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Wykorzystanie lokalnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej przez gimnazjalistów
w czasie wolnym w wybranych gminach
powiatu bydgoskiego 

The Use of Local Sports-Recreational Infrastructure by Junior High School
Students in Their Leisure Time in Chosen Municipalities of Bydgoszcz District 

The aim of the study is to determine the ways of spending the free time by junior high school students and get acquainted with their
subjective opinions concerning the activity of local authorities as far recreation, including expansion and accessibility of sports and
recreation infrastructure is concerned. As far as materials and methods are concerned, the article has empirical character. The study was
conducted in 2014 on an arbitrarily selected group of high school students from schools in Bydgoszcz district. During the test a diagnostic
survey method and the following techniques were used: examination of documents, observation and survey using a research tool in the
form of a questionnaire. 

Celem artykułu jest określenie sposobów wykorzystania czasu wolnego przez gimnazjalistów oraz zapoznanie się z ich subiek-
tywną oceną dotyczącą działania władz lokalnych na rzecz rekreacji, w tym rozbudowy i dostępności infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej. Jeśli chodzi o materiał i metody, artykuł ma charakter empiryczny. Badania przeprowadzono w 2014 r. na wy-
branej arbitralnie grupie gimnazjalistów ze szkół powiatu bydgoskiego. Podczas badania wykorzystano metodę sondażu dia-
gnostycznego oraz następujące techniki: analizę dokumentów, obserwację i ankietę z wykorzystaniem narzędzia badawczego
w postaci kwestionariusza ankiety. 
Przeprowadzane badania pozwalają stwierdzić, iż według gimnazjalistów największą przyrodniczą atrakcją wsi jest jej położe-
nie w otoczeniu kompleksów leśnych, natomiast największą pozaprzyrodniczą atrakcją wsi są boiska wielofunkcyjne, tzw. or-
liki. Ponad połowa gimnazjalistów pozytywnie ocenia starania władz lokalnych dotyczące promowania zdrowego stylu życia,
w tym aktywności fizycznej, częstotliwość organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie wsi badanych, a także sta-
rania władz lokalnych dotyczące rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscu zamieszkania badanych. Na pytanie,
dotyczące ilości czasu wolnego w ciągu dnia posiadanego przez gimnazjalistów, dziewczęta najczęściej odpowiadały, że mają go
mało i raczej nie jest to ilość wystarczająca, natomiast chłopcy, że mają go średnio i raczej jest to wystarczająca ilość, a planu-
jąc swój czas wolny, kierują się własnymi zainteresowaniami i upodobaniami oraz dostępnością zajęć na obiektach sportowo-
-rekreacyjnych w miejscu zamieszkania. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę implikacje praktyczne, to w edukacji szkolnej gimnazjalistów w module edukacji zdrowotnej powin-
no znaleźć się więcej treści dotyczących informacji z zakresu ochrony środowiska oraz wpływu aktywności fizycznej na świe-
żym powietrzu na zdrowie. W promocji spędzania czasu wolnego należy zwiększyć nacisk na aktywność fizyczną i sporty całe-
go życia. Jeśli weźmiemy pod uwagę implikacje społeczne, to samorządy powinny nieustannie podejmować działania w celu po-
większania oferty sportowo-rekreacyjnej na wsiach poprzez rozbudowę infrastruktury. 
Słowa kluczowe 
infrastruktura sportowo-rekreacyjna, polityka rekreacyjna, czas wolny, sport powszechny, młodzież.
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Wstęp

Ponowoczesność poprzez konsumpcyjny styl ży-
cia kreuje niebezpieczne dla zdrowia i życia zacho-
wania (Pańczyk, 2012). Ludzie w XXI w. pochłonię-
ci gonitwą za karierą, uwikłani w rozliczne obowiąz-
ki odkładają na plan dalszy kwestię własnego wypo-
czynku. Stąd też narastające problemy z właściwym
zarządzaniem czasem (lub raczej zarządzeniem oso-
bą w czasie) stają się udziałem coraz większej popu-
lacji ludzi, budząc zrozumiałe zaniepokojenie. Spe-
cjaliści z różnych dziedzin wskazują, że kształtowa-
nie świadomości w zakresie właściwego zarządzania
czasem wolnym ma znaczenie dla kreowania zdro-
wia, a więc i jakości życia. Działania podejmowane
w tym kierunku powinny stać się podstawą kampa-
nii promującej właściwe gospodarowanie czasem
oraz efektywne jego wykorzystywanie. Szczególny
akcent w tej kwestii powinien zostać położony na
edukację, wychowanie, a także stwarzanie warun-
ków oraz promowanie przez władze lokalne właści-
wych nawyków wśród dzieci i młodzieży. 

Jednym z problemów jest wyedukowanie oraz
przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa
w kulturze fizycznej, a w szczególności podejmowa-
nia rekreacji ruchowej, sportów „całego życia”,
a także turystyki. Rekreacja ruchowa znana w Eu-
ropie Zachodniej jako sport powszechny (sport for
all) lub sport rekreacyjny (leisure sport) bliska jest
koncepcji sportu dla wszystkich. Obejmuje nie tyl-
ko właściwy sport, ale także różnorodne formy ak-
tywności fizycznej, wypoczynek, zabawę i promocję
zdrowia (Basińska-Zych i Bosiacki, 2011). W litera-
turze przedmiotu można znaleźć liczne badania od-
noszące się do zagadnienia podejmowania aktywno-
ści fizycznej i jej wpływu na zdrowie, a tym samym
jakości życia poszczególnych grup społecznych
(Bendíková, 2007; Borek i in., 2011; Florkiewicz
i in., 2011; Mynarski i Tomik, 2005; Napierała i in.,
2014; Szark-Eckardt, 2010; Żukowska i in., 2013). 

Ważną rolę edukacyjną odgrywa również ochro-
na środowiska oraz zaangażowanie mieszkańców
w jego ochronę, ponieważ miejsce, w którym żyje-
my, ma ścisły związek z naszym samopoczuciem,
a przede wszystkim ze zdrowiem. Wpływa na jakość
naszego życia, zamiennie określanego również jako
styl życia. Zdaniem R. Floridy (2000), jest to dostęp
do usług, sportu i kultury oraz możliwość życia
w miejscu otwartym, pełnym uroku, przyjaznym
dla wszystkich ludzi, zróżnicowanym, bogatym
w atrakcje i udogodnienia. Podnoszenie jakości ży-
cia mieszkańców i jakości ich kształcenia stanowi
klucz do rozwoju regionu oraz nowe źródła tworze-
nia bogactwa i wzrostu gospodarczego. 

Największymi wrogami zdrowego stylu życia są
ubóstwo i niski poziom wykształcenia. Gorszy stan
zdrowia ludności jest wyraźny wśród osób niewy-
kształconych, ubogich i bezrobotnych (Sieńko-Awieria-
nów, Łubkowska i Chaładus, 2012). Utrwalające się
ubóstwo w znacznej części społeczeństwa szczególnie
dotkliwie dotyka najmłodszych i zaczyna być w Polsce
największą przeszkodą w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, rozwojo-
wych i socjalnych dzieci, zwłaszcza z terenów wiej-
skich. Bieda dotykająca nasze dzieci może w przyszło-
ści doprowadzić do tzw. dziedziczenia ubóstwa, mar-
ginalizacji i wykluczenia społecznego, co podważa idee
równości szans i wspólnotę wartości wewnątrz kraju
oraz ogranicza możliwości pełnego korzystania
z szans rozwoju, jakie stwarza uczestnictwo w Unii
Europejskiej (Szymborski i Jakóbik, 2008). 

Promowanie, a także stworzenie odpowiednich
warunków do podejmowania ćwiczeń ruchowych
w naturalnym środowisku, rekreacji na wolnym po-
wietrzu oraz rozrywek, nazywanych life style ame-
nities, pozytywnie wpłynie na zdrowie psychofi-
zyczne całego społeczeństwa. Idee permanentnej
i w miarę intensywnej aktywności ruchowej podej-
mowanej w środowisku naturalnym propaguje od
ponad 30 lat W. Pańczyk (2009; 2011; 2012), pod-

The research conducted allows us to conclude that according to the high school students, the greatest natural attraction of the village is
its location surrounded by forests, while the biggest non-natural attraction of the village are the so-called multifunctional football pitches
called "orliki". More than half of high school students positively assess the efforts by local authorities to promote a healthy lifestyle,
including physical activity, frequency of cultural and recreational events in the village of respondents, as well as the efforts of local
authorities concerning the development of sports and recreational infrastructure at the place of residence of the respondents. When asked
about the amount of free time during the day, mostly girls stated that they have little free time and it is probably not a sufficient amount
for them while the boys claim to have rather sufficient amount of free time, and while planning their leisure time they take into
consideration their interests and preferences as well as the availability of classes and activities at sports and recreational facilities at their
place of residence. 
Taking into account practical implications, in junior high school education, in health education module there should be more content
related to environmental protection and the impact of physical activity in the fresh air on health. The promotion of leisure time should
be increased by emphasizing the role of physical activity and sports. Taking into account social implications, local governments must
constantly take steps to widen the offer of sports and recreation in the countryside by developing the infrastructure and expanding their
offer.
Keywords 
sports-recreational infrastructure, recreational policy, leisure time, sports, youth.



kreślając, iż taka aktywność jest intensywniejsza,
ma walory hartujące, profilaktyczne i terapeutycz-
ne. Zdrowotne czynniki plenerowe to także słońce,
powietrze, kolorystyka i cisza natury lub jej muzy-
ka. Wybrane koncepcje dotyczące roli i znaczenia
rekreacji plenerowej w życiu współczesnego czło-
wieka oraz ich zastosowanie w działaniach eduka-
cyjnych promujących tę sferę aktywności rekreacyj-
nej zaprezentowała B. Pluta (2012). 

Powrót człowieka do natury, w której został
ukształtowany, podejmowanie różnorodnych wysił-
ków ruchowych w plenerze to zdaniem R. Przewę-
dy (2012) jedyne drogi przywrócenia właściwych re-
lacji między ciałem ludzkim i środowiskiem biolo-
gicznym. Akcentując znaczenie wzajemnej relacji
człowieka ze środowiskiem naturalnym, S. Toczek-
-Werner (2005) podkreśla, że środowisko przyrodni-
cze powinno być postrzegane przez ludzi jako istot-
na wartość do wykorzystania w kulturze fizycznej. 

Obecnie w państwach najbardziej rozwiniętych
gospodarczo ludzkość wchodzi w fazę informatycz-
ną i społeczeństwa obywatelskiego, w którym hasła
ochrony przyrody i życia stają się dominujące. Na
tym tle zagadnienia ochrony środowiska są jednym
z priorytetowych zadań państwa (Wolański, 2008). 

Istotnym elementem ochrony przyrody jest uczest-
nictwo Polski jako członka Unii Europejskiej w pro-
gramie Natura 2000. W maju 2004 r. zaczęła obowią-
zywać w Polsce nowa ustawa o ochronie przyrody.
W świetle tego dokumentu właściwe organy admini-
stracji rządowej zostały zobowiązane do sporządzenia
szczegółowych rozporządzeń wykonawczych odnoszą-
cych się do realizacji i funkcjonowania obszarów Na-
tura 2000 w Polsce. Program ten ma na celu stworze-
nie „sieci obszarów chronionych utworzonych w celu
zachowania charakterystycznych siedlisk przyrodni-
czych oraz gatunków roślin oraz zwierząt cennych
i zagrożonych w Europie” (Natura 2000, 2015). Infor-
macje na temat tego programu, oprócz innych działań
związanych z ochroną środowiska, powinny znaleźć
się w programie nauczania w szkołach. 

W tablicy 1 przedstawiono zestawienie obszarów
chronionych w województwie kujawsko-pomorskim. 

W wielu opracowaniach zagranicznych rekreacja
ruchowa czy sport dla wszystkich są uważane za
wdzięczny obszar polityki władz państwowych, styl
życia, a nawet nową filozofię lub ideologię. Kształt
i zakres lokalnej polityki rekreacyjnej w 25 wybra-
nych krajach Unii Europejskiej przedstawili A. Ba-
sińska-Zych i S. Bosiacki (2011). Autorzy ukazali
wielokierunkowe zależności pomiędzy samorządo-
wą polityką rekreacyjną a rozwojem lokalnym i re-
gionalnym obszaru, wskazując rzeczywiste obszary
oddziaływania samorządu terytorialnego w sferze
polityki rekreacyjnej. Należą do nich m.in. rozwój
infrastruktury rekreacyjno-sportowej, organizacja
imprez rekreacyjno-sportowych, tworzenie korzyst-
nego klimatu dla inwestycji rekreacyjno-sport-
owych, wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w ob-
szarze rekreacji i sportu, promocja obszaru. 

Niezwykle cenne są inicjatywy mające na celu
zwiększenie ludziom dostępu do aktywności sporto-
wo-rekreacyjnej, podejmowane nie tylko na szcze-
blu Unii Europejskiej i w państwach członkow-
skich, ale przede wszystkim w poszczególnych ob-
szarach samorządowego interwencjonalizmu lokal-
nego (Basińska-Zych i Bosiacki, 2011). 

Cel artykułu

Celem artykułu jest określenie sposobów wykorzy-
stania czasu wolnego przez gimnazjalistów oraz zapo-
znanie się z ich subiektywną oceną dotyczącą działania
władz lokalnych na rzecz rekreacji, w tym rozbudowy
i dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Materiał i metody badań

Artykuł ma charakter empiryczny. Badania
przeprowadzono w 2014 r. na wybranej arbitralnie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Forma ochrony przyrody Liczba Powierzchnia razem [ha] % powierzchni województwa

Rezerwat przyrody 96 9 663 0,5
Park krajobrazowy 9 238 847 13,3
Obszar chronionego krajobrazu 30 345 360 19,2
Obszar specjalnej ochrony ptaków 7 157 782 8,8
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 34 82 847 4,6
Razem obszary Natura 2000 41 195 859 10,9
Razem obszary chronione (bez zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych, użytków 
ekologicznych, pow. pomników przyrody) — 639 077 35,6
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grupie gimnazjalistów ze szkół powiatu bydgoskie-
go. Podczas badania wykorzystano metodę sondażu
diagnostycznego oraz następujące techniki: analizę
dokumentów, obserwację oraz ankietę z wykorzy-
staniem narzędzia badawczego w postaci kwestio-
nariusza ankiety. Respondenci, po uzyskaniu nie-
zbędnych objaśnień, wypełnili kwestionariusz an-
kiety. Technika gromadzenia informacji polegała
na wypełnianiu samodzielnie przez badanego spe-
cjalnych kwestionariuszy o wysokim stopniu stan-
daryzacji, w obecności ankietera. Pytania ankiety
były konkretne, ścisłe i jednoproblemowe. Najczę-
ściej występowały pytania zamknięte opatrzone
tzw. kafeterią zamkniętą, czyli zestawem wszelkich
możliwych odpowiedzi, i kafeterią półotwartą,
gdzie poza zestawem możliwych odpowiedzi dodano
punkt oznaczony słowem „inne”. 

Szkoły, na terenie których przeprowadzono bada-
nia, posiadały sale gimnastyczne, a przy części z nich
znajdowały się siłownie i boiska do gier zespołowych,
tereny do zajęć na świeżym powietrzu oraz nowo wy-
budowane orliki. Szkoły oprócz obowiązkowych lek-
cji wychowania fizycznego oferowały również zajęcia
pozalekcyjne z różnych dyscyplin sportowych. 

Wyniki badań

Poniżej przedstawiono wyniki badań w formie
wykresów. 

Ponad połowa badanych gimnazjalistów (56%
dziewcząt i 57% chłopców) pozytywnie oceniła sta-
rania władz lokalnych dotyczące promowania zdro-
wego stylu życia, w tym aktywności fizycznej, przy
czym 48% dziewcząt i chłopców oceniło je dobrze
oraz 8% dziewcząt i 9% chłopców bardzo dobrze
(rysunek 1). 

Na rysunku 2 przeanalizowano odpowiedzi
dotyczące częstotliwości organizacji imprez kul-

turalno-rekreacyjnych na terenie wsi w ocenie
badanych. Można zauważyć, że ponad 50% dziew-
cząt i chłopców uważa, iż imprezy kulturalno-
-rekreacyjne organizowane są często (37% dziew-
cząt i 29% chłopców) oraz bardzo często (23%
dziewcząt i 25% chłopców). Około 25% badanych
uważa, że imprezy kulturalno-rekreacyjne organi-
zowane są rzadko (15% dziewcząt i 18% chłopców)
oraz bardzo rzadko (10% dziewcząt i 11% chłop-
ców) (rysunek 2). 

Badani gimnazjaliści swój czas wolny planują,
najczęściej kierując się własnymi zainteresowania-
mi i upodobaniami (69% dziewcząt i 83% chłop-
ców), dostępnością zajęć na obiektach sportowo-
-rekreacyjnych w miejscu zamieszkania (44%
dziewcząt i 56% chłopców) oraz radą rówieśników
— kolegów/koleżanek (24% dziewcząt i 25% chłop-
ców) (rysunek 3). 

Na rysunku 4 przedstawiono wyniki dotyczące
korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych
przez gimnazjalistów. Uzyskane odpowiedzi wska-
zują, że największą popularnością wśród badanych
cieszą się orliki (71% badanych, w tym 71% dziew-
cząt i 70% chłopców), boiska do gier rekreacyjnych
(22% badanych, w tym 18% dziewcząt i 26% chłop-
ców), a także basen (28% badanych, w tym 27%
dziewcząt i 29% chłopców). 

Kolejne pytanie dotyczyło wykorzystania poten-
cjału wsi związanego z poziomem rozwoju infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej. Większość bada-
nych odpowiedziała, że ich wieś wykorzystuje swój
potencjał (55% badanych), a ponad 20% badanych,
że trudno powiedzieć (25% dziewcząt i 21% chłop-
ców) (rysunek 5). 

Według ankietowanych największą przyrodniczą
atrakcją wsi jest jej położenie w otoczeniu komplek-
sów leśnych (57% dziewcząt i 50% chłopców), a po-
nadto występowanie dużej liczby cieków i zbiorni-
ków wodnych (33% dziewcząt i 40% chłopców) oraz

RRyyssuunneekk  11..  OOcceennaa  ssttaarraańń  wwłłaaddzz  llookkaallnnyycchh  ddoottyycczząąccaa  pprroommoowwaanniiaa  zzddrroowweeggoo  ssttyylluu  żżyycciiaa,,  

ww ttyymm  aakkttyywwnnoośśccii  ffiizzyycczznneejj,,  pprrzzeezz  bbaaddaannyycchh

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Dziewczęta

Chłopcy



115

Sport, turystyka i rekreacja wobec wyzwań współczesności

RRyyssuunneekk  22..  CCzzęęssttoottlliiwwoośśćć  oorrggaanniizzaaccjjii  iimmpprreezz  kkuullttuurraallnnoo--rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh  

nnaa  tteerreenniiee  wwssii  ww oocceenniiee  bbaaddaannyycchh

Źródło: jak do rysunku 1. 

RRyyssuunneekk  33..  CCzzyynnnniikkii  wwppłłyywwaajjąąccee  nnaa  ppooddeejjmmoowwaanniiee  ddeeccyyzzjjii  

ww sspprraawwiiee  ppllaannoowwaanniiaa  wwoollnneeggoo  cczzaassuu

Źródło: jak do rysunku 1. 

RRyyssuunneekk  44..  OObbiieekkttyy  ssppoorrttoowwoo--rreekkrreeaaccyyjjnnee,,  zz kkttóórryycchh  kkoorrzzyyssttaajjąą  bbaaddaannii

Źródło: jak do rysunku 1. 
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Chłopcy

Dziewczęta
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różnorodność dzikich zwierząt i roślin (8% dziew-
cząt i 6% chłopców) (rysunek 6). 

Największą pozaprzyrodniczą atrakcją wsi w opi-
nii badanych są orliki, gdyż odpowiedzi takiej udzie-
liło 58% dziewcząt i 60% chłopców; następnie boiska
— odpowiednio 25% dziewcząt i 31% chłopców; przy-
szkolne sale gimnastyczne z siłownią — odpowiednio
23% dziewcząt i 26% chłopców; baseny — odpowied-
nio 21% dziewcząt i 24% chłopców (rysunek 7). 

Na rysunku 8 przedstawiono główne przyczyny
zniechęcające badanych do podejmowania aktyw-
ności fizycznej. Większość dziewcząt jako główną
przyczynę zniechęcającą do podejmowania aktyw-
ności fizycznej podaje kolejno: brak wolnego czasu
(47%), brak obiektów sportowych (29%), lokalizację
miejsca zamieszkania (17%), nic nie stoi na prze-
szkodzie (16%) oraz brak wykwalifikowanych osób
do nauczania danej formy rekreacji (15%). Chłopcy
zaś jako główną przyczynę zniechęcającą do podej-
mowania aktywności ruchowej podają kolejno: brak
obiektów sportowych (32%), nic nie stoi na prze-
szkodzie (31%), brak wolnego czasu (25%) oraz lo-
kalizację miejsca zamieszkania (20%). 

Kolejne pytanie dotyczyło czynników, jakie mogą
mieć wpływ na podejmowanie decyzji o korzystaniu
z usług sportowo-rekreacyjnych przez gimnazjali-
stów (rysunek 9). 

Większość badanych odpowiedziała, że byłoby to
pojawienie się nowego obiektu sportowo-rekreacyj-
nego w pobliżu miejsca zamieszkania — 32% bada-
nych, w tym 34% dziewcząt i 30% chłopców. Kolej-
ny czynnik, na który wskazali respondenci, to wg
dziewcząt dbałość o kondycję, zdrowie i urodę
(22%) oraz namowa rówieśników (21%), a wg
chłopców to poszerzenie zakresu usług świadczo-
nych przez obiekty sportowo-rekreacyjne (22%)
oraz namowa rówieśników (18%) (rysunek 9). 

Większość badanych gimnazjalistów (62% dziew-
cząt i 66% chłopców) pozytywnie oceniła starania
władz lokalnych dotyczące rozwoju infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w miejscu zamieszkania ba-
danych, w tym 44% dziewcząt i 48% chłopców oce-
niło je dobrze, a 18% dziewcząt i 18% chłopców —
bardzo dobrze. Ponad 20% badanych, w tym 25%
dziewcząt i 23% chłopców, nie miało zdania (rysu-
nek 10). 

RRyyssuunneekk  55..  WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  ppootteennccjjaałłuu  wwssii  zzwwiiąązzaanneeggoo  zz ppoozziioommeemm  rroozzwwoojjuu  

iinnffrraassttrruukkttuurryy  ssppoorrttoowwoo--rreekkrreeaaccyyjjnneejj  ww oocceenniiee  bbaaddaannyycchh

Źródło: jak do rysunku 1. 

RRyyssuunneekk  66..  NNaajjwwiięękksszzaa  pprrzzyyrrooddnniicczzaa  aattrraakkccjjaa  wwssii  ww ooppiinniiii  bbaaddaannyycchh

Źródło: jak do rysunku 1. 
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RRyyssuunneekk  77..  NNaajjwwiięękksszzaa  ppoozzaapprrzzyyrrooddnniicczzaa  aattrraakkccjjaa  wwssii  ww ooppiinniiii  bbaaddaannyycchh

Źródło: jak do rysunku 1. 

RRyyssuunneekk  88..  GGłłóówwnnee  pprrzzyycczzyynnyy  zznniieecchhęęccaajjąąccee  bbaaddaannyycchh  

ddoo  ppooddeejjmmoowwaanniiaa  aakkttyywwnnoośśccii  ffiizzyycczznneejj  

Źródło: jak do rysunku 1. 

RRyyssuunneekk  99..  CCzzyynnnniikkii  wwppłłyywwaajjąąccee  nnaa  ppooddeejjmmoowwaanniiee  ddeeccyyzzjjii  
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Źródło: jak do rysunku 1. 
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Na pytanie dotyczące możliwości spędzania cza-
su wolnego w miejscu zamieszkania większość ba-
danych odpowiedziała twierdząco. Odpowiedzi
„tak” udzieliło 33% dziewcząt i 24% chłopców, od-
powiedzi „raczej tak” udzieliło 35% dziewcząt i 41%
chłopców. Około 20% badanych wyraziło swoje ne-
gatywne zdanie, w tym 22% dziewcząt i 23% chłop-
ców (rysunek 11). 

Badani chłopcy i dziewczęta w większości preferują
bierną formę spędzania czasu wolnego (rysunek 12). 

Na pytanie dotyczące subiektywnej oceny ilości
czasu wolnego w ciągu dnia, jaką dysponują gimna-
zjaliści, dziewczęta odpowiedziały, że najczęściej
mają go mało (39%) lub średnio (24%), chłopcy zaś,
że najczęściej mają go średnio (43%) lub bardzo du-
żo (21%) (rysunek 13). 

RRyyssuunneekk  1100..  OOcceennaa  ssttaarraańń  wwłłaaddzz  llookkaallnnyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  rroozzwwoojjuu  iinnffrraassttrruukkttuurryy  

ssppoorrttoowwoo--rreekkrreeaaccyyjjnneejj  ww mmiieejjssccuu  zzaammiieesszzkkaanniiaa  bbaaddaannyycchh

Źródło: jak do rysunku 1. 

RRyyssuunneekk  1111..  MMoożżlliiwwoośśccii  ssppęęddzzaanniiaa  cczzaassuu  wwoollnneeggoo  

ww mmiieejjssccuu  zzaammiieesszzkkaanniiaa  wweeddłłuugg  bbaaddaannyycchh

Źródło: jak do rysunku 1. 

RRyyssuunneekk  1122..  PPrreeffeerreennccjjee  bbaaddaannyycchh  ddoottyycczząąccee  ssppęęddzzaanniiaa  cczzaassuu  wwoollnneeggoo

Źródło: jak do rysunku 1. 
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Na pytanie dotyczące tego, czy ilość posiadanego
przez badanych czasu wolnego jest wystarczająca
czy też nie, dziewczęta odpowiedziały „raczej nie”
— 39%, natomiast chłopcy „raczej tak” — 37% (ry-
sunek 14). 

Spośród zaproponowanych w pytaniu piętnastym
sposobów spędzania czasu wolnego przez badanych
dziewczęta najczęściej wybierały słuchanie muzyki
(60%), gry komputerowe, surfowanie po Internecie
(53%), oglądanie TV (45%) oraz spotkania z kolega-
mi/koleżankami (38%). Chłopcy zaś najbardziej
w czasie wolnym lubią grać w gry komputerowe
i surfować po Internecie (68%), oglądać TV (47%)
i ex aequo spotykać się z kolegami/koleżankami oraz
uprawiać sport i rekreację (37%) (rysunek 15). 

Ostatnie pytanie dotyczyło opinii gimnazjalistów
na temat oddziaływania obiektów sportowych na
integrację mieszkańców wsi. Większość badanych,
tj. 81% (w tym 47% dziewcząt odpowiedziało, że
„raczej tak” oraz 35% dziewcząt, że „tak”; 44%
chłopców, że „raczej tak” oraz 38% chłopców, że
„tak”), uważa, że obiekty sportowe mają wpływ na
integrację mieszkańców wsi (rysunek 16). 

Wnioski

1. Według gimnazjalistów największą przyrodniczą
atrakcją wsi jest jej położenie w otoczeniu kom-
pleksów leśnych (57% dziewcząt i 50% chłop-
ców) oraz występowanie dużej liczby cieków
i zbiorników wodnych (33% dziewcząt i 40%
chłopców), a największą pozaprzyrodniczą
atrakcją wsi są orliki (58% dziewcząt i 60%
chłopców) oraz boiska (25% dziewcząt i 31%
chłopców). 

2. Ponad połowa gimnazjalistów pozytywnie oce-
nia starania władz lokalnych dotyczące promo-
wania zdrowego stylu życia, w tym aktywności
fizycznej, i częstotliwość organizacji imprez kul-
turalno-rekreacyjnych na terenie wsi badanych.

3. Również większość badanych gimnazjalistów
(62% dziewcząt i 66% chłopców) pozytywnie oce-
niła starania władz lokalnych dotyczące rozwoju
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscu
zamieszkania badanych. 

4. Na pytanie dotyczące ilości czasu wolnego w cią-
gu dnia posiadanego przez gimnazjalistów,
dziewczęta najczęściej odpowiadały, że mają go
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RRyyssuunneekk  1133..  SSuubbiieekkttyywwnnaa  oocceennaa  iilloośśccii  cczzaassuu  wwoollnneeggoo  bbaaddaannyycchh  ww cciiąągguu  ddnniiaa

Źródło: jak do rysunku 1. 
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Źródło: jak do rysunku 1. 
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mało (39%) i raczej nie jest to ilość wystarczają-
ca, natomiast chłopcy, że mają średnią ilość cza-
su (43%) i raczej jest to wystarczające, a planując
swój czas wolny kierują się własnymi zaintereso-
waniami i upodobaniami (69% dziewcząt i 83%
chłopców) oraz dostępnością zajęć na obiektach
sportowo-rekreacyjnych w miejscu zamieszkania
(44% dziewcząt i 56% chłopców). 

5. Badani chłopcy i dziewczęta w większości prefe-
rują bierną formę spędzania czasu wolnego. 

Implikacje praktyczne i społeczne

W edukacji szkolnej gimnazjalistów w module
edukacji zdrowotnej powinno znaleźć się więcej
treści dotyczących informacji z zakresu ochrony
środowiska oraz wpływu na zdrowie aktywności
fizycznej na świeżym powietrzu. 
W promocji spędzania czasu wolnego należy
zwiększyć nacisk na aktywność fizyczną w ple-
nerze i sporty całego życia. 
Samorządy powinny nieustannie podejmować działa-
nia w celu powiększania oferty sportowo-rekreacyj-
nej na wsiach poprzez rozbudowę infrastruktury. 

RRyyssuunneekk  1155..  SSppoossoobbyy  ssppęęddzzaanniiaa  cczzaassuu  wwoollnneeggoo  pprrzzeezz  bbaaddaannyycchh

Źródło: jak do rysunku 1. 

RRyyssuunneekk  1166..  OOddddzziiaałłyywwaanniiee  oobbiieekkttóóww  ssppoorrttoowwyycchh  nnaa  iinntteeggrraaccjjęę  mmiieesszzkkaańńccóóww  wwssii

Źródło: jak do rysunku 1. 
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