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Streszczenie

W niniejszym opracowaniu przedstawiono uzyskane wyniki badań dotyczące samopo-
czucia studentów w poszczególnych dniach programowego obozu letniego organizowanego 
przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US. Celem podjętych badań było zo-
rientowanie się, czy w ciągu 9 dni zajęć obozowych występują okresy słabszego samopoczucia 
studentów (dni kryzysowe). Przeważają wyraźnie odpowiedzi o samopoczuciu bardzo do-
brym i dobrym – od 62,9 do 86%, średnia odpowiedzi bardzo dobrych i dobrych wyniosła 
73,36%. Trzeci dzień obozu i ostatni wyraźnie zaznaczają się jako dni kryzysowe. 

Wpływ pogody na samopoczucie badanych wydaje się oczywisty – ma znaczenie tem-
peratura wody, jakkolwiek prowadzący zajęcia w wodzie starają się dostosować treść zajęć  
do panujących warunków.

Mając na uwadze rzetelność w przeprowadzaniu badań, należy w przyszłości zmodyfiko-
wać zarówno procedurę przeprowadzania badań, jak i instrukcję oraz sposób odnotowania 
układu obozu i sytuacji konfliktowych. Ponieważ zarówno rozkład zajęć, jak i liczba bloków 
zajęć są różne w poszczególnych obozach, należy wziąć je pod uwagę. 

Słowa kluczowe: programowy obóz letni, studenci, samopoczucie.

Wstęp

Studenci kierunków wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja Wydziału 
Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego (WKFiPZ US) 
w programie swoich studiów mają do realizacji obóz letni, w trakcie którego biorą 
aktywny udział w różnorodnych zajęciach sportowych. Uczestników obozu WKFiPZ 
US obowiązuje Regulamin Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ze względu  
na specyficzny charakter zajęć odbywających się poza stałym miejscem uczelni – Re-
gulamin Wewnętrzny Obozów Letnich. 

Obozy letnie stanowią niezmiernie ważną część studiów, mają na celu ukazanie 
studentom mnogość form aktywności fizycznej w środowisku przyrodniczym –  
w plenerze, nad wodą i w wodzie, pozwalają zapoznać się z wybranymi elementa-
mi dyscyplin sportowych. Każdego dnia studenci poddawani są dość intensywnym 
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ćwiczeniom, których zakres i stopień intensywności zależą od bieżącego programu 
zajęć. Programy zajęć na obozach letnich uwzględniają potrzebę konkurencyjności, 
są tak konstruowane, aby wykształcić jak najlepszych specjalistów przygotowanych 
profesjonalnie do pracy zawodowej w dziedzinie wychowania fizycznego i rekreacji 
ruchowej. Uwzględnia się również optymalizację oddziaływania poprzez takie ukła-
danie programu obozu, by był on możliwie skutecznie przyswajany.

Potrzebę uczestnictwa w obozach letnich studentów wyższych uczelni, a w szcze-
gólności uczelni specjalizujących się w kształceniu kadr kultury fizycznej, zwłaszcza 
kierunków wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja, podkreśla m.in. S. Drozd  
i wsp. [1], E. Nizioł i S. Cieszkowski [3], A. Nowak [4] oraz W. Wiesner i R. Błacha [6]. 

J. Jonkisz [2, s. 7–8] wyraża opinię, iż „obozy stanowią niezmiernie ważną część 
studiów, przede wszystkim ze względu na wartości społeczno-wychowawcze. To jest 
właśnie ta pedagogika obozowa. Obozy to niezmiernie ważny system spontanicznych 
zdarzeń i sytuacji, w które uwikłane są z jednej strony żywioły studenckie, z drugiej 
zaś kadra instruktorska, nauczyciele akademiccy różnych szczebli”. I dalej: „obozy 
letnie to także znakomity przegląd ludzkich charakterów, temperamentów i postaw 
uczestników – ich zaangażowania, poczucia solidarności, obowiązkowości czy do-
brze pojętego koleżeństwa. Jednocześnie to «szkoła» kształtowania charakterów, spo-
łecznego zaangażowania, twórczego udziału w konstruowaniu dobrych, przyjaznych 
stosunków międzyludzkich. O ile studia w uczelni, wykłady, seminaria i ćwiczenia 
są procesem kształtowania przyszłych fachowców poprzez przysłowiowe „szkiełko 
i oko mędrca” w duchu formalizmu i dystansu, o tyle obozy wyzwalają najgłębsze 
treści humanistyczne. Ludzie uczą się na co dzień obcować ze sobą, wzajemnie się 
szanować, wykonywać swoje obowiązki sumiennie, nie dla kogoś, ale z własnych 
pobudek wewnętrznych. Obozy posiadają potężną dynamikę przeżyć, koleżeńskich 
zabaw, sympatii, serdecznych doznań, które trwale zalegają w pamięci i są najmoc-
niejszą więzią łączącą absolwentów z uczelnią mimo upływu wielu lat”.

Warto podkreślić w tym miejscu znaczenie walorów przyrodniczych oraz środo-
wiska przyrodniczego jako wartości w kulturze fizycznej [5], nie pomijając również 
środowiskowych uwarunkowań rekreacji ruchowej.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono uzyskane na podstawie wypowiedzi 
studentów wyniki dotyczące ich samopoczucia w poszczególnych dniach programo-
wego obozu letniego organizowanego przez WKFiPZ US w ośrodku wypoczynkowym 
„Kusy Dwór” w Czaplinku 16–26 czerwca 2011 r. Mimo iż były to badania pilotażowe, 
autorzy badań uznali, że uzyskane wyniki i spostrzeżenia są warte omówienia. 

Celem podjętych badań było zorientowanie się, czy w ciągu 9 dni zajęć wystę-
pują okresy słabszego samopoczucia studentów (dni kryzysowe). Ponieważ były  
to badania pilotażowe, ważnym ich aspektem było zebranie doświadczeń i spostrze-
żeń co do przeprowadzania takich ankiet obligatoryjnie w przyszłości na każdym 
obozie programowym, zarówno letnim, jak i zimowym.
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1. Materiał i metoda badań

Obóz programowy dla studentów WKFiPZ US trwał 10 dni. Uczestniczyło w nim 
106 studentów (w tym 65 mężczyzn i 41 kobiet) studiów stacjonarnych I stopnia 
kierunku wychowanie fizyczne. Po szóstym dniu liczba studentów zmniejszyła się 
do 102. 

Metodą badań był sondaż diagnostyczny, narzędziem badawczym – kwestio-
nariusz ankietowy, techniką badawczą – ankieta. Kwestionariusz zawierał pytania 
otwarte i zamknięte.

Każdego dnia po zajęciach (z wyjątkiem ostatniego, w którym studenci tylko zda-
ją pokoje i uczestniczą w pożegnalnym apelu) proszono studentów o wypełnienie 
krótkiego kwestionariusza, w którym mieli określić swoje samopoczucie w skali pię-
ciostopniowej [bardzo dobre – dobre – przeciętne (ani dobre, ani złe) – złe – bardzo 
złe]. Ponieważ jednak uzyskane wyniki w tej skali okazały się trudne do interpretacji 
dla tak małej populacji, postanowiono połączyć kategorie „bardzo dobre” i „dobre” 
oraz „złe” i „bardzo złe”. Liczbę uzyskanych w poszczególnych dniach kwestionariu-
szy przedstawia tabela 1.

Tabela 1
Liczba uzyskanych wypowiedzi w poszczególnych dniach obozu z uwzględnieniem 
płci badanych

1  
dzień

2  
dzień

3  
dzień

4  
dzień

5  
dzień

6  
dzień

7  
dzień

8  
dzień

9  
dzień

Zebranych 
kwestionariuszy 86 62 53 72 99 86 101 70 69

% całej populacji 78,0 58,5 50,0 67,9 93,4 81,1 99,9 68,6 67,6
Kobiety 34 32 23 31 33 31 41 28 27

% 82,9 78,0 56,1 75,6 80,5 75,6 100,0 68,3 65,8
Mężczyźni 49 29 30 40 65 55 60 41 42

% 75,4 44,6 46,9 62,6 100,0 84,6 98,3 67,2 68,8
Bez zaznaczonej 

płci 3 1 0 1 0 0 0 1 0

Źródło: badania własne.

Zmienną zależną było samopoczucie studentów, zmiennymi niezależnymi – płeć 
oraz wydarzenia niezaplanowane, które mogą teoretycznie wpływać na samopoczucie 
studentów (relegowanie studentów, kary, wyraźnie zauważalne sytuacje konfliktowe 
itp.). Zanotowano dwie takie sytuacje. 

Naturalnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie jest pogoda (temperatura 
powietrza i wody, zachmurzenie, opady itp.). Nie jest to czynnik decydujący – 
z doświadczenia autorów wynika, że subiektywnie określana dobra atmosfera  
na obozie może występować mimo niesprzyjającej pogody i odwrotnie – nawet 
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przy sprzyjającej aurze samopoczucie kadry i studentów może nie być najlepsze. 
Należy więc odnotować, że w omawianym okresie temperaturę powietrza, wody 
oraz nasłonecznienie można określić jako umiarkowane. Standard zakwaterowania 
studentów oraz wyżywienie można uznać za bardzo dobre lub dobre. Podobnie 
można określić kwalifikacje kadry prowadzącej obóz (fotografia 1) oraz udostępniany 
studentom sprzęt. 

Fotografia 1. Kadra dydaktyczna na apelu porannym podczas obozu letniego 
studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku turystyka i rekreacja WKFiPZ 
US, 1–10.08.2011 r. (stoją od lewej: Wioletta Łubkowska, Jerzy Troszczyński, Elżbieta 
Sieńko-Awierianów, Paweł Eider, Leszek Kalczyński, Joanna Kruk, Michał Tarnowski 
i Teresa Zwierko) 
Źródło: ze zbiorów własnych W. Łubkowskiej.

 
2. Wyniki badań

W prezentowanym opracowaniu przedstawiono wyniki analizy samopoczucia 
studentów podczas programowego obozu letniego.

Wśród opinii dotyczących samopoczucia studentów podczas wszystkich dni obo-
zowych zdecydowanie przeważają odpowiedzi „bardzo dobre” i „dobre” – od 62,9  
do 86% w zależności od danego dnia obozu (rysunek 1, tabela 2).
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Rysunek 1. Rozkład odpowiedzi dotyczących samopoczucia badanych studentów  
w poszczególnych dniach obozu letniego
Źródło: badania własne.

Jak wynika z analizy tabeli 2 i rysunku 1, odpowiedzi badanych w kategorii 
samopoczucie bardzo dobre i dobre rozłożyły się w poszczególnych dniach różnie. 
Najwyższy odsetek (86%) bardzo dobrego i dobrego samopoczucia odnotowano  
w pierwszym dniu obozu, następnie w piątym (81,8%), siódmym (79,4%) i szóstym 
(79,1%) dniu obozu. 

Tabela 2
Samopoczucie studentów w poszczególnych dniach programowego obozu letniego 
(w %)

Kolejne dni 
obozu

Bardzo dobre i dobre Przeciętne Złe i bardzo złe Inne
n % n % n % n %

Pierwszy 74 86,0 6 6,9 6 6,9 0 0,0
Drugi 40 64,5 14 22,6 6 9,7 2 3,2
Trzeci 38 71,7 2 3,8 4 19,9 4 7,5
Czwarty 46 63,9 10 13,9 9 12,5 7 9,7
Piąty 81 81,8 8 8,1 7 7,1 3 3,0
Szósty 68 79,1 6 6,9 10 1,6 2 2,3
Siódmy 81 79,4 7 6,9 12 11,8 1 1,0
Ósmy 44 62,9 17 24,3 9 12,6 0 0,0
Dziewiąty 49 71,0 8 11,6 12 17,4 0 0,0

Źródło: badania własne.

Najniższy odsetek odpowiedzi dotyczących bardzo dobrego i dobrego samopo-
czucia (tabela 2) odnotowano w ósmym (62,9%) oraz czwartym (63,9%) i drugim 

rysunek 1. Rozkład odpowiedzi dotyczących samopoczucia badanych studentów w poszczególnych dniach obozu letniego  
DZIEŃ b. dobre+dobre przeciętne złe+b.złe
pierwszy 86 6,9 6,9
drugi 64,5 22,6 9,7
trzeci 71,7 3,8 19,9
czwarty 63,9 13,9 12,5
piąty 81,8 8,1 7,1
szósty 79,1 6,9 1,6
siódmy 79,4 6,9 11,8
ósmy 62,9 24,3 12,6
dziewiąty 71 11,6 17,4

rysunek 2.Odpowiedzi badanych studentów (w %) w kategorii samopoczucie złe i bardzo złe w poszczególnych dniach obozu letniego

DZIEŃ samopoczucie złe i bardzo złe
pierwszy 6,9
drugi 9,7
trzeci 19,9
czwarty 12,5
piąty 7,1
szósty 1,6
siódmy 11,8
ósmy 12,6
dziewiąty 17,4

rysunek 3. Porównanie trendów (trend liniowy) odpowiedzi (w %) kobiet i mężczyzn w poszczególnych dniach obozu – odpowiedzi o dotyczące samopoczucia złego i bardzo  złego 
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(64,5%) dniu obozu. W kategorii samopoczucie przeciętne najwyższy wynik (24,3%) 
zaobserwowano w ósmym dniu, a najniższą wartość (3,8%) w trzecim dniu progra-
mowego obozu letniego studentów WKFiPZ US.

Jak wynika z analizy rysunku 2, odpowiedzi badanych studentów w kategorii sa-
mopoczucie złe i bardzo złe kształtowały się na poziomie od 1,6% w szóstym dniu 
obozu do 19,9% w trzecim dniu obozu i 17,4% w ostatnim dniu obozu. 

Rysunek 2. Odpowiedzi badanych studentów (w %) w kategorii samopoczucie złe 
i bardzo złe w poszczególnych dniach obozu letniego
Źródło: badania własne.

Tabele 3 i 4 ukazują, jak odpowiadali respondenci w poszczególnych dniach pro-
gramowego obozu letniego w podziale na dwie grupy: kobiety (tabela 3) i mężczyźni 
(tabela 4).

Analizując tabelę 3, stwierdzono, że największy odsetek (94,1%) bardzo dobrego 
i dobrego samopoczucia wśród kobiet wystąpił w pierwszym dniu obozu, następnie 
w siódmym (87,8%) i piątym dniu obozu. Największy odsetek złego i bardzo złego sa-
mopoczucia u kobiet miał miejsce w ostatnim (18,5%), przedostatnim (17,9%) oraz 
trzecim (17,4%) i czwartym (16,1%) dniu obozu.

Tabela 3
Rozkład odsetka odpowiedzi (w %) wśród badanych kobiet w poszczególnych dniach 
obozu

Kolejne 
dni obozu 

Bardzo dobre i dobre Przeciętne Złe i bardzo złe Inne
n % n % n % n %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pierwszy 32 94,1 2 2,9 1 2,9 0 0,0
Drugi 21 65,6 6 18,8 3 9,4 2 6,2
Trzeci 16 69,6 0 0,0 4 17,4 3 13,0

rysunek 1. Rozkład odpowiedzi dotyczących samopoczucia badanych studentów w poszczególnych dniach obozu letniego  
DZIEŃ b. dobre+dobre przeciętne złe+b.złe
pierwszy 86 6,9 6,9
drugi 64,5 22,6 9,7
trzeci 71,7 3,8 19,9
czwarty 63,9 13,9 12,5
piąty 81,8 8,1 7,1
szósty 79,1 6,9 1,6
siódmy 79,4 6,9 11,8
ósmy 62,9 24,3 12,6
dziewiąty 71 11,6 17,4

rysunek 2.Odpowiedzi badanych studentów (w %) w kategorii samopoczucie złe i bardzo złe w poszczególnych dniach obozu letniego

DZIEŃ samopoczucie złe i bardzo złe
pierwszy 6,9
drugi 9,7
trzeci 19,9
czwarty 12,5
piąty 7,1
szósty 1,6
siódmy 11,8
ósmy 12,6
dziewiąty 17,4

rysunek 3. Porównanie trendów (trend liniowy) odpowiedzi (w %) kobiet i mężczyzn w poszczególnych dniach obozu – odpowiedzi o dotyczące samopoczucia złego i bardzo  złego 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Czwarty 21 67,7 2 6,4 5 16,1 3 9,7
Piąty 27 79,4 2 5,9 4 11,8 1 2,9
Szósty 23 74,1 5 16,1 2 6,6 1 3,2
Siódmy 36 87,8 1 2,4 4 9,8 0 0,0
Ósmy 18 64,2 5 17,9 5 17,9 0 0,0
Dziewiąty 20 74,0 2 7,4 5 18,5 0 0,0

Źródło: badania własne.

Z analizy odpowiedzi mężczyzn (tabela 4) wynika, że samopoczucie bardzo dobre 
i dobre w największym odsetku wystąpiło w piątym (83,1%), szóstym (81,8%) oraz 
pierwszym (79,6%) dniu obozu. Najwięcej odpowiedzi złych i bardzo złych odnoto-
wano w ostatnim (16,7%), trzecim (16,6%) oraz szóstym (14,5%) dniu obozu.

Tabela 4
Rozkład odsetka odpowiedzi wśród mężczyzn w poszczególnych dniach obozu

Kolejne dni 
obozu

Bardzo dobre  
i dobre Przeciętne Złe i bardzo złe Inne

n % n % n % n %
Pierwszy 39 79,6 5 10,2 5 10,2 0 0
Drugi 18 62,1 8 27,6 3 10,3 0 0
Trzeci 22 73,3 2 6,7 5 16,6 1 3,3
Czwarty 24 60 8 20 4 10 4 10
Piąty 54 83,1 6 9,2 3 4,6 2 3,1
Szósty 45 81,8 1 1,8 8 14,5 1 1,8
Siódmy 45 75 6 10 8 13,3 1 1,7
Ósmy 26 63,4 11 26,8 4 9,8 0 0
Dziewiąty 29 69 6 14,3 7 16,7 0 0

Źródło: badania własne.

Jak wynika z tabeli 5 oraz analizy rysunku 3, porównanie trendów odpowie-
dzi kobiet i mężczyzn w poszczególnych dniach obozu pokazuje, iż trend liniowy  
w przypadku odpowiedzi studentów i studentek dotyczący samopoczucia w kolej-
nych dniach obozu jest taki sam. 
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Tabela 5 
Porównanie samopoczucia kobiet i mężczyzn w poszczególnych dniach programo-
wego obozu letniego (skala 3-stopniowa)

Kolejne 
dni obozu

Kobiety:
samopoczucie 
bardzo dobre 

i dobre

Mężczyźni: 
samopoczucie 
bardzo dobre 

i dobre

Kobiety: 
samopoczucie 

przeciętne

Mężczyźni:
samopoczucie 

przeciętne

Kobiety: 
samopoczucie złe

i bardzo złe

Mężczyźni:
samopoczucie 

złe 
i bardzo złe

Pierwszy 94,1 79,6 2,9 10,2 2,9 10,2

Drugi 65,6 62,1 18,8 27,6 9,4 10,3

Trzeci 69,6 73,3 0,0 6,7 17,4 16,6

Czwarty 67,7 60,0 6,4 20,0 16,1 10,0

Piąty 79,4 83,1 5,9 9,2 11,8 4,6

Szósty 74,1 81,8 16,1 1,8 6,6 14,5

Siódmy 87,8 75,0 2,4 10,0 9,8 13,3

Ósmy 64,2 63,4 17,9 26,8 17,9 9,8

Dziewiąty 74,0 69,0 7,4 14,3 18,5 16,7

Źródło: badania własne.

Z analizy rysunku 3 wynika, iż trend liniowy odpowiedzi studentek i studentów 
dotyczący samopoczucia złego i bardzo złego w kolejnych dniach obozu wzrasta. 

Rysunek 3. Porównanie trendów (trend liniowy) odpowiedzi (w %) kobiet i mężczyzn 
w poszczególnych dniach obozu – odpowiedzi dotyczące samopoczucia złego  
i bardzo złego 
Źródło: badania własne.

Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn (rysunek 3) największy odsetek od-
powiedzi dotyczących złego i bardzo złego samopoczucia odnotowano w ostatnim 
dniu obozu – u studentek 18,5%, u studentów 16,7%. U kobiet złe i bardzo złe samo-
poczucie zaobserwowano już w przedostatnim dniu obozu (17,9%). Wyraźnie gorsze 
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samopoczucie w przypadku studentek miało miejsce w trzecim oraz czwartym dniu 
obozu. W przypadku studentów można stwierdzić, iż trzeci dzień obozu również 
można uznać za dzień „kryzysowy” o wyraźnie gorszym samopoczuciu badanych.  
U studentów w pierwszym dniu obozu nie odnotowano tak dobrego samopoczucia 
jak w przypadku badanych studentek.

Podsumowanie

Treści programowe i liczba godzin realizowane na obozie letnim studentów 
kierunku wychowanie fizyczne w roku akademickim 2010/2011 przedstawiały się 
następująco:
-    żeglarstwo – 8 godz.,
-    pływanie i ratownictwo – 8 godz., 
-    kajakarstwo – 8 godz.,
-    windsurfing – 8 godz., 
-    gry terenowe – 10 godz.,
-    atletyka terenowa – 10 godz., 
-    wykłady – 8 godz.

Na treści programowe obozu letniego studentów WKFiPZ US składają się formy 
zajęć ruchowych, których nie można realizować na terenie uczelni. Program obozu 
w ramach poszczególnych przedmiotów zawiera treści dotyczące techniki i metodyki 
nauczania oraz organizacji zajęć i imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Student podczas programowego obozu letniego zobowiązany jest zrealizować za-
dania organizacyjne, na które składają się m.in.:
a) udział we wszystkich zajęciach ujętych w rozkładzie dnia, tzn. zajęciach 

programowych, apelach, dyżurach;
b) umiejętności dotyczące organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych.

Zadania wychowawcze traktowane są jako część programu dydaktycznego uczel-
ni. Ich celem jest wyrabianie u studentów poczucia świadomej dyscypliny, którą 
realizuje się poprzez prawidłową organizację zajęć odbywających się w warunkach 
szczególnego zagrożenia oraz przestrzeganie regulaminów. 

Badania przedstawione w niniejszej pracy dotyczyły samopoczucia studentów  
na programowym obozie letnim. Zarówno wśród badanych studentek, jak i studentów 
przeważają wyraźnie odpowiedzi o samopoczuciu bardzo dobrym i dobrym – od 62,9 
do 86%. Średnia odpowiedzi bardzo dobrych i dobrych wyniosła 73,36%. Populacja 
badanych studentów oraz liczba odpowiedzi deklarujących samopoczucie przeciętne, 
złe i bardzo złe w poszczególnych dniach jest na tyle niska, że trudno pokusić się 
o jednoznaczne wnioski. Trzeci dzień obozu i ostatni wyraźnie zaznaczają się jako 
dni kryzysowe – w tych dniach odnotowano największy odsetek odpowiedzi złych  
i bardzo złych (zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn).
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Wnioski

Autorzy próbowali szukać jakichś prawidłowości. Analizując rozkład odpowiedzi 
w poszczególnych dniach, można zauważyć, że:
1. Na podstawie odpowiedzi bardzo dobrych i dobrych można przypuszczać,  

iż studenci przyjeżdżają na obóz dobrze nastawieni. 
2. W pierwszych dniach programowego obozu letniego rygor obozowy  

i konieczność dostosowania się zarówno do harmonogramu dnia, jak i innych 
wymagań powoduje spadek odpowiedzi o bardzo dobrym samopoczuciu i wzrost 
o przeciętnym oraz złym i bardzo złym samopoczuciu.

3. Szczyt dobrego nastroju przypada na piąty–szósty dzień (połowa obozu), potem 
narasta zmęczenie i znużenie (pojawiają się też takie wypowiedzi studentów  
w kwestionariuszach1) – nieznaczny wzrost dobrego nastroju w ostatnim dniu 
może być spowodowany uczuciem zadowolenia z końca obozu. 

4. Przykre dla studentów wydarzenie, jakim była relegacja czterech ich kolegów 
z obozu, wydaje się nie wpływać wyraźnie na wyrażane opinie (jakkolwiek 
można zauważyć pewien spadek wypowiedzi o samopoczuciu bardzo dobrym, 
a w wolnych wypowiedziach studentów zaobserwowano żal z tego powodu2). 
Być może powodem tego stanu rzeczy było: albo względnie małe zintegrowanie 
rocznika, albo studenci nie ocenili tej kary jako szykanowania ich przez kadrę 
obozu.

5. Wpływ pogody na samopoczucie badanych wydaje się oczywisty – temperatura 
wody ma znaczenie, jakkolwiek prowadzący zajęcia w wodzie starają się 
dostosować treść zajęć do panujących warunków (czas przebywania studentów 
w wodzie). Pojawiają się jednak wolne wypowiedzi studentów, że jest „zimno”  
i „zimna woda”. Ciekawe, że spotykano się z wypowiedziami typu „super, mimo 
że woda zimna”.

6. Mając na uwadze rzetelność w przeprowadzaniu badań, należy w przyszło-
ści zmodyfikować zarówno procedurę przeprowadzania badań (rozdawanie  
i uzyskiwanie z powrotem kwestionariuszy), jak i instrukcję (jak zinterpretować 
wypowiedzi „smutne jest, że nadszedł końca kres ” – jako wyraz zadowolenia  
i dobrego humoru czy dosłownie) i sposób odnotowania układu obozu i sytu-
acji konfliktowych. Ponieważ zarówno rozkład zajęć, jak i liczba bloków zajęć  
są różne na poszczególnych obozach, należy wziąć je pod uwagę (np. skumulo-
wanie liczby zajęć ponad planowe bloki – maraton, bieg patrolowy, inne).

Literatura

[1] Drozd S., Czarnota B., Ostrowski P., Przednowek K., 2010: Programowe obozy letnie  
w opinii studentów Wydziału Wychowania Fizycznego, w: Aktywność przez całe życie. 

1 Dzień 6 – „Złe – ponieważ jestem zmęczony, za dużo zajęć w dniu”, dzień 7 – po biegu patrolowym „spompowany”.
2 Dzień 7 po relegowaniu czterech studentów: „złe – szkoda chłopaków”, „przeciętne – nieprzyjemnie po wyrzuceniu 
chłopaków”.



126 | Wioletta Łubkowska, Michał Tarnowski

Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, red. Z. Barabasz, E. Zadarko, PWSZ  
w Krośnie, Krosno, s. 345–368.

[2] Jonkisz J., 1996: Śladami obozów letnich studentów AWF we Wrocławiu 1947–1995. 
Pedagogika życia obozowego we wspomnieniach, piosence i anegdocie, Silesia, Wrocław.

[3] Nizioł E., Cieszkowski S., 2010: Zmiana postaw młodzieży studenckiej do turystyki 
wodnej podczas tygodniowego pobytu w obrębie Jeziora Solińskiego, w: Aktywność 
przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, red. Z. Barabasz,  
E. Zadarko, PWSZ w Krośnie, Krosno, s. 331–344.

[4] Nowak A., 2009: Aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stulecia. Sprawność fizyczna,  
t. III, red. E. Zadarko, Z. Barabasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 
s. 116–119.

[5] Toczek-Werner S., 2005: Środowisko przyrodnicze jako wartość w kulturze fizycznej, w: 
Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim, red. R. Błacha, W. Bigiel, 
AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 7–15.

[6] Wiesner W., Błacha R., 2010: Kształcenie studentów AWF Wrocław w zakresie rekreacji 
wodnej poprzez ścieżki edukacyjne, w: Humanistyczny wymiar kultury fizycznej, red. M. 
Zasada, M. Klimczyk, M. Żukowska, R. Muszkieta, M. Cieślicka, Ośrodek Rekreacji, 
Sportu i Edukacji, Bydgoszcz–Lwów–Warszawa, s. 316–325. 

The wellbeing of students of The Faculty of Physical Culture and Health Promotion  
of The University of Szczecin during a curriculum based summer camp

Summary

This paper presents the results obtained from interviews with students concerning their 
wellbeing on selected days of the curriculum based summer camp organized by The Faculty 
of Physical Culture and Health Promotion of The University of Szczecin. 

The objective of the survey was to find out if during the nine days of camp activities student’s 
wellbeing deteriorates (crisis days). The majority of students reported feeling very well and well 
– from 62,9% to 86%, with the average number of students reporting feeling very well and well 
equalling 73,36%. The third and the last day of the camp clearly stand out as crisis days. 

The influence of the weather on students’ wellbeing seems to be obvious – the water tem-
perature is very significant, however instructors who run activities in water strive to adapt  
to current weather conditions. 

In consideration of the reliability of the survey, in future both the way in which the sur-
vey is conducted and instructions, as well as the way in which the camp’s location and con-
flict situations are noted should be modified. As both the activities schedule and the number  
of activity block differ at different camps, they should be also taken into consideration. 

Keywords: curriculum based summer camp, students, wellbeing.
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