rate due to coronary heart disease, type II 
diabetes, and variety of tumours. Fitness has become one of the most popular 
activities nowadays. More and more do people realize their training guidelines 
through this mass recreation form. Fitness training is a conscious process that 
influences increase in psychomotor abilities without upsetting harmonious 
biological development of a subject. It complements the overall range of ones 
motor skills by organizing and setting the form, volume, and intensity of his or 
her physical activity. 

Therefore, this work aims at examining the influence of systematic 
physical activity on motor skills. As expected, despite the freedom of choice 
concerning fitness form, the results confirmed statistically important differences 
in motor skill levels at the beginning and after ten months of systematic 
physical activity. Similar conclusions are also drawn by other specialists and 
presented in their works, confirming efficiency of fitness forms in developing 
motor abilities level [Pachucka, 2004; Wit at all 1995]. Health fitness training, 
when planned correctly and realized on a regular basis, not only enhances motor 
skills but also reduces the chance of heart disease [Kasch, 1999; Tanaka, 2000], 
helps in keeping stable blood pressure [Kokkinos, Papademetriou, 2000], helps 
in controlling body mass, improves lipid profile by decreasing cholesterol level, 
decreasing LDL and increasing HDL [Tolfrey, 2000], strengthens bone 
structure, prevents osteoporosis [Messieur, 2000], and reduces depression 
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susceptibility [Blumenthal, 2000; Goldsmith, 2000; Miszko, Cress, 2000;   
Paluska,  Schwenk, 2000]. 
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ANALIZA ZMIENNOŚCI SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ  

OSÓB SYSTEMATYCZNIE REALIZUJĄCYCH  

REKREACYJNĄ AKTYWNOŚĆ FITNESS 

 
 

Streszczenie 
 
Aktywność fizyczna należy do najważniejszych czynników wpływających na stan 

zdrowia, samopoczucie, jakość życia i długowieczność gatunku ludzkiego. Zbyt mała 
jest jedną z głównych przyczyn chorób i umieralności związanej z chorobą wieńcową, 
cukrzycą typu II oraz wieloma chorobami nowotworowymi. Jedną z popularniejszych 
form aktywności ruchowej w ostatnim czasie stał się fitness. Coraz więcej ludzi reali-
zuje założenia treningu zdrowotnego poprzez uczestnictwo w tej masowej formie rek-
reacji ruchowej. Trening fitness to świadomy proces, który nie naruszając harmonij-
nego, biologicznego rozwoju człowieka, wpływa na podniesienie sprawności psycho-
motorycznej. Uzupełnia również zasób umiejętności ruchowych poprzez określoną co 
do formy, intensywności i objętości aktywność ruchową.  

W związku z powyższym, w pracy postanowiono zbadać wpływ systematycznej 
aktywności fizycznej fitness na sprawność motoryczną. Zgodnie z oczekiwaniami,  
mimo dowolności w wyborze form fitness przez uczestników eksperymentu, wyniki 
potwierdziły istotnie statystycznie różnice w poziomie sprawności motorycznej  
przed i po dziesięciu miesiącach systematycznej aktywności fizycznej.  

 
Tłumaczyła Izabela Drobnik-Kozakiewicz 
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KOBIET W ŚREDNIM WIEKU 

 
 
 

Wstęp 

 
W publikacjach na temat edukacji zdrowotnej, teorii treningu zdrowotne-

go, zdrowia publicznego czy socjologii zdrowia główną rolę odgrywa angielski 
termin phisical activity (aktywność fizyczna) [Mynarski i wsp., 2007]. Wielo-
krotnie wykazano, że zachodzą pozytywne związki między racjonalną aktywno-
ścią fizyczną a stanem zdrowia. Wskazują na to liczne badania empiryczne oraz 
opracowania o charakterze teoretyczno-metodycznym [Drabik, 1997; Osiński, 
2000]. Wraz z wiekiem obniżają się zdolności przystosowawcze organizmu, 
dlatego tak ważne jest wykonywanie ćwiczeń fizycznych w celu utrzymania 
sprawności fizycznej oraz zmniejszania dynamiki rozwoju wielu chorób, dla 
których obniżona aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem ryzyka [Kuński, 
2003]. Kobiety w średnim wieku coraz częściej doceniają potrzebę uczestnictwa 
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w różnych formach aktywności fizycznej, gdyż zaczynają zauważać, jak wiele 
korzyści przynosi aktywny styl życia. Wiek średni jest szczególnie ważnym 
okresem ze względu na procesy i przemiany zachodzące w organizmie. Z badań 
wynika, że w  średnim wieku zwiększa się masa ciała, natomiast beztłuszczowa 
masa ciała (LBM) ulega zmniejszeniu. Proces ten może rozpocząć się już 
w wieku 45–50 lat, a w ciągu 10 lat utrata masy mięśniowej może wynosić na-
wet 16%. Wraz z wiekiem obniża się również wartość maksymalnego poboru 
tlenu (VO2max). Maksymalne pochłanianie tlenu przez organizm (VO2max), zwa-
ne również wydolnością aerobową, jest często traktowane jako wykładnik ogól-
nej wydolności fizycznej organizmu, dlatego uznano, że jest to wskaźnik szcze-
gólnie ważny i istotny komponent sprawności fizycznej [Kozłowski, Nazar, 
1995].  

Dostrzegając nowe potrzeby kobiet w wieku średnim i wychodząc im na-
przeciw, w eksperymencie badawczym wykorzystano dwie formy zajęć z fit-
nessu: hi-lo impact aerobik (hi-lo) oraz total body condition (TBC). Uznano, że 
są one najbardziej odpowiednie dla tej grupy wiekowej, zarówno pod względem 
treści, formy, jak i objętości. W pierwszej grupie badanej zrealizowano zajęcia 
hi-lo impact aerobik. Jest to trening fitnessu trwający 60 min, będący kombina-
cją dwóch form: hight impact aerobiku1 z low impact aerobikiem2. W lekcji hi- 
-lo występują zróżnicowane impacty3: marsz, naskoki, bieg oraz częste zmiany 
kierunków połączone ze zróżnicowaną pracą ramion. Naprzemienne stosowanie 
tych elementów umożliwia kontrolowanie intensywności. Zajęcia hi-lo rozpo-
czynają się 10-minutową rozgrzewką, następna część to ćwiczenia cardio, które 
są sekwencją kroków low i high metodycznie łączonych w choreografię. Ćwi-
czący w nieprzerwany sposób wykonują zadania ruchowe inicjowane przez 
instruktora, który w procesie metodycznym wprowadza coraz trudniejsze mody-
fikacje choreografii [Grodzka-Kubiak, 2002; Zarębska, 2007]. Drugą formą 
ćwiczeń w procesie badawczym były zajęcia TBC, będące doskonałym trenin-
giem ogólnousprawniającym przez połączenie ćwiczeń aerobowych o średniej 
intensywności i wzmacniających. Celem tego rodzaju treningu jest poprawa 
ogólnej kondycji. Zajęcia trwają 60 min i są przeznaczone dla osób w różnym 
wieku, początkujących i średnio zaawansowanych. Stosuje się tu ćwiczenia 

                                                           
1  Hi – impact aerobik (HIA) – zajęcia aerobowe o wysokiej intensywności, w których 

stosuje się częste, dynamiczne naskoki, wyskoki oraz bieg. 
2  Low – impact aerobik (LIA) – zajęcia aerobowe o niskiej i średniej intensywności, 

w dużej części oparte na marszu (kroki podstawowe oraz ich modyfikacje). 
3  Impact – siła nacisku stopy wywierana na podłoże, mierzona w kilogramach. 
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w pozycjach izolowanych. W pierwszej, aerobowej części treningu TBC wyko-
rzystuje się proste sekwencje choreograficzne, natomiast w drugiej wykonuje 
ćwiczenia wzmacniające różne grupy mięśniowe. Używanie ciężarków, gum, 
sztang o niewielkim ciężarze oraz innych przyborów zwiększa intensywność 
lekcji. Wszechstronność tej formy zajęć grupowych sprawia, że znajduje ona 
wiele zwolenniczek wśród klientek klubów fitness [Kuba, Paruzel-Dyja, 2010; 
Olex-Zarychta, 2005; Zarębska, 2007].  

Celem badań było określenie wpływu 12-tygodniowego zdrowotnego tre-
ningu fitnessu o charakterze aerobowym (hi-lo impact aerobik) i aerobowo-  
-siłowym (total body condition) na skład ciała i wydolność tlenową kobiet 
w wieku 40–55 lat. 

 
 

1. Materiał i metody badawcze 
 
Badaniami objęto czterdzieści dwie kobiety w wieku 40–55 lat. Uczest-

niczki podzielono na dwie grupy: 20 pań rozpoczęło zajęcia hi-lo impact aero-
bik, 22 kobiety trenowały TBC. Po 12 tygodniach ćwiczeń w pierwszej grupie 
(aerobowej) pozostało 7 osób (n = 7), w drugiej grupie (aerobowo-siłowej) nie 
zmieniła się liczba badanych (n = 22). Charakterystykę kobiet uczestniczących 
w treningu hi-lo oraz TBC przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

 
Tabela 1 

Charakterystyka badanych kobiet uczestniczących w treningu hi-lo imact aerobik  

Badane 
osoby 
(lp.) 

Wiek Wysokość 
ciała (cm) 

Masa 
ciała 
(kg) 

BMI FAT  
% 

FAT- 
-MASS 

(kg) 

FFM 
(kg) 

1. 55 165 62,0 22,8 34,0 21,1 40,9 
2. 48 162 81,5 31,4 39,9 32,5 49,0 
3. 45 165 109,6 40,3 44,9 49,2 60,4 
4. 38 164 56,9 21,2 24,8 14,1 42,6 
5. 50 164 67,9 25,2 34,9 23,7 44,2 
6. 47 160 65,9 26,5 33,6 22,1 43 
7. 55 163 64,4 24,2 32,5 20,9 43,5 
X 48,29 163,29 72,6 27,37 34,94 26,19 46,23 

SD 5,94 1,8 17,99 6,56 6,26 11,51 6,73 
BMI – wskaźnik masy ciała,  FAT % – procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, FAT-MASS – 
zawartość tkanki tłuszczowej (kg), FFM – beztłuszczowa masa ciała (kg). 
Źródło: badanie własne. 
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Tabela 2 

Charakterystyka badanych kobiet uczestniczących w treningu total body conditio 

Badane 
osoby 
(lp.) 

Wiek Wysokość 
ciała (cm) 

Masa 
ciała 
(kg) 

BMI FAT  
% 

FAT- 
-MASS 

(kg) 

FFM 
(kg) 

1. 44 173 83,0 27,7 37,7 31,3 51,7 
2. 55 167 77,0 27,6 36,6 28,2 48,8 
3. 46 168 64,9 23,0 29,1 18,9 46,0 
4. 40 165 60,4 22,2 27,8 16,8 43,6 
5. 47 164 75,6 28,1 39,9 30,2 45,4 
6. 52 164 72,5 27,0 34,6 25,1 47,4 
7. 51 154 63,1 26,6 28,5 18,0 40,1 
8. 46 167 60,7 21,8 29,3 17,8 42,9 
9. 43 168 62,2 22,0 31,0 19,3 42,9 
10. 45 162 59,0 22,8 30,1 17,8 41,2 
11. 42 164 58,9 21,9 25,3 14,9 44,0 
12. 53 165 72,6 26,7 34,9 25,3 47,3 
13. 43 164 61,3 22,8 29,5 18,1 43,2 
14. 48 161 76,6 28,1 35,6 27,3 49,3 
15. 54 170 70,7 24,5 33,8 23,9 46,8 
16. 42 167 65,0 23,3 33,3 21,7 43,3 
17. 41 162 58,2 22,2 22,8 13,3 44,9 
18. 47 168 68,1 24,1 34,4 23,4 44,7 
19. 40 170 69,6 24,1 31,4 21,9 47,7 
20. 49 167 75,0 26,9 36,8 27,6 47,4 
21. 55 159 67,2 26,6 34,5 23,2 44,0 
22. 40 176 58,0 18,7 17,0 9,90 48,1 
X 46,5 165,68 67,25 24,49 31,54 21,54 45,49 

SD 5,04 4,69 7,30 2,63 5,30 5,60 2,83 
BMI – wskaźnik masy ciała,  FAT % – procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, FAT-MASS – 
zawartość tkanki tłuszczowej (kg), FFM – beztłuszczowa masa ciała (kg). 

Źródło: badania własne. 
 
Organizacja badań. 
Badania przeprowadzono w laboratorium AWFiS w Gdańsku bezpośred-

nio przed rozpoczęciem 12-tygodniowego zdrowotnego treningu fitnessu o cha-
rakterze aerobowym (hi-lo) oraz aerobowo-siłowym (TBC) i bezpośrednio po 
ich zakończeniu. Projekt badawczy zrealizowano od kwietnia do lipca 2010 
roku. Badane kobiety wybrano spośród mieszkanek Trójmiasta. Kryterium do-
boru był wiek oraz stan zdrowia pozwalający na uczestnictwo w ćwiczeniach. 
Zrealizowano 12-tygodniowy cykl ćwiczeń. Zajęcia odbywały się trzy razy 
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w tygodniu. Każda jednostka trwała 60 min. Uczestniczki wyraziły pisemną 
zgodę na udział w testach laboratoryjnych.  

Charakterystyka treningów prowadzonych w obu grupach badanych. 
1. Trening fitness hi-lo impact aerobik (aerobowy). Zajęcia rozpoczynały 

się od 7–10-minutowej rozgrzewki, następnie przechodzono do części głównej 
– choreograficznej. Wykorzystano tempo muzyki na poziomie 135–152 BPM.  
Program 12-tygodniowego treningu podzielono następująco: 

a) 3 tygodnie (9 jednostek treningowych) – stosowanie bardzo łatwych 
sekwencji choreograficznych (wykorzystanie kroków bazowych), 
wprowadzanie symetrycznej pracy ramion; dłuższy proces nauczania 
układu; tempo muzyczne 135–140 BPM; wykorzystanie elementów 
w większości opartych na marszu;  

b) 3 tygodnie (9 jednostek treningowych) – wprowadzanie nowych figur, 
trudniejszych sekwencji choreograficznych, symetrycznej pracy ra-
mion; tempo muzyczne 135–140 BPM; stosowanie zarówno niskich, 
jak i wysokich impastów; 

c) 3 tygodnie (9 jednostek treningowych) – zastosowanie nowych figur, 
trudniejszych sekwencji choreograficznych, asymetrycznej pracy  
ramion; wprowadzanie figur przestrzennych; tempo muzyczne  
140–152 BPM;  

d) 3 tygodnie (9 jednostek treningowych) – zastosowanie figur prze-
strzennych w połączeniu z asymetryczną pracą ramion, rozbudowana 
choreografia; tempo muzyczne 140–152 BPM.  

2. Trening fitness total body condition (aerobowo-siłowy). Zajęcia TBC 
rozpoczynały się od 7–10-minutowej rozgrzewki, następnie przechodzono do 
części aerobowej realizowanej w postaci prostej, ale intensywnej choreografii 
(20’–23’). W dalszej części zajęć stosowano ćwiczenia wzmacniające wybra-
nych grup mięśniowych w pozycjach izolowanych (zawsze ćwiczono mięsnie 
brzucha) – 25’. W tej części stosowano zarówno ćwiczenia z oporem własnego 
ciała, z hantlami (2–3 kg), jak i z gumami oporowymi. Pięć minut przeznaczono 
na stretching. Wykorzystano tempo muzyki na poziomie 120–145 BPM. W po-
szczególnych treningach naprzemiennie stosowano: 

a) ćwiczenia górnych partii ciała w pozycjach wysokich (ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie obręczy barkowej, ramion, przedramion); 

b) ćwiczenia dolnych partii ciała w pozycjach wysokich (ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie obręczy biodrowej, ud, pośladków i łydek); 
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c) ćwiczenia dolnych partii ciała w pozycjach średnich (np. ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie pośladków); 

d) ćwiczenia w pozycjach niskich (ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
brzucha, grzbietu, przedniej i tylnej grupy ud); 

e) ćwiczenia oddechowe i rozciągające. 
Program 12-tygodniowego treningu TBC podzielono następująco: 
a) 3 tygodnie (9 jednostek treningowych) – stosowanie łatwych sekwen-

cji choreograficznych (wykorzystanie kroków bazowych), wprowa-
dzanie symetrycznej pracy ramion; intensywność pierwszej części za-
jęć kontrolowana przez tempo muzyczne (120–128 BPM); w drugiej 
części stosowanie ćwiczeń wzmacniających wszystkie grupy mięśnio-
we z wykorzystaniem hantli oraz oporu własnego ciała; liczba powtó-
rzeń każdego ćwiczenia z oporem własnego ciała oraz z hantlami –  
8–16 (1 seria); zajęcia zakończono stretchingiem (5’);  

b) 3 tygodnie (9 jednostek treningowych) – nauka podstawowych kroków 
i stopniowe modyfikacje do trudniejszych form; tempo muzyczne 
130–135 BPM; ćwiczenia wzmacniające wszystkie grupy mięśniowe; 
stosowanie gum oporowych; ćwiczenia z hantlami wykonywano po 
2 serie od 8 do 16 powtórzeń, z oporem własnego ciała 16–24; stre-
tching (5’); 

c) 3 tygodnie (9 jednostek treningowych) – nauka podstawowych kroków 
i stopniowe modyfikacje do trudniejszych form, wprowadzanie asyme-
trycznej pracy ramion; tempo muzyczne 135–140 BPM; ćwiczenia 
wzmacniające wszystkie grupy mięśniowe; liczba powtórzeń każdego 
ćwiczenia z hantlami i z gumami – 8–16 (3 serie), z oporem własnego 
ciała – maksymalnie do 24 powtórzeń; zajęcia zakończono stretchin-
giem (5’); 

d) 3 tygodnie (9 jednostek treningowych) – wprowadzanie figur prze-
strzennych i asymetrycznej pracy ramion; tempo muzyczne  
135–145 BPM; ćwiczenia wzmacniające wszystkie grupy mięśniowe; 
liczba powtórzeń każdego ćwiczenia z hantlami – 8–16 (3 serie), 
z oporem własnego ciała – 24–32 (ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
brzucha, pośladków itd); zajęcia zakończone stretchingiem (5’). 

Metody badań. 
Komponenty składu ciała zmierzono metodą bioimpedancji elektrycznej 

przy użyciu analizatora składu ciała firmy Tanita (Tanita Body FAT Moni-
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tor/Scale Analyser TBF 300). Następnie zmierzono wydolność tlenową organi-
zmu na cykloergometrze rowerowym ((Monark 839 E) z zastosowaniem próby 
wydolnościowej ze wzrastającym obciążeniem do odmowy (test Bruce’a). Tęt-
no badanej osoby było monitorowane przez monitor pracy serca. Protokół Bru-
ce’a rozpoczęto z mocą wyjściową 25 W/min i zwiększano obciążenie o 25 W 
co 3 min. Badane miały za zadanie utrzymać stałą prędkość pedałowania  
(ok. 50 obrotów/min). Test przerywano wówczas, gdy badana osoba nie była 
w stanie utrzymać prędkości pedałowania większej nić 40 obrotów/min lub 
objawy zmęczenia uniemożliwiały kontynuację próby. 

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono w programie Statistica 8.0. 
Zastosowano podstawowe statystyki opisowe oraz test t Studenta dla danych 
zależnych. Za istotne przyjęto różnice p < 0,05. 

 
 

2. Wyniki badań 

 
Analizując skład ciała kobiet uczestniczących w treningu aerobowym 

stwierdzono, że nastąpił nieistotny statystycznie ubytek masy ciała oraz wskaź-
nika BMI. Odnotowano wzrost beztłuszczowej masy ciała (FFM). Istotnie sta-
tystycznie zmniejszył się wskaźnik otłuszczenia organizmu. Zmiany składu 
ciała badanych kobiet uczestniczących w treningu aerobowym przedstawiono 
w tabeli 3.  

 
Tabela 3 

Zmiany składu ciała badanych kobiet przed rozpoczęciem i po zakończeniu  
12-tygodniowego treningu hi-lo impact aerobik 

Skład ciała 
Badanie I  

przed rozpoczęciem 
treningu (x1) 

Badanie II 
po 12 tygodniach 

treningu (x2) 
∆x (x2 – x1) 

Masa ciała (kg) 72,6 72,11 –0,49 
BMI 27,37 27,03 –0,34 
FAT % 34,94 33,33 –1,64* 

FAT-MASS (kg) 26,19 24,96 –1,23 
FFM (kg) 46,23 47,16 0,93 

* Istotność różnicy na poziomie p < 0,05. 

Źródło: badania własne. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w grupie kobiet 
uczestniczących w treningu aerobowo-siłowym (TBC) nastąpił ubytek masy 
ciała. Istotnie obniżył się również wskaźnik BMI i poziom otłuszczenia organi-
zmu (FAT %). Wzrósł natomiast poziom beztłuszczowej masy ciała. Zmiany 
składu ciała badanych kobiet realizujących trening aerobowo-siłowy przedsta-
wiono w tabeli 4. 

 
Tabela 4 

Zmiany składu ciała badanych kobiet przed rozpoczęciem i po zakończeniu  
12-tygodniowego treningu total body condition 

Skład ciała 
Badanie I  

przed rozpoczęciem 
treningu (x1) 

Badanie II 
po 12 tygodniach 

treningu (x2) 
∆x (x2 – x1) 

Masa ciała (kg) 67,25 66,34 –0,91* 
BMI 24,49 24,16 –0,33* 
FAT % 31,54 29,35 –2,19* 

FAT-MASS (kg) 21,54 19,75 –1,79* 
FFM (kg) 45,49 46,55 1,06* 

* Istotność różnicy na poziomie p < 0,05. 

Źródło: badania własne. 
 
 
W grupie badanych kobiet uczestniczących w zajęciach aerobowych zaob-

serwowano nieznaczny wzrost wskaźnika VO2max, średnio o 1,35 ml/min/kg. 
Różnica ta nie była istotna statystycznie. Porównanie wartości średnich VO2max 

przedstawiono na rysunku 1. 
Analizując poziom VO2max (maksymalny pobór tlenu przez organizm), za-

uważono znaczny wzrost tego wskaźnika w grupie realizującej trening TBC. 
Średnia arytmetyczna VO2max kształtowała się w tej grupie na poziomie  
29,98 ml/min/kg, natomiast po 12-tygodniowym treningu wyniosła  
34,73 ml/min/kg. Porównanie wartości średnich VO2max przedstawiono na ry-
sunku 2. 
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Rys. 1. Porównanie wartości średnich VO2max przed rozpoczęciem treningu hi-lo 

impact aerobik i po 12 tygodniach 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 2.  Porównanie wartości średnich VO2max przed rozpoczęciem treningu total body 

condition i po 12 tygodniach 

Źródło: badania własne. 
 
 

Badanie 1 – przed rozpoczęciem treningu Hi-Lo. 
Badanie 2 – po 12 tygodniach treningu Hi-Lo. 

Średnia. 
Średnia ± odch. std. 

Badanie 1 – przed rozpoczęciem treningu TBC. 
Badanie 2 – po 12 tygodniach treningu TBC. 

Średnia. 
Średnia ± odch. std. 
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W tabeli 5 przedstawiono średnie wartości VO2max przed rozpoczęciem 
ćwiczeń (badanie 1) oraz po dwunastotygodniowym treningu (badanie 2) w za-
leżności od rodzaju zajęć z fitnessu, w których uczestniczyły badane (TBC oraz 
hi-lo impact aerobik). 

 
 Tabela 5 

Tabelaryczne zestawienie uzyskanych wartości VO2max  
przed rozpoczęciem treningów fitness i po 12 tygodniach 

Badanie 1  
( x1) 

Badanie 2  
( x2) Rodzaj zajęć 

VO2max (ml/min/kg) x ± SD 
∆x (x2 – x1) 

Total body condition 29,98 ± 5,66 34,73 ± 6,2 4,75* 
Hi-lo impact aerobik 26,16 ± 3,59 27,51 ± 4,64 1,35 

* Istotność różnicy na poziomie p < 0,05. 

Źródło: badania własne. 
 
 

3. Dyskusja 

 
Codzienna aktywność fizyczna osób dorosłych często nie osiąga progu 

biologicznej skuteczności. Wiadomo, że dopiero po przekroczeniu tego progu 
zachodzą korzystne zmiany adaptacyjne w organizmie, prowadzące do wzrostu 
kondycji fizycznej [Kozłowski, 1986]. W celu osiągnięcia biologicznej sku-
teczności treningu zdrowotnego należy racjonalnie zaplanować jego formę, 
częstotliwość, intensywność oraz objętość (czas trwania). Do badań nad efek-
tywnością treningów fitnessu – TBC i hi-lo wybrano kobiety, ponieważ po-
wszechnie obserwowana jest mniejsza aktywność fizyczna dziewcząt i kobiet 
w porównaniu z chłopcami i mężczyznami [Raczek, 1995]. Niestety, tendencja 
ta utrzymuje się również w wieku dojrzałym i starzenia się [Charzewski, 1997]. 

W badaniach przedstawiono wpływ dwóch rodzajów zdrowotnych trenin-
gów fitnessu na skład ciała oraz wydolność kobiet w wieku 40–55 lat. Analizu-
jąc skład ciała w grupie badanych kobiet uczestniczących w zajęciach aerobo-
wych hi-lo, istotne statystycznie okazały się różnice średnich wskaźnika otłusz-
czenia organizmu (FAT%), który uległ obniżeniu. Wskaźnik masy ciała (BMI) 
w tej grupie badanych zarówno na początku jak i na końcu projektu badawcze-
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go miał wartości krańcowe (BMI1 = 27,37; BMI2 = 27,03), oznaczające nadwa-
gę. Należy jednak podkreślić, iż wskaźnik ten mimo że dostarcza wielu cennych 
informacji, czasami może błędnie klasyfikować osoby, które są aktywne fizycz-
nie i charakteryzują się dużą masą mięśniową. Otyłość to pierwszorzędny czyn-
nik ryzyka zachorowania na serce (na równi z wysokim ciśnieniem, wysokim 
poziomem lipidów we krwi, paleniem i siedzącym trybem życia). Jednak bada-
nia dowodzą, że osoby przekraczające normy BMI nie są szczególnie zagrożo-
ne, jeśli podejmują regularnie wysiłek fizyczny oraz mają wysoką wydolność 
układu sercowo-naczyniowego [Corbin i wsp., 2007].  W drugiej grupie bada-
nej, uczestniczącej w treningu TBC, zauważono, że istotnie statystycznie obni-
żyły się: masa ciała, wskaźnik BMI oraz procent tkanki tłuszczowej. Należy 
podkreślić, że badane kobiety charakteryzowały się prawidłowym wskaźnikiem 
masy ciała przed rozpoczęciem projektu. Jak wynika z przeprowadzonych ba-
dań, zdolność maksymalnego poboru tlenu (VO2max) zwiększyła się istotnie 
w grupie osób uczestniczących w treningu TBC, średnio o 15,84% 
(4,75 ml/min/kg) w stosunku do wartości przed treningiem. Ćwiczenia aerobo-
we hi-lo nie wpłynęły istotnie na zmianę wskaźnika VO2max. Słaby wynik może 
być spowodowany tym, że czas trwania próby wydolnościowej był znacznie 
krótszy w grupie kobiet uczestniczących w treningu hi-lo niż kobiet z drugiej 
grupy. Być może było to związane z niskim poziomem motywacji badanych 
podczas wykonywania próby wysiłkowej. Mimo że przebieg przeprowadzonego 
badania był dokładnie objaśniony, uczestniczki często przerywały test, choć 
mogły go kontynuować.  

Podobne efekty treningu fitnessu hi-lo Impact Aerobik odnotowały w swo-
ich badaniach D. Amroży i W. Pilch [2007]. Zajęcia aerobowe o średniej inten-
sywności wpłynęły korzystnie na utrzymanie masy ciała na stałym poziomie 
oraz obniżenie zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie (FAT %) u kobiet 
w wieku 21–23 lata. Przeprowadzone badania nie spowodowały również wy-
raźnej poprawy wydolności organizmu. W projekcie autorów uczestniczyło 
12 kobiet prowadzących aktywny tryb życia, a zajęcia odbywały się raz w ty-
godniu po 30 min.  

Efektywność oddziaływania ćwiczeń typu aerobik na organizm kobiet 
w wieku dojrzałym zbadano na 23 osobach uczęszczających na zajęcia 2 razy 
w tygodniu [Kapik-Gruca, 2005]. Zauważono pozytywne oddziaływanie tego 
typu treningu fitnessu na budowę morfologiczną, sprawność fizyczną oraz wy-
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dolność kobiet. Wydolność testowanych oceniano na podstawie wyników próby 
wydolnościowej Ruffiera. 

W badaniach innych autorów oceniano zmiany cech morfologicznych ko-
biet w średnim wieku uprawiających gimnastykę rekreacyjną. Zanotowano 
istotnie statystyczną różnicę między pomiarem początkowym i końcowym masy 
ciała, obwodu talii, bioder, klatki piersiowej oraz ud [Garstka, 2000; Garstka- 
-Namysł, 2009]. 

W. Jakubec w badaniach sprawdzających efektywność dance aerobiku 
oraz step-dance aerobiku wykazał, że wzrósł maksymalny pobór tlenu kobiet 
w wieku od 40 lat do 65 lat [Jakubiec i wsp., 2008]. Wydolność tlenową zbada-
no na bieżni za pomocą próby ze wzrastającym obciążeniem (według protokołu 
Bruce’a). Eksperyment badawczy trwał 6 miesięcy i wzięły w nim udział 
44 kobiety. W wyniku treningów (3 razy w tygodniu po 45 min) obniżeniu uległa 
waga ciała oraz wskaźnik BMI. 

Podsumowując, można stwierdzić, że prowadzony w ciągu 12 tygodni 
zdrowotny trening fitnessu spowodował pozytywne zmiany zarówno w pozio-
mie VO2max, jak i ubytku procentowej zawartość tkanki tłuszczowej w organi-
zmie, szczególnie w grupie kobiet uczęszczających na zajęcia TBC. Brak zmian 
istotnych statystycznie w grupie realizującej trening hi-lo można tłumaczyć 
wieloma przyczynami, między innymi słabą motywacją, nieodpowiednim pro-
wadzeniem zajęć, złym doborem środków i metod treningu fitnessu. Należy 
podkreślić, że zajęcia o charakterze aerobowym prowadziła mniej doświadczo-
na instruktorka, co mogło wpłynąć na rezygnację badanych pań z zajęć.  Fakt 
ten podkreśla ogromną rolę profesjonalnego przygotowania instruktora do pro-
wadzenia zajęć, jego zadanie w uzyskaniu oczekiwanych zmian adaptacyjnych 
oraz utrzymaniu systematyczności, która jest głównym elementem każdego 
treningu zdrowotnego.  

 
 

Zakończenie 

 
Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski: 
1. Pod wpływem trening hi-lo obniżyła się procentowa zawartość tkanki 

tłuszczowej w organizmie badanych kobiet w wieku 40–55 lat. 
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2. W wyniku 12-tygodniowego treningu TBC zmniejszyła się masa ciała, 
wskaźnik BMI oraz procent tkanki tłuszczowej kobiet systematycznie uczestni-
czących w zajęciach. 

3. Zdrowotny trening fitnessu o charakterze aerobowym hi-lo nie wpłynął 
istotnie na zwiększenie wskaźnika VO2max kobiet w dojrzałym wieku. 

4. Zdolność maksymalnego poboru tlenu (VO2max) zwiększyła się istotnie 
w grupie osób uczestniczących w treningu TBC. 
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INFLUENCE OF TWELVE-WEEK HEALTH RELATED AEROBIC FITNESS 

TRAINING (HI-LO IMPACT AEROBICS) AND COMBINED AEROBIC  

AND STRENGTH TRAINING (TOTAL BODY CONDITION)  

ON BODY COMPOSITION AND AEROBIC CAPACITY  

OF MIDDLE AGED WOMEN 

 

 

Summary 
 
Body composition  and aerobic capacity were tested among middle aged women 

(40–55 years, n = 29) after 12 weeks of  Hi-Lo Impact Aerobics and Total Body Condi-
tion training. The study included realization and observation of both fitness training 
forms in three 60 min sessions per week. Aerobic capacity was tested on cycloergome-
ter with Bruce protocol before and after the training cycle. Body composition was also 
estimated using bioelectric impedancy method with Tanita body composition analyzer. 
The results indicated, that maximal oxygen consumption increased significantly in TBC 
group. Total body weight, BMI and percent body fat decreased after twelve weeks od 
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TBC training. Percent body fat has decreased and maximal oxygen consumption did not 
increased significantly after twelve weeks of Hi-Lo training. 

 
Translated by Michał Sawczyn 
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WPŁYW DWUNASTOTYGODNIOWEGO TRENINGU  
ZDROWOTNEGO TBC (TOTAL BODY CONDITION)  

NA SIŁĘ IZOMETRYCZNĄ KOBIET  
W MŁODYM, ŚREDNIM I STARSZYM WIEKU 

 
 

Wstęp 

 
Wiadomo, że czynniki ryzyka odchyleń w stanie zdrowia kobiet mają spe-

cyficzne uwarunkowania i w dużym stopniu zależą od wieku. Szczególnie waż-
nym dla kobiet etapem jest okres zmian inwolucyjnych. W tym okresie zwięk-
sza się ryzyko powstania pewnych niekorzystnych fizjologicznych, psycho-
fizycznych i psychosomatycznych zmian. Występuje ogólna tendencja do obni-
żenia codziennej aktywności ruchowej. Zgodnie z badaniami przeprowadzony-
mi w 2009 roku w ramach projektu Eurobarometr, jedynie 9% respondentów 
z krajów Unii Europejskiej bierze regularnie udział w jakiejkolwiek aktywności 
fizycznej lub sportowej [TNS Opinion…, 2010]. Prawie 40% badanych nigdy 
nie podejmuje aktywności fizycznej lub sportowej. Ryzyko wystąpienia wielu 
chorób cywilizacyjnych, jak nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, jest powiązane ze 
zmniejszoną aktywnością fizyczną w życiu codziennym. 
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Przeciwwagą tych zmian jest szerokie wykorzystanie technologii zdrowot-
nych skierowanych na zrównoważenie bilansu energii i jej obrotu w organi-
zmie. Pierwszoplanowe znaczenie odgrywają tu ćwiczenia fizyczne, do których 
zaliczają się różne formy fitnessu. Mają one pewne ograniczenia dotyczące 
specyficzności ich efektu treningowego oraz docelowo określonego kierunku na 
obniżenie ryzyka dla zdrowia. Istniejące typowe zajęcia z fitnessu charakteryzu-
ją się wysiłkiem tlenowym [American College of Sport…, 1998]. Z licznych 
danych wynika, że efektywność najbardziej rozpowszechnionych form fitnessu 
(zarówno indywidualnych jak i kolektywnych) często jest niewystarczająca 
[American College of Sport…, 1998; Bouchard, 1990; Kuński, 2003]. Zastoso-
wanie typowych form fitnessu często nie zapewnia niezbędnego, długotrwałego 
efektu treningowego [TNS Opinion…, 2010]. Zintegrowany trening zdrowotny 
powinien składać się z form kształtujących wydolność naczyniowo-krążeniową 
organizmu, zakres ruchu w stawach, siłę i wytrzymałość układu mięśniowego 
[Winett, Carpinelli, 2001].  

Dzisiaj pozytywny wpływ treningu siłowego na stan zdrowia jest potwier-
dzony licznymi badaniami. Dobrze zaplanowany trening siłowy skutecznie 
redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej u osób otyłych, pozwala utrzymać masę 
mięśniową u osób w starszym wieku, a nawet ją zwiększyć, polepsza tolerancję 
organizmu na glukozę, zwiększa mineralizację kości, zwiększa poziom siły 
mięśniowej [Carville i wsp., 2006; Kraemer, Ratamess, 2002; Dudley, Djamil, 
1985; Hunter i wsp., 2004]. Z innej strony trening siłowy bezsprzecznie zwięk-
sza ciężar właściwy tkanki mięśniowej, znacznie bardziej aktywnej metabolicz-
nie w stosunku do ogólnej masy ciała. Oznacza to wzrost metabolizmu spo-
czynkowego, który odgrywa główną rolę w ogólnych, dobowych rozchodach 
energii (ok. 65–75%). Takie zmiany obniżają subiektywne odczucie uciążliwo-
ści związanej z przemieszczaniem masy swego ciała (podczas chodzenia i in-
nych codziennych czynności). Co więcej, są podstawy do przypuszczeń, że 
konsekwentnie wykonywane ćwiczenia siłowe mogą podnosić współczulną 
stymulację centralnego systemu nerwowego. Jest to ważny czynnik fizjologicz-
ny aktywizacji utleniania tłuszczów w okolicy brzusznej, co jest szczególnie 
ważne dla kobiet w średnim wieku. Oprócz tego taki efekt treningu siłowego 
wraz ze zwiększeniem siły na jednostkę masy ciała wpływają na wzrost co-
dziennej, spontanicznej aktywności motorycznej. Badania wykazały, że przy-
rost siły mięśniowej korzystnie wpływa na wykonywanie czynności związanych  
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z życiem codziennym oraz zmniejsza ryzyko upadków u osób w starszym wie-
ku [Katul i wsp., 2004;  Appeldoll, 2009].    

 Reakcje poszczególnych osób na określony wysiłek są zróżnicowane, za-
leżą bowiem od takich czynników, jak wiek, płeć, wskaźnik masy ciała oraz 
ogólny stan zdrowia. Różnorodność środków określonego kierunku, form ćwi-
czeń fizycznych oraz treningu zdrowotnego nie zawsze mają zadowalające uza-
sadnienie naukowe. Do dzisiaj większość form treningu zdrowotnego najczęś-
ciej kształtuje jednak wydolność tlenową lub siłę mięśniową podczas oddziel-
nych jednostek treningowych. Do zwiększenia efektywności takich oddziały-
wań można wykorzystać specjalne środki i formy fitnessu. Jedną z nich jest 
TBC, która może przypuszczalnie polepszyć siłowe i aerobowe zdolności. 
Wpływ treningu TBC na siłę mięśniową oraz wydolność tlenową nie był wcześ-
niej zbadany. Celem badań było więc określenie wpływu treningu zdrowotnego 
total body condition (TBC), formy łączącej aerobowe i siłowe aspekty treningu 
podczas każdego treningu, na poziom izometrycznej siły mięśniowej zginaczy 
stawu łokciowego oraz prostowników stawu kolanowego kobiet w wieku mło-
dym, średnim i starszym.  

 
 

1.  Materiał i metody badawcze 

 
Charakterystyka badanych 
W treningu wzięło udział 46 zdrowych kobiet w trzech przedziałach wie-

kowych: 20–30 lat, 40–55 lat, 56–70 lat. Grupa w wieku 20–30 lat liczyła 
14 osób, grupa wiekowa 40–55 lat – 16 osób, grupa wiekowa 56–70 lat –  
14 osób. Skład ciała, wysokość, masa ciała, BMI oraz wiek badanych kobiet 
przed treningiem przedstawiono w tabeli 1.  

Grupa w wieku 20–30 lat charakteryzowała się najniższą całkowitą masą 
ciała, poziomem tkanki tłuszczowej oraz wskaźnikiem BMI. Beztłuszczowa 
masa ciała (FFM) była na podobnym poziomie we wszystkich grupach wieko-
wych. 
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Tabela 1 

Charakterystyka badanych przed treningiem 

Grupa 
wiekowa Wiek Wysokość 

ciała (cm) 
TBW 
(kg) BMI BF 

(%) 
FM 
(kg) 

FFM 
(kg) 

20–30 lat 24,2 167,2 59,7 21,3 22,5 14,1 45,7 
40–55 lat 46,1 163,2 67,2 24,4 31,5 21,4 45,4 
56–70 lat 62,3 160,8 67,9 30,4 37,5 29,6 47,3 

BMI – body mass index, % BF – procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, FM – zawartość 
tkanki tłuszczowej w kg, FFM – zawartość beztłuszczowej masy ciała w kg, TBW – całkowita 
masa ciała. 

Źródło: badania własne. 
 
Organizacja badań 
Kobiety biorące udział w badaniach podczas 12-tygodniowego trenin- 

gu TBC podzielono na losowo dobrane grupy wiekowe: 20–30 lat (n = 14),  
40–55 lat (n = 21) oraz 56–70 lat (n = 14). Każda skonsultowała swój stan 
zdrowia i otrzymała zgodę lekarską na uczestnictwo w programie badań. Osoby 
te poinformowano o przebiegu badań i uzyskano ich pisemną zgodę na udział. 
Osoby badane poddano pomiarom antropometrycznym oraz sprawności fizycz-
nej w ciągu tygodnia przed rozpoczęciem programu treningowego oraz w ciągu 
tygodnia po jego zakończeniu. Pomiary oraz testy antropometryczne przepro-
wadzono w laboratorium wysiłku fizycznego Akademii Wychowania Fizyczne-
go i Sportu w Gdańsku. Każda grupa wiekowa uczęszczała na zajęcia z TBC 
trzy razy w tygodniu w nienastępujących po sobie dniach. Zajęcia w grupach 
były prowadzone przez tych samych instruktorów zgodnie z założoną treścią 
treningu.  

Treść treningu 
Trening TBC był prowadzony zgodnie z obowiązującą metodyką kolek-

tywnych form fitnessu. Składał się z czterech trzytygodniowych części, podczas 
których zmieniały się obciążenia treningowe. Jednostka treningowa składała się 
z dwóch części. Pierwsza część to układ choreograficzny, który trwał 30 min, 
w tym pierwsze 5–7 min przeznaczano na rozgrzewkę. Druga część jednostki 
treningowej składała się z zestawu ćwiczeń siłowych, wykonywanych w pozy-
cjach izolowanych, i również trwała 30 min, w tym ostatnie 5 min przeznaczano 
na ćwiczenia rozciągające. Zestawy ćwiczeń siłowych składały się z ćwiczeń 
wykorzystujących ciężar własnego ciała oraz ćwiczeń wykorzystujących wolne 
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obciążenie w postaci hantli o wadze 2 i 3 kg i taśm oporowych firmy Thera- 
-Band. W poszczególnych jednostkach treningowych naprzemiennie stosowano 
następujące przedstawione zestawy ćwiczeń siłowych:  

a) ćwiczenia górnych partii ciała w pozycjach wysokich (ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie obręczy barkowej, ramiona, przedramiona); 

b) ćwiczenia dolnych partii ciała w pozycjach wysokich (ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie obręczy biodrowej, ud, pośladków i łydek); 

c) ćwiczenia dolnych partii ciała w pozycjach średnich (np. ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie pośladków); 

d) ćwiczenia w pozycjach niskich (ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
brzucha, grzbietu, przedniej i tylnej grupy ud). 

Intensywność obciążeń treningowych w poszczególnych tygodniach wyglądała 
następująco: 

a) tygodnie od 1 do 3 – stosowanie mało skomplikowanych sekwencji 
choreograficznych (wykorzystanie kroków bazowych), mało skompli-
kowanej symetrycznej pracy ramion; intensywność pierwszej części 
zajęć kontrolowana przez tempo muzyczne (120–128 BPM), w drugiej 
części stosowanie ćwiczeń siłowych na wszystkie grupy mięśniowe 
z wykorzystaniem hantli oraz oporu własnego ciała; liczba powtórzeń 
każdego ćwiczenia z oporem własnego ciała oraz z hantlami 8–16  
(1 seria); 

b) tygodnie od 4 do 6 – nauka podstawowych kroków i stopniowe mody-
fikacje do form bardziej skomplikowanych; tempo muzyczne  
130–135 BPM; wprowadzenie ćwiczeń siłowych z zastosowaniem 
taśm oporowych Thera-Band, hantli oraz ćwiczeń z własnym obciąże-
niem ciała; ćwiczenia z hantlami oraz taśmami wykonywane po 2 serie 
od 8 do 16 powtórzeń, a z oporem własnego ciała – od 16 do 24 po- 
wtórze; 

c) tygodnie od 7 do 9 – nauka podstawowych kroków i stopniowe mody-
fikacje do form bardziej skomplikowanych, wprowadzanie asyme-
trycznej pracy ramion; tempo muzyczne 135–140 BPM; ćwiczenia si-
łowe na wszystkie grupy mięśniowe; liczba powtórzeń każdego ćwi-
czenia z hantlami i taśmami oporowymi – 8–16 (3 serie), z oporem 
własnego ciała – maksymalnie do 24 powtórzeń (3 serie);  

d) tygodnie od 9 do 12 – wprowadzenie figur przestrzennych i asyme-
trycznej pracy ramion; tempo muzyczne 135–145 BPM; ćwiczenia si-
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łowe na wszystkie grupy mięśniowe; liczba powtórzeń każdego ćwi-
czenia z hantlami – 8–16 (3 serie), z oporem własnego ciała – 24–32 
(3 serie). 

Metody pomiarów 
Każdą z badanych osób poddano identycznej procedurze pomiarowej. Wy-

sokość ciała zmierzono przy użyciu antropometru. Następnie zmierzono masę 
oraz skład ciała za pomocą analizatora składu ciała Tanita. Siłę izometryczną 
zginaczy stawu łokciowego oraz prostowników stawu kolanowego zmierzono 
na stanowisku pomiarowym SMT1 firmy „JBA” Zbigniew Staniak. Stanowisko 
pomiarowe było wyposażone w tensometryczny przetwornik siły oraz zin-
tegrowany wzmacniacz tensometryczny WTM5 przez firmę „JD” J. Doliński. 
Każdy wzmacniacz był wyposażony w dwunastobitowy przetwornik analogo-
wo-cyfrowy i interfejs RS232 do współpracy z komputerem. Do zapisu wyni-
ków pomiarów siły izometrycznej wykorzystano program HMF_v_1.1 współ-
pracujący z serią stanowisk pomiarowych SMT1. Pomiar siły izometrycznej 
wykonano przy zgięciu kątowym stawu kolanowego i łokciowego równym 90°. 

Pomiar siły izometrycznej wykonywano jednokrotnie dla każdej kończyn  
z osobna. Czas pomiaru każdej próby wynosił 10 s, podczas których badani 
utrzymywali maksymalny skurcz izometryczny wybranych grup mięśniowych.  

Poziom maksymalnego zużycia tlenu (VO2 max) jako miernika zdolności 
aerobowej był zmierzony w teście Bruce’a ze stopniowo zwiększającym się 
obciążeniem na cykloergometrze Monark 839 E. Tętno badanej osoby było 
kontrolowane przez monitor pracy serca. Protokół Bruce’a zaczęto z mocą wyj-
ściową 25 W/min i zwiększano obciążenie o 25W co 3 min. W trakcie testu 
badana osoba musiała utrzymać stałą prędkość pedałowania (ok. 50 obro-
tów/min). Test przerywano, gdy badana osoba nie była w stanie utrzymać  
40 obrotów/min lub osiągnęła poziom tętna maksymalnego. 

Do opracowywania wyników badań wykorzystano program komputerowy 
Statistica 8.0 firmy Stat Soft. W analizie statystycznej posłużono się metodą dla 
prób zależnych oraz metodą porównania wielu prób zależnych. Określając istot-
ność statystyczną, założono, że wynik jest istotny, gdy p < 0,05. 
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2. Wyniki badań 
 
Wartości siły izometrycznej zginaczy stawu łokciowego prawej i lewej 

kończyny kobiet w różnym wieku z pomiaru przed rozpoczęciem oraz po za-
kończeniu treningu TBC oraz różnice w poziomie siły izometrycznej między 
danymi początkowymi a końcowymi przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Zmiany w sile izometrycznej zginaczy stawu łokciowego  
po dwunastu tygodniach treningu aerobowo-siłowego TBC (średnia, SD) 

Grupa  
wiekowa 

Kończyna 
górna 

Siła F  
przed trenin-

giem (N) 

Siła F  
po treningu (N) 

Różnica siły      
przed  

treningiem  
i po (N) 

Różnica siły 
przed  

treningiem 
i po (%) 

lewa 160,89 ± 38,31 182,71 ± 30,47 21,81 ± 38,31 13,55 20–30 lat (n = 14) 
prawa 149,02 ± 53,36 169,56 ±  46,10 20,53 ± 40,06 13,77 
lewa 129,45 ± 44,09 157,2 ± 37,93 27,74 ± 40,77* 21,43* 40–55 lat (n = 21) 

prawa 130,17 ± 49,28 154,79 ± 44,02  24,62 ± 30,2* 18,90* 
lewa 157,48 ± 40,98 139,64 ± 50,19 17,84 ± 40,71 11,36 56–70 lat (n = 14) 

prawa 142,91 ± 47,19 143,73 ± 47,76 0,82 ± 34,98 0,57 

* Wartość istotna statystycznie (p < 0,05). 

Źródło: badania własne. 
 
 
Pomiar wartości siły izometrycznej nie wykazał w żadnej grupie wiekowej 

istotnych różnic statystycznych (p > 0,05)  między zginaczami lewego i prawe-
go stawu łokciowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu treningu. Wyniki 
w tabeli 2 wskazują, że większy przyrost siły izometrycznej po treningu wystą-
pił w lewych kończynach. Procentowe różnice w wartościach siły izometrycznej 
między pomiarami przed rozpoczęciem i po zakończeniu treningu TBC przed-
stawiono na rysunku 1. 

Na rysunku 1 widać tendencję do wzrostu siły izometrycznej zginaczy sta-
wu łokciowego zarówno prawej jak i lewej kończyny po dwunastu tygodniach 
treningu w grupach wiekowych kobiet 20–30 lat oraz 40–55 lat. W grupie wie-
kowej 40–55 lat wzrost siły izometrycznej był istotny statystycznie (p < 0,05). 
W grupie wiekowej 56–70 lat pojawiła się tendencja do regresu siły izome-
trycznej zginaczy lewego stawu łokciowego oraz tendencja do wzrostu zginaczy 
prawego stawu łokciowego. 
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* Wartość istotna statystycznie (p < 0,05). 
Rys. 1.  Zmiana wartości siły izometrycznej (%) zginaczy stawu łokciowego kobiet 

w różnym wieku po dwunastu tygodniach treningu TBC; L – lewa kończyna, 
P – prawa kończyna  

Źródło: badania własne. 
 
 
Zestawienie wyników pomiarów siły izometrycznej prostowników lewego 

i prawego stawu kolanowego kobiet w różnym wieku przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu treningu TBC oraz różnice między pomiarami przedstawiono w ta-
beli 3. 

 
Tabela 3 

Zmiany w sile izometrycznej prostowników stawu kolanowego  
po dwunastu tygodniach treningu TBC 

Grupa  
wiekowa 

Kończyna 
dolna 

Siła F   
przed trenin-

giem (N) 

Siła F   
po treningu (N) 

Różnica przed 
treningiem  

i po (N) 

Różnica 
przed trenin-

giem  i po 
(%) 

lewa 82,11 ± 31,36 102,57 ± 20,15 20,45 ± 25,51* 24,90* 20–30 lat (n = 14) 
prawa 87,04 ± 37,81 100,39 ± 21,08 13,35 ± 34,86 15,33 
lewa 75,28 ± 17,65 102,48 ± 20,85 21,58 ± 21,58* 28,66* 40–55 lat (n = 21) 
prawa 78,32 ± 17,9 87,78 ± 20,29 9,45 ± 21,18 12,00 
lewa 75,6 ± 22,55 79,25 ± 28,89 3,65 ± 25,44 4,80 56–70 lat (n = 14) 
prawa 75,2 ± 26,86 76,25 ± 20,49 1,04 ± 18,53 1,38 

* Wartość istotna statystycznie (p < 0,05). 

Źródło: badania własne. 
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Po zakończeniu treningu wystąpiły różnice istotne statystycznie (p < 0,05) 
w wartościach siły izometrycznej między lewymi i prawymi prostownikami 
stawu kolanowego w grupie wiekowej 40–55 lat – wyniosła ona 14,7 ± 21,0 N. 
Silniejsza była lewa kończyna. Wyniki w tabeli 3 potwierdzają, że przyrost siły 
izometrycznej był większy w lewych kończynach.  

Procentowe różnice w wartościach siły izometrycznej prostowników stawu 
kolanowego kobiet w różnym wieku przed rozpoczęciem i po zakończeniu tre-
ningu przedstawiono na rysunku 2. 
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* Wartość istotna statystycznie (p < 0,05). 
Rys. 2. Zmiana wartości siły izometrycznej (%) prostowników stawu kolanowego 

kobiet w różnym wieku po dwunastu tygodniach treningu TBC; L – lewa 
kończyna, P – prawa kończyna 

Źródło: badania własne. 
 
 
Z rysunku 2 widać, że istotny statystycznie wzrost siły izometrycznej pro-

stowników stawu kolanowego wystąpił w lewej kończynie w grupach wieko-
wych 20–30 lat oraz 56–70 lat. W grupie wiekowej 56–70 lat wzrost siły izome-
trycznej nie był istotny statystycznie dla żadnej kończyny. Wyniki pomiarów po 
zakończeniu treningu wykazują liniowy spadek wartości siły izometrycznej 
wraz z wiekiem (rys. 3 i 4). 
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Procentowe zmiany w poziomie VO2 max przed rozpoczęciem i po zakoń-
czeniu treningu TBC kobiet w różnym wieku przedstawiono na rysunku 5. We 
wszystkich grupach wiekowych kobiet wartości VO2 max wykazały tendencje 
wzrostowe. W grupie wiekowej 40–55 lat wzrost VO2max był istotny staty-
stycznie (p < 0,05). 
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Rys. 3. Siła izometryczna zginaczy lewego stawu łokciowego kobiet w różnym wieku 

– pomiar po zakończeniu treningu TBC 

Źródło: badania własne. 

 

 
We wszystkich grupach wiekowych kobiet wystąpiła tendencja do spadku 

całkowitej masy ciała, BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej (rys. 6). Spadek 
tkanki tłuszczowej był istotny statystycznie (p < 0,05) w grupach wiekowych 
kobiet 20–30 lat oraz 40–55 lat. W grupie wiekowej 40–55 lat spadek wartości 
wskaźnika BMI oraz całkowitej masy ciała również był istotny statystycznie. 
W grupach wiekowych kobiet 20–30 lat oraz 56–70 lat nie wykazano istotnych 
statystycznie różnic w spadku całkowitej masy ciała oraz BMI. 
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Rys. 4. Siła izometryczna prostowników prawego stawu kolanowego kobiet w różnym 

wieku – pomiar po zakończeniu treningu TBC 

Źródło: badania własne. 
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* Wartość istotna statystycznie (p < 0,05). 
Rys. 5. Zmiana wartości VO2 max (%) kobiet w różnym wieku po dwunastu 

tygodniach treningu TBC  

Źródło: badania własne. 
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* Wartość istotna statystycznie (p < 0,05). 
Rys. 6.  Procentowe zmiany w masie ciała, BMI, poziomie tkanki tłuszczowej kobiet 

w różnym wieku po zakończeniu treningu TBC. BMI – body mass index, BF% 
– procentowa zawartość tkanki tłuszczowej 

Źródło: badania własne. 
 
 

3.  Dyskusja 

 
W ostatnich latach ukazały się prace na temat wykorzystania treningu si-

łowego kobiet jako jednego ze środków podwyższania efektów zajęć z fitnessu 
[Bouchard, 1990]. Pozytywne efekty zdrowotne treningu siłowego kobiet pole-
gają przede wszystkim na zwiększeniu masy mięśniowej i jednoczesnym two-
rzeniu dodatkowych możliwości ubytku zbędnej tkanki tłuszczowej w ogólnej 
masie ciała, a także poprawie (zagęszczeniu) konsystencji kości [Bouchard, 
1990].  

W przeprowadzonym badaniu wykazano tendencję do wzrostu izo-
metrycznej siły mięśniowej kobiet po treningu TBC w grupach wiekowych  
20–30 lat oraz 40–55 lat. Inne badania naukowe potwierdziły również wzrost 
siły mięśniowej po połączonym treningu aerobowym oraz siłowym [Bemben, 
1995; Hickson, 1980; Dudley, 1985; Craig i wsp., 1991; Hennessy, Watson, 
1994; Kraemer i wsp., 1995; Sale i wsp., 1990; Bell i wsp., 1991; Abernethy, 
Quigley, 1993; McCarthy i wsp., 1995; Bell i wsp., 1997; Collins, Snow, 1993]. 
Należy zwrócić uwagę, że żadne badania zagadnienia połączonego treningu 
aerobowego i siłowego nie pozwoliły określić wpływu treningu o identycznej 
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treści w każdej jednostce TBC na poziom siły mięśniowej. W badaniach wpły-
wu połączonego treningu aerobowo-siłowego na siłę mięśniową różniły się 
między sobą rodzajem treningu siłowego oraz aerobowego, obciążeniami tre-
ningowymi, czasem trwania, poziomem wytrenowania osób badanych. Na ogół 
badaniom poddawano mężczyzn. W nielicznych badaniach podjęto wpływ tre-
ningu aerobowego oraz siłowego podczas jednej sesji treningowej na siłę mię-
śniową. Wpływ treningu aerobowo-siłowego, w którym formy aerobowe i siło-
we były wykonywane podczas jednej sesji treningowej, podobnie jak podczas 
treningu TBC, na poziom siły mięśniowej przedstawili M.A. Collins i wsp. 
[1993] oraz D.G. Sale [1990]. W pierwszym przypadku trening siłowy był pro-
wadzony przed treningiem aerobowym. Trening siłowy składał się z 10 ćwiczeń 
wykonywanych w dwóch seriach po 3–12 powtórzeń. Badanie M.A. Collinsa 
i wsp. nie wykazało większego wpływu na siłę mięśniową po treningu aerobo-
wo-siłowym niż treningu wyłącznie siłowego. W badaniu D.G. Sale’a i wsp. 
trening aerobowo-siłowy był prowadzony dwa razy w tygodniu. W jednym dniu 
trening siłowy odbywał się przed treningiem aerobowym, a w drugim dniu – na 
odwrót. Trening siłowy składał się z 6–8 serii i miał intensywność 15–20 PM. 
Badanie D.G. Sale’a i wsp. wykazało, że przyrost siły mięśniowej po treningu 
aerobowo-siłowym był mniejszy niż po treningu wyłącznie siłowym.  

Brak istotnych statystycznie przyrostów siły izometrycznej zginaczy stawu 
łokciowego w grupie wiekowej kobiet 20–30 lat mógł być spowodowany tym, 
że trening TBC prowadzono według powszechnie przyjętego schematu, gdzie 
obciążenia treningowe nie są dobierane do indywidualnych możliwości ćwiczą-
cych. Trening TBC należy do kolektywnych form fitnessu, gdzie obciążenia 
treningowe dobiera się do stopnia zaawansowania całej grupy. Metaanaliza 
M.R. Rhea i wsp. [2003] wykazała, że najlepszą intensywnością w budowaniu 
siły mięśniowej u niewytrenowanych kobiet i mężczyzn w różnym wieku była 
intensywność równa 60% 1RM oraz liczbie powtórzeń w serii równej dwana-
ście. W tym wypadku wzrost siły był zauważalny już przy intensywności  
40–50% 1RM i większej liczbie powtórzeń. M.R. Rhea i wsp. wykazali rów-
nież, że najbardziej optymalny był zakres od 1 do 4 serii ćwiczeń. To samo 
badanie wykazało, że optymalną częstotliwością treningu były trzy sesje trenin-
gowe na daną grupę mięśniową w tygodniu. Brak przyrostu siły izometrycznej 
mógł być spowodowany zbyt niskimi obciążeniami treningowymi. Poza tym 
problem ten nie jest jednoznacznie uzasadniony. Mimo to sposób dobierania 
i kontroli obciążeń treningowych w części siłowej podczas zajęć TBC powinien 
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być dokładniejszy i bardziej dostosowany do możliwości osób ćwiczących. 
Jednak tak dokładny i zindywidualizowany dobór obciążeń treningowych pod-
czas kolektywnych form fitnessu, do jakich należy trening TBC, nie jest stoso-
wany.  

Tendencja do regresu siły izometrycznej zginaczy lewego stawu łokcio-
wego oraz brak istotnego wzrostu siły izometrycznej zginaczy prawego stawu 
łokciowego w grupie wiekowej kobiet 56–70 lat mógł być spowodowany zbyt 
dużym zmęczeniem organizmu formą aerobową prowadzoną przed częścią si-
łową [Dudley, Djamil, 1985; Rhea i wsp., 2003]. Jednak S.L. Hooper i wsp. 
[1995] twierdzą, że zmęczenie organizmu formą aerobową nie tłumaczy braku 
lub mniejszego przyrostu siły w połączonym treningu aerobowo-siłowym. In-
nym czynnikiem, który jest połączony ze zmęczeniem organizmu, jest zmniej-
szona ilość glikogenu mięśniowego, którego zapasy mogą mieć wpływ na roz-
wój siły mięśniowej [Hooper, Mackinnon, 1995]. Można zatem wnioskować, że 
treningi siłowy i aerobowy w najstarszej grupie wiekowej powinny być prowa-
dzone podczas oddzielnych jednostek treningowych.  

Innym powodem braku wzrostu wartości siły izometrycznej w najstarszej 
grupie wiekowej kobiet mogą być zmniejszające się wraz z wiekiem możliwo-
ści wysiłkowe organizmu [Hepburn, Maughan, 1982]. Z badań wynika liniowy 
spadek siły izometrycznej wraz z wiekiem. Tym samym obciążenia treningowe 
w grupie wiekowej kobiet 56–70 lat mogły być zbyt duże, by wywołać znaczny 
przyrost siły izometrycznej. W tym przypadku nasuwa się identyczne spostrze-
żenie co do doboru i kontroli obciążeń treningowych w treningu TBC, jak 
w grupie wiekowej kobiet 20–30 lat.  

Wykazano zależność przyrostu siły izometrycznej między kończyną lewą 
a prawą, zarówno dla zginaczy stawu łokciowego, jak i prostowników stawu 
kolanowego. Największy przyrost siły izometrycznej po dwunastu tygodniach 
treningu miały kończyny, które podczas pomiaru wykonanego przed rozpoczę-
ciem treningu uzyskały niższe wartości siły izometrycznej niż przeciwna koń-
czyna. 

Wpływ treningu TBC na wydolność tlenową organizmu nie był głównym 
celem danej pracy, mimo to warto przedstawić w skrócie, jak ukształtowała się 
po ukończeniu treningów. Po dwunastu tygodniach treningu TBC we wszyst-
kich grupach wiekowych kobiet zaobserwowano tendencję do wzrostu wydol-
ność tlenowej organizmu. W grupie wiekowej 40–55 lat wzrost wydolności 
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tlenowej był istotny statystycznie (p < 0,05). Tym samym można wnioskować, 
że przyrost VO2max po treningu TBC jest możliwy. 

Po zakończeniu dwunastotygodniowego treningu TBC procentowa zawar-
tość tkanki tłuszczowej obniżyła się istotnie w grupach wiekowych kobiet  
20–30 lat oraz 40–55 lat. Ponadto w grupie wiekowej 40–55 lat wykazano 
istotny spadek całkowitej masy ciała oraz wskaźnika BMI. Zauważono również 
tendencję do spadku całkowitej masy ciała oraz wskaźnika BMI w grupach 
wiekowych 20–30 lat oraz 45–70 lat. Pozytywny wpływ treningu aerobowego 
oraz siłowego na utratę tkanki tłuszczowej potwierdzają badania naukowe  
[Booth i wsp., 1994; Donnelly i wsp., 2009; Achten, Jeukendrup, 2004; Hansen 
i wsp., 2007]. Oprócz zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej po dwunastu 
tygodniach treningu zawartość beztłuszczowej masy ciała nie zmieniła się istot-
nie statystycznie w żadnej grupie wiekowej. Wpływ obydwu treningów, aero-
bowego i siłowego, wykonywanych oddzielnie na skład ciała przedstawił Ballor 
i wsp. [1996]. W ciągu dwunastu tygodni jedna grupa badanych wykonywała 
trening siłowy trzy razy w tygodniu, natomiast druga trening aerobowy na bież-
ni elektrycznej. Obciążenie zewnętrzne w treningu siłowym stopniowo wzrasta-
ło z tygodnia na tydzień, zaczynając w pierwszym tygodniu od 50% 1RM, 
a kończąc na 80% 1RM w dziewiątym tygodniu. Trening aerobowy był począt-
kowo wykonywany przez 20 min i stopniowo czas zwiększano do 60 min 
w dziewiątym tygodniu, zachowując intensywność wysiłku na poziomie 50% 
VO2max. Po dwunastu tygodniach redukcja tkanki tłuszczowej wystąpiła  
w obydwu grupach. Większy procent utraty tkanki tłuszczowej zaobserwowano 
w grupie wykonywującej trening aerobowy. Jednak w grupie aerobowej nastą-
pił również spadek beztłuszczowej masy ciała. W grupie trenującej siłowo 
wzrosła beztłuszczowa masa ciała. Na podstawie badań Ballora i wsp. można 
wnioskować, że ćwiczenia siłowe pozwoliły zachować beztłuszczową masę 
ciała kobiet podczas treningu TBC. Podążając za G.A. Donnelly’m i wsp. 
[2009] oraz D. Hansenem i wsp. [2007], można stwierdzić, że najlepszą strate-
gią utraty tkanki tłuszczowej jest połączenie treningu aerobowego z treningiem 
siłowym oraz odpowiednio dobrana dieta z ujemnym bilansem kalorycznym. 

Podsumowując, można stwierdzić, że trening TBC może być uniwersal-
nym rozwiązaniem w kształtowaniu siły mięśniowej, wydolności tlenowej oraz 
pozytywnie wpływać na utratę tkanki tłuszczowej i zachowanie beztłuszczowej 
masy ciała. Należałoby jednak ustalić metody doboru indywidualnych obciążeń 
treningowych, co powinno być celem następnych badań. 



578 Izabela Drobnik-Kozakiewicz  i współautorzy  

 

Zakończenie 

  
Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: 
1. Trening TBC powodował wzrost siły izometrycznej u kobiet w młodym 

i średnim wieku, a nie dał takiego efektu u kobiet w starszym wieku. 
2. Trening TBC prowadzony zgodnie z przyjętą treścią nie wpłynął na 

rozwój siły izometrycznej kobiet w starszym wieku. 
3. Obciążenia treningowe stosowane w treningu TBC w ciągu dwunastu 

tygodni nie były wystarczającym bodźcem do wzrostu siły izometrycznej 
w grupach wiekowych kobiet 20–30 lat oraz 56–70 lat. 

4. VO2max wykazało tendencję wzrostową we wszystkich grupach wie-
kowych. W grupie wiekowej 40–55 lat wzrost wydolności tlenowej był istotny 
statystycznie. 

5. Po dwunastu tygodniach treningu TBC wystąpiły efekty spadkowe 
tkanki tłuszczowej we wszystkich grupach wiekowych kobiet z zachowaniem 
beztłuszczowej masy ciała bez zmian. 
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INFLUENCE OF TWELVE–WEEK HEALTH RELATED FITNESS  

TRAINING TBC (TOTAL BODY CONDITION) ON ISOMETRIC 

STRENGTH OF YOUNG, MIDDLE AGED AND ELDER WOMEN 

 
 

Summary 
 
The aim of this study was to investigate the influence of TBC (Total Body Condi-

tion) training on isometric strength of elbow flexors and knee extensors among women 
in different age. Participating women were divided into three age groups: 20–30 years 
old (n = 14), 40–55 years old (n = 21) and 56–70 years old (n = 14). Groups trained 
three times per week for twelve weeks time. Training protocol was designed according 
to TBC methodology. Before and after training period, body composition estimations, 
isometric strength and aerobic capacity tests were made. After twelve weeks of TBC 
training isometric strength of elbow flexors improved only in middle aged group  
(p < 0.05). The isometric strength of knee extensors improved only in the left leg in  
20–30 years old and 40–55 years old group. Body fat percentage decreased signifi-
cantly only in 20–30 years and 40–55 years old group. VO2 max increased significantly 
only in middle aged group These results indicate that TBC training can be effective in 
improving isometric strength and body composition among young and middle aged 
women. 

 
Translated by Michał Sawczyn 
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WIOSNA – BOLESNE CZY MIŁE WSPOMNIENIE  
ZIMOWEGO SZALEŃSTWA  

KARKONOSKICH SNOWBOARDZISTÓW 
 
 
 

Wstęp 

 
W ostatnich latach snowboard zdobywa stoki całego świata. Niewinna roz-

rywka i ślizganie się na desce, określanej mianem „snurfer”, przerodziła się 
w jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych [Marciniak, 2007]. We-
dług przeprowadzonych badań, już w 1989 roku aktywnych czynnie snowboar-
dzistów było 1,5 mln, w tym 40% w Północnej Ameryce. Jazda na desce snow-
boardowej jest uznawana za jeden z najszybciej rozwijających się i najpopular-
niejszych sportów zimowych [Abu-Laban, 1991]. 

W ostatnich dwudziestu latach popularność snowboardu dorównuje nar-
ciarstwu. Na początku była letnia deska surfingowa, windsurfingowa, skatebo-
ardowa, a z czasem zimowy skateboarding w postaci „snurfera”. Snowboard 
wraz ze swoimi młodymi użytkownikami, wyspecjalizowanym nazewnictwem 



582 Martyna Brychcy, Tomasz Kostyk, Patrycja Rąglewska 

 

i specyficznymi dla jego subkultury formami ubioru zaczął zdobywać śnieżne 
kraje już w latach 60. XX wieku. Pod względem popularności snowboard zaj-
muje wysokie miejsce w rankingu sportów zimowych. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu nikt nie był w stanie przypuszczać że brutalne ski boards czy forma re-
kreacji w postaci deski ze sznurkiem określana mianem „snurfera” przerodzi się 
w fenomenalnym tempie w olimpijski sport [Gajdzińska, Kunysz, Marciniak, 
2006]. Osobą, która zapoczątkowała aktywność snowboardowi, był Sherman 
Popper. Wpadł on na genialny pomysł urozmaicenia zabawy swoim dzieciom 
przez złączenie dwóch nart w jedną. Niestety, sznurek przytwierdzony do czub-
ka deski, trzymany podczas jazdy, był jedynym elementem pozwalającym na 
utrzymanie równowagi podczas jazdy. Żeby poprawić stabilność jazdy na de-
sce, Dimitrĳe Milovich zastosował do snurfera metalowe krawędzie. Niestety, 
konstrukcja zbytnio przypominała deskę surfingową, więc upadł pomysł jej 
wykorzystywania. Wrócił natomiast „snurfer” Poppera, który, objęty patentem, 
był rozwijany przez Jamesa Burtona. Postanowił on popracować nad techniką 
jazdy na zimowej desce, wprowadzając mocowania do butów. Kolejne modyfi-
kacje budowy deski wprowadzili między innymi bracia Struck i Jeff Grell, lecz 
za autora konstrukcji deski snowboardowej uważa się Toma Simsa, który jako 
pierwszy skonstruował laminowaną deskę z drewnianym rdzeniem [Sadow- 
ski, 2011].        

Snowboard nie jest, niestety, sportem w pełni bezpiecznym, ponieważ to-
warzyszy mu znaczne prawdopodobieństwo uszkodzenia narządu ruchu. Ten 
rodzaj aktywności fizycznej jest zaliczany do grupy sportów podwyższonego 
ryzyka urazu [Gajdzińska, Kunysz, Marciniak, 2006]. Nasila się problem ura-
zowości wśród ludzi uprawiających sport wyczynowo lub też rekreacyjnie. Co 
roku 10 mln ludzi na świecie doznaje urazu, z czego 10% umiera [Maklewska, 
2008]. Coraz częściej mamy do czynienia z urazami z powodu niewytrenowania 
[Dziak, 2001]. 

Termin uraz sportowy oznacza wszelkie formy urazu doznane podczas po-
dejmowanej aktywności fizycznej. Zgodnie z założeniami Rady Europy, uraz 
sportowy to taki, który powstaje na skutek udziału w zajęciach sportowych. 
Uraz (trama) to czynnik kinetyczny, chemiczny, termiczny, powodujący uszko-
dzenie tkanek, którego skutkiem jest uszkodzenie [Rąglewska, Szałański, Kita, 
2005]. Snowboardziści odnoszą obrażenia o wiele częściej niż narciarze. Tak 
jak u narciarzy najczęstszymi urazami są uszkodzenia aparatu więzadłowego 
stawu kolanowego, w szczególności więzadła krzyżowego przedniego, tak do 
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najczęstszych obrażeń w snowboardzie należą [Burtscher i wsp., 2009; Kowal-
ska, 2002; Laporte i wsp., 2009; http://www.rss-to-javascript.com]:  

– złamania i zwichnięcia nadgarstków, 
– uszkodzenia stawów łokciowych,  
– uszkodzenia stawów ramiennych (zwichnięcia, stłuczenia, uszkodzenia 

pierścienia rotatorów), 
– złamania obojczyka,  
– przeciążenia stawu skokowego, tak zwane snowboardowe kostki, 
– wstrząśnienie mózgu i inne urazy głowy i szyi,  
– urazy brzucha, tak zwana śledziona snowboardzisty. 
Ryzyko wystąpienia uszkodzeń podczas uprawiania snowboardu można 

zminimalizować, stosując odpowiednie środki ostrożności oraz wybierając styl, 
prędkość i miejsce jazdy odpowiednio do swoich umiejętności. Nauka pod 
okiem instruktora SITS Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu 
(STiTS) pozwoli zachować rozsądek i zminimalizować ryzyko uszkodzenia 
ciała. Zawsze należy rozpocząć od ustalenia nogi prowadzącej (regular – lewa, 
golfy – prawa), odpowiedniego wyboru deski, zapoznania się ze sprzętem, żeby 
bezpiecznie nauczyć się zakładać sprzęt, podnosić się i upadać [Wyszkowska, 
Kunysz, 2005]. Według „Journal of ASTM International” 2009, najważniejsze 
dla bezpieczeństwa na stoku jest noszenie kasku, ochraniaczy na nadgarstki 
i gogli [Kowalska]. Bardzo ważne jest także zapoznanie się z Dekalogiem reguł 
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), który nakazuje [http://www. 
skipow.bydnet.pl/; http://www.aesculap.com.pl]:  

a) wzgląd na inne osoby; 
b) panowanie nad szybkością i sposobem jazdy;  
c) wybór toru jazdy;  
d) dostosowanie się do następujących reguł:  

– wyprzedzania, 
– wjazdu i ruszania z miejsca, 
– zatrzymywania się,  
– podchodzenia i schodzenia,  
– stosowania się do znaków i sygnalizacji,  
– zachowania się w razie wypadku, 
– obowiązku ujawnienia tożsamości.  



584 Martyna Brychcy, Tomasz Kostyk, Patrycja Rąglewska 

 

Celem artykułu było sprawdzenie karkonoskich snowboardzistów pod 
względem bezpieczeństwa jazdy na desce, mając na uwadze motywy, styl jaz-
dy, skutki i konsekwencje zdrowotne zimowej aktywności ruchowej.  

 
 

1. Materiał i metoda 

 
Materiał badawczy stanowiło 83 snowboardzistów, w tym 37 kobiet i 46 

mężczyzn. Średnia wieku badanych wynosiła 20 lat, a średni staż jazdy na 
snowboardzie – 5 sezonów. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, tech-
niką – kwestionariusz ankiety. Ankieta, skonstruowana specjalnie na potrzeby 
badania, składała się z 28 pytań i metryczki. Badania miały charakter anonimo-
wy. Metryczka pozwoliła uzyskać informację na temat wieku, płci oraz stażu 
jazdy na desce snowboardowej przez badanych. Pytania miały umożliwić uzy-
skanie informacji na temat motywów podjęcia aktywności fizycznej, jaką jest 
jazda na desce snowboardowej. Ankietowanych poproszono również o określe-
nie stopnia zaawansowania jazdy, preferowanego stylu, pozycji na desce, bez-
pieczeństwa jazdy. Najważniejsze pytania dotyczyły urazów, jakich doznali 
badani snowboardziści, z uwzględnieniem miejsca ich powstania i konsekwen-
cji ich przebycia. Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoliła na zestawienie 
wyników.  

 
 

2. Wyniki 

 
Badanych poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ich 

snowboardowej aktywności. Wyniki przedstawiono w tabelach 1–10.  
W tabeli 1 przedstawiono motywy, którymi kierowali się badani, rozpo-

czynając jazdę na snowboardzie. Ponad połowa badanych (48 ankietowanych) 
jako główny motyw podjęcia jazdy na snowboardzie podała chęć spróbowania 
czegoś innego. Dla 19 osób ważne były mocne doznania, 6 osób uznało, że 
potrzeba ruchu i znudzenie nartami. Nieliczni (po 2 badanych) jako główny 
powód podali chęć wyróżnienia się lub przynależność do subkultury snowboar-
dowej.  
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Tabela 1 

Motywy decydujące o rozpoczęciu jazdy na snowboardzie przez osoby badane  

Motywy Procent ogółu badanych (n = 83) 
Chęć spróbowania czegoś nowego 57,83 (48) 
Chęć mocnych doznań 22,89 (19) 
Znudzenie nartami 7,23 (6) 
Potrzeba ruchu 7,23 (6) 
Chęć wyróżnienia się 2,41 (2) 
Przynależność do subkultury snowboardowej 2,41 (2) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Ze względu na bardzo szybki rozwój snowboardu i kształtowanie się róż-

nych jego odłamów ważne było sprawdzenie, jaki styl jazdy wybierają ankieto-
wani.  

Po przeanalizowaniu odpowiedzi okazało się, że większość badanych pre-
feruje ogólny styl Freeride, który pozwala na jazdę po różnych terenach. Stylem 
tym jeździ aż 54 badanych. Kolejnym, chętnie wybieranym stylem, był Freesty-
le służący do jazdy z przeszkodami – wybrało go 21 ankietowanych. Pozostałe 
style wybierano bardzo rzadko (tylko 4 badanych); nikt z badanych nie wybrał 
stylu typu Boarderccos. Wyniki zestawiono w tabeli 2.  

 
Tabela 2 

Styl jazdy w badanej grupie  

Styl jazdy Procent ogółu badanych (n = 83) 
Freeride 65,06 (54) 
Freestyle 25,30 (21) 
Race 4,82 (4) 
Jibbling 4,82 (4) 
Boarderccos 0 (0) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Ze względu na dużą częstotliwość i możliwość wystąpienia urazu w wyni-

ku dość agresywnej formy sportu, jaką jest snowboard, ankietowanych popro-
szono o zaznaczenie miejsc na ciele, które szczególnie chronią podczas jazdy na 
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snowboardzie, w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa. Na to pytanie 
można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  

Z badań wynika, że aż 38 ankietowanych używało kasków podczas jazdy 
snowboardem. Kolejnym miejscem na ciele, szczególnie chronionym przez 
snowboardzistów, były stawy kolanowe – 13 badanych używało ochraniaczy na 
kolana. Nieliczne osoby chroniły kręgosłup (11 badanych), stawy nadgarstkowe 
(6 badanych) i kość ogonową (4 ankietowanych). Aż 11 osób nie stosowało 
żadnych ochraniaczy. Wyniki zestawiono w tabeli 3.  

 
Tabela 3 

Okolice ciała, na które badani zakładają ochraniacze podczas jazdy na snowboardzie  

Miejsca chronione podczas jazdy Procent ogółu badanych (n = 83) 
Głowa 45,78 (38) 
Kręgosłup 13,25 (11) 
Kość ogonowa 4,82 (4) 
Kolana 15,66 (13) 
Nadgarstki 7,24 (6) 
Badani, którzy nie stosują ochraniaczy 13,25 (11) 

Źródło: badania własne. 
 
 
W wyniku zaliczenia snowboardu do formy aktywności fizycznej o pod-

wyższonym ryzyku, ważne okazało się pytanie dotyczące rodzaju uszkodzenia 
aparatu ruchu, jakie doznali ankietowani podczas uprawiania tego sportu zimo-
wego. Pytanie charakteryzowało się możliwością wielokrotnego wyboru odpo-
wiedzi.  

Podczas uprawiania snowboardu 21 badanych doznało skręceń, 18 ankie-
towanych – zwichnięć, 11 snowboardzistów – złamań. W pytaniu otwartym 
4 badanych wskazało na siniaki, obicia, stłuczenia. 4 ankietowanych – doznało 
wstrząśnienia mózgu. Jeden ankietowany złamał żebra. Warto podkreślić, że aż 
27 badanych nie doznało do tej pory żadnych uszkodzeń ciała. Wyniki zesta-
wiono w tabeli 4.  
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Tabela 4  

Rodzaje uszkodzeń ciała doznanych przez badanych podczas jazdy na snowboardzie  

Rodzaj uszkodzeń ciała Procent ogółu badanych (n = 83) 
Skręcenie 25,30 (21) 
Zwichnięcie 21,69 (18) 
Złamanie 13,25 (11) 
Inne  20,48 (17) 
Siniaki  4,82 (4) 
Obicia 4,82 (4) 
Stłuczenia 4,82 (4) 
Wstrząśnienie mózgu 4,82 (4) 
Złamanie żeber 1,20 (1) 
Badani, którzy nie doznali uszkodzenia ciała  19,28 (27) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Następnie badanych poproszono o wskazanie, który ze stawów uległ 

uszkodzeniom. Wyniki zestawiono w tabeli 5.  
Najczęściej uszkadzanym stawem był staw promieniowo-nadgarstkowy – 

aż 35 badanych doznało jego urazu; 12 badanych doznało urazu stawu kolano-
wego, 10 – stawu skokowego. Rzadziej uszkadzano stawy łokciowy i ramienny 
– tylko 4 osoby. 

 
Tabela 5  

Uszkodzone okolice ciała u badanych  

Uszkodzone okolice ciała Procent ogółu badanych (n = 67) 
Staw nadgarstkowy 52,24 (35) 
Staw łokciowy 5,97 (4) 
Staw ramienny 5,97 (4) 
Staw kolanowy 17,91 (12) 
Staw skokowy 14,93 (10) 
Kręgosłup 2,98 (2) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Ze względu na duże możliwości wyboru trasy zjazdowej ankietowanych 

poproszono ich o udzielenie informacji na temat miejsca, w którym doznali 
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uszkodzenia, lub miejsca, w którym doszło do incydentu powodującego uszko-
dzenie ciała. Z badań wynika, że wielu ankietowanych, bo aż 40 badanych, 
urazu doznało na trasie, 14 ankietowanych – przebywając w snowparku, a 13 – 
podczas jazdy poza trasą. Wyniki zestawiono w tabeli 6. 

 
Tabela 6 

Miejsce, w którym badani doznali uszkodzenia ciała podczas jazdy na snowboardzie  

Miejsce doznania uszkodzenia ciała Procent ogółu badanych (n = 67) 
Na trasie  59,70 (40) 
Snowpark 20,90 (14) 
Poza trasą 19,40 (13) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Ankietowanych poproszono o zaznaczenie przyczyn doznania uszkodzeń 

ciała. Badani snowboardziści uczciwie przyznali się do doznania urazu na sku-
tek własnego błędu, co może wynikać z dość ryzykownej i niebezpiecznej cha-
rakterystyki tego sportu. Takiej odpowiedzi udzieliło 45 ankietowanych. Dla 8 
osób powodem doznania urazu było zmęczenie, dla 7 osób – warunki pogodo-
we. Znacznie mniej ważnym powodem był inny snowboardzista lub narciarz –
7,46% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. 

 
Tabela 7  

Przyczyny uszkodzenia narządu ruchu  

Przyczyny uszkodzenia Procent ogółu badanych (n = 67) 
Błąd własny 67,16 (45) 
Warunki pogodowe 10,45 (7) 
Zmęczenie 11,94 (8) 
Inny snowboardzista/narciarz 7,46 (5) 
Sprzęt 2,99 (2) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Osoby, które doznały urazu, poproszono o udzielenie odpowiedzi na pyta-

nie, na jaki czas uraz ograniczył ich aktywność ruchową. Udzielone odpowiedzi 
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zestawiono w tabeli 8. Najczęściej odpowiadano, że ograniczenie aktywności 
ruchowej trwało do miesiąca – 43 osoby. Tylko u 13 osób uraz spowodował 
ograniczenie ruchomości od 3 do 12 miesięcy. U nielicznych okres ten wyniósł 
ponad rok. 

 
Tabela 8  

Okres ograniczenia aktywności ruchowej badanych  
spowodowany przebytym uszkodzeniem  

Okres ograniczenia aktywności ruchowej Procent ogółu badanych (n = 67) 
Do miesiąca  64,18 (43) 
Od 1 do 3 miesięcy 11,94 (8) 
Od 3 do 12 miesięcy 19,40 (13) 
Ponad rok 4,48 (3) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Każda, nawet najmniejsza kontuzja najczęściej daje o sobie znać nawet 

długo po urazie, dlatego badanych snowboardzistów poproszono o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy w jakikolwiek sposób odczuwają konsekwencje 
doznanego urazu. Aż 39 osób nie odczuwało żadnych skutków doznanego ura-
zu. Nielicznym wcześniejszy uraz i jego skutki przeszkadzały w życiu codzien-
nym. Tylko 8 osób odczuwało  skutki podczas jazdy na desce, a 5 – podczas 
uprawiania innych sportów. Wyniki zestawiono w tabeli 9. 

 
Tabela  9 

Konsekwencje przebytego urazu 

Konsekwencje przebytego urazu Procent ogółu badanych (n = 67) 
Nie odczuwam 58,21 (39) 
Odczuwam w życiu codziennym 22,39 (15) 
Odczuwam podczas jazdy na desce 11,94 (8) 
Odczuwam podczas uprawiania innych dyscyplin 
sportowych 7,46 (5) 

Źródło: badania własne. 
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Ze względu na dużą urazowość jazdy na desce i konsekwencje tych ura-
zów poproszono ankietowanych o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy po 
uszkodzeniu, jakie doznali na skutek jazdy na desce snowboardowej, w jaki-
kolwiek sposób zniechęcili się do dalszego uprawiania tego sportu lub jakie-
kolwiek aktywności ruchowej. Aż 50 osób odpowiedziało, że uraz nie miał 
żadnego wpływu ani nie przyczynił się do zmniejszenia aktywności ruchowej. 
Wyniki zestawiono w tabeli 10. 

 
Tabela 10  

Ograniczenie aktywności ruchowej badanych  
wywołane wystąpieniem uszkodzenia aparatu ruchu  

Ograniczenie aktywności ruchowej Procent ogółu badanych (n = 67) 
Nie 74,63 (50) 
Tak 25,37 (17) 

Źródło: badania własne. 
 
 

3. Dyskusja  

  
Częstotliwość urazów w snowboardzie jest związana ze specyfiką tego 

sportu i w dużej mierze wynika z możliwości ryzykownej jazdy. Jest to spowo-
dowane między innymi szerokimi możliwościami jazdy, jakie oferuje.  

Wyniki badań w grupie 83 snowboardzistów karkonoskich nie odbiegają 
znacznie od doniesień europejskich i światowych. Niestety, w polskiej literatu-
rze nie ma wielu doniesień dotyczących motywów i urazów występujących 
wśród snowboardzistów. Matsumoto udowodnił, że urazy górnej części ciała 
występują trzykrotnie częściej niż u narciarzy. Złamania stawów nadgarstko-
wych stanowiły 62% wszystkich złamań, których przyczyny powstania były 
różne. Najczęściej pojawiały się podczas upadków (59%) i skoków (36%) 
[Vanhoenacker, 2007]. Nasze badania potwierdziły częstość występowania 
uszkodzeń stawów promieniowo-nadgarstkowych u karkonoskich snowboard-
dzistów – ponad połowy badanych.  

Podobne wyniki potwierdzają H. Kelsall i C.F. Finch. Według nich, snow-
boardziści najczęściej doznają obrażeń okolicy przedramienia i stawów nad-
garstkowych, a ponadto dość częste są uszkodzenia stawów kolanowych. Nasze 



Wiosna – bolesne czy miłe wspomnienie zimowego szaleństwa… 

 

591 

 

badania to potwierdziły. H. Kelsall i C.F. Finch wśród najczęstszych rodzajów 
uszkodzeń powstających podczas jazdy na snowboardzie odnotowali skręcenia 
(31–53%), złamania (24–27%) i stłuczenia (12–19%). Nasze badania również to 
potwierdziły. Ankietowani karkonoscy snowboardziści najczęściej podawali 
skręcenia, następnie zwichnięcia i złamania [Kelsall, Finch, 1996]. Inni autorzy, 
D. Ishimaru i wsp., w swoich badaniach ankietowych również potwierdzili duże 
ryzyko wystąpienia w snowboardzie urazów kończyn dolnych, podając, że 
12,3% wszystkich urazów w snowboardzie to uszkodzenia okolicy kończyn 
dolnych, ze szczególnym wskazaniem złamań okolicy stawów skokowych. 
W naszych badaniach uszkodzenia stawów skokowych potwierdziło 14,93% 
ankietowanych. Według D. Ishimaru i wsp., najczęstszym rodzajem uszkodze-
nia były stłuczenia (22,4%) na skutek zderzenia z innymi uczestnikami sportów 
zimowych. Nasi ankietowani nie potwierdzili tej hipotezy, ponad 67% bada-
nych przyznało się do błędu własnego, tylko 7,46% badanych zaznaczyło koli-
zję z innym uczestnikiem stoku [Ishimaru i wsp., 1996]. 

M.R. Hasler i współautorzy analizowali czynniki ryzyka prowadzące do 
urazów podczas jazdy na snowboardzie. Wśród nich wymienili rozwijanie zbyt 
dużej prędkości, złą widoczność na stoku, zmarznięty, stary śnieg. W naszych 
badaniach nieliczni ankietowani snowboardziści za czynnik ryzyka uznali złe 
warunki pogodowe [Haller wsp., 2010]. 

Ankietowani przez nas snowboardziści zdawali sobie sprawę z niebezpie-
czeństwa urazów głowy. Ochrona głowy kaskiem okazało się być bardzo waż-
nym zabezpieczeniem. Aż 45,78% stwierdziło, że na nosi kask podczas jazdy na 
snowboardzie. Należy pamiętać, że urazy mózgoczaszki często kończą się po-
ważnymi powikłaniami, takimi jak krwiak [Vico, 2010]. 

Przebyte przez badanych uszkodzenia ciała nie dla wszystkich są tylko 
wspomnieniem, jako że 28 badanych nadal odczuwa konsekwencje owych 
uszkodzeń, a 17 mówi o ograniczeniach aktywności ruchowej.  

Warto się zastanowić nad dalszymi konsekwencjami złamań w tak mło-
dym wieku. Ważny jest fakt, że badana grupa to osoby w wieku, kiedy regular-
ny, odpowiedni wysiłek fizyczny wpływa na osiągnięcie tak zwanej szczytowej 
masy kostnej (PMB), która jest uznawana za jeden z najważniejszych czynni-
ków warunkujących wystąpienie w dalszym życiu osteoporozy i ewentualnych 
złamań. Kumulowanie mikrourazów (mikropęknięć) lub złamań w istotny spo-
sób wpłynie na jakość i wytrzymałość kości w późniejszym wieku [Chevaley 
wsp., 2008; Dempster, 2008; Vico, 2010].  
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Zakończenie 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące 

wnioski: 
1. Częstotliwość urazów w snowboardzie jest związana ze specyfiką tego 

sportu, a w dużej mierze wynika z dużych możliwości ryzykownej jazdy.  
2. Uzyskane wyniki badań nie odbiegają zbyt od doniesień europejskich 

i światowych.  
3. Duże ryzyko uszkodzeń aparatu kostno-stawowego, szczególnie złama-

nia, będą miały duży wpływ na jakość i wytrzymałość kości w późniejszym 
wieku. 
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SPRING – PAINFUL OR A PLEASANT MEMORY OF WINTER SPORTS  

BY SNOWBORDERS FROM KARKONOSZE 
 
 

Summary 
 
In recent years, snowboarding gains numerous slopes around the world. Innocent 

entertainment and sliding on the board known as „snurfer” turned into one of the most 
popular sports. However, snowboarding is not completely safe, it brings a substantial 
likelihood of injury of the musculoskeletal system. The aim of this study was to receive 
snowboarders’ opinions in terms of safety riding on the board regarding the motives, 
riding style and health effects of winter exercise. All the snowboarders live around 
Karkonosze mountains. The research method was a diagnostic survey – a questionnaire 
survey. Studies conducted among 83 snowboarders (37 women and 46 men). The fre-
quency of injuries in snowboarding is concerned with the specificity of the sport, 
mostly come out of the great opportunities of risky driving. Our results do not differ 
substantially from European or world reports. 

 
Translated by Martyna Brychcy 
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