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młodZieży gimnaZjalnej w kontekście strategii 

Zrównoważonego roZwoju

Abstract

Environmental diversity of physical activity in lower secondary school students  
in the context of the sustainable development strategy

introduction. The European Union strategy for sustainable development is a multidimen-
sional approach to policy making. It assures a coherent development of all areas of social life, 
including public health, education and physical culture. It is implemented globally through 
projects developed and co-financed by the EU. In local terms each Member State is res-
ponsible for organizational and economic aspects of these projects and consists primarily 
in adapting its operation to general EU standards. The aim of the study was to determine the 
environmental diversity of recreational physical activity among lower secondary school stu-
dents, which allows an indirect insight into sustainable rural and urban development of the 
south-west of Poland in the analyzed aspects of social life. material and methods. A diag-
nostic survey with the use of questionnaires was applied to collect factual material. The 
research tool was a standardized survey questionnaire developed as part of the research 
problem financed from the grant in the Czech Republic. A group of secondary school stu dents, 
3500 girls and boys from rural and urban envi ronment, from the south-west of Poland 
participated in the study. results. Quantitative structures of organized and spontaneous 
physical activity are highly diversified in the sub jects’ environment. Almost twice as many 
young people takes up spontaneous exercise as those involved in organized activities. 
Living environment does not diversify general physical activity among female subjects. Boys 
who engage in organized exercise are nearly twice as many as those taking up spontaneous 
physical activity. Living environment is determining only in the case of boys participating in 
organized activities; the percentage is significantly higher in the rural environment. conclusion. 
The study confirmed a sustainable development in the studied environments. There is certain 
diversity in the collected data, yet it reflects the specific character of rural and urban envi-
ron ments, not a developmental disproportion.
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WproWAdzenie

W 1987 r. zdefiniowano zjawisko rozwoju 
zrównoważonego. początkowo obejmowało 
ono jedynie zagadnienia związane z dzia-
łalnością gospodarczo-ekonomiczną poszcze-
gólnych społeczeństw. Koniec pierwszej 
dekady obecnego stulecia przyniósł zainte-
resowanie pozagospodarczymi aspektami 
tego zjawiska, które zaowocowało badania-
mi w dziedzinie kultury i edukacji. zrówno-
ważony rozwój stał się jednym z zasadniczych 

problemów wielu państw o dużym potencjale 
społeczno-ekonomicznym, ale z różnych po-
wodów zróżnicowanych wewnętrznie. Jako 
przykład można wymienić Włochy (różnice 
między północą a południem kraju), niemcy 
(różnice między byłymi landami nrd i rFn) 
oraz Hiszpanię (różnice między miastem 
a wsią). omawiana problematyka musiała 
również stać się jednym z podstawowych 
aspektów społeczno-politycznych Unii eu-
ropejskiej. Charakter tego tworu (ponadpań-
stwowy i ponadnarodowy) w zestawieniu 
z głównymi jego przesłankami (integracja, 
poprawa i ujednolicenie warunków życia oraz 
swobodny przepływ mieszkańców), a także 
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swoistością kulturową poszczególnych na-
rodów wymaga bowiem szczególnych zabie-
gów równoważenia rozwoju państw człon-
kowskich. Stąd specjalnie powołany w roku 
1999 zespół Komisji Wspólnot europejskich 
opracował komunikat „zrównoważona eu-
ropa dla Lepszego Świata: Strategia zrówno-
ważonego rozwoju Unii europejskiej” (Komi-
sja Wspólnot europejskich 2001). Komunikat 
będący propozycją Komisji dla rady europej-
skiej w Göteborgu wskazywał, że zrówno-
ważony rozwój powinien stać się jednym 
z podstawowych celów unijnych. Miało to 
szczególne znaczenie w kontekście przewi-
dywanego rozszerzania Unii o nowe kraje 
członkowskie, w tym również polskę.

zrównoważony rozwój w strategii Unii 
rozpatrywać należy wielowymiarowo. z jed-
nej strony dotyczy on praktycznie wszystkich 
obszarów życia społecznego, między inny-
mi zdrowia publicznego, edukacji i kultury 
fizycznej. z drugiej strony zrównoważenie 
traktowane jest w wymiarze globalnym (w od-
niesieniu do poszczególnych państw), jak 
też lokalnym (w odniesieniu do obszarów po-
szczególnych krajów). Bezpośrednia realizacja 
idei zrównoważonego rozwoju może odby-
wać się dwutorowo. W wymiarze globalnym 
dokonuje się poprzez działania organizowane 
i finansowane ze środków unijnych. należą 
do nich regionalne programy operacyjne 
wprowadzające tzw. działania w ramach prio-
rytetów polityki unijnej, których przykładem 
może być realizowany w latach 2004–2006 
program „zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich”. W wymiarze lokalnym główny 
ciężar organizacyjno-ekonomiczny tych dzia-
łań spoczywa na poszczególnych państwach 
członkowskich i polega przede wszystkim na 
dostosowywaniu ich funkcjonowania do 
ogólnych standardów unijnych. działania te 
obejmują również edukację, wychowanie 
fizyczne i rozwijanie aktywności ruchowej 
wszystkich obywateli wspólnoty.

 idea zrównoważonego rozwoju znalazła 
w naszym kraju umocowanie na poziomie 
ustawy zasadniczej. Artykuł 5 Konstytucji 
rzeczypospolitej polskiej (1997) wskazuje, 
że „rzeczpospolita polska strzeże niepod-
ległości i nienaruszalności swego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i oby-
watela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże 

dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju”. zapis ten w prak-
tyce zmusza władze ustawodawcze i wyko-
nawcze do podejmowania działań eliminu-
jących wszelkie niekorzystne zróżnicowanie 
przejawów życia społecznego, zarówno w wy-
miarze ogólnopolskim, czego przykładem był 
umowny ekonomiczny podział kraju na pol-
skę A i polskę B, jak też w wymiarze lokalnym, 
obrazowanym zróżnicowaniem warunków 
i poziomu życia w miastach i wsiach. zróż-
nicowanie to od wielu lat było problemem 
mieszkańców rejonów wiejskich, a także 
władz państwowych, lokalnych i samorzą-
dowych. Warte podkreślenia jest dostrzega-
nie nie tylko różnic w sferze ekonomicznej, 
ale również w kwestiach związanych z do-
stępnością do dóbr kultury, edukacji, ochrony 
zdrowia, a także z nowoczesnym, prozdro-
wotnym stylem życia. Bardzo ważnym obsza-
rem wymagającym wysiłków unifikujących 
jakość życia społecznego jest z pewnością 
kultura fizyczna i proces edukacyjny wprowa-
dzający w świat jej wartości młode pokolenia.

Jeden z podstawowych wskaźników sta-
nu kultury fizycznej społeczeństwa to jego 
aktywność ruchowa, która w grupie mło-
dzieży szkolnej powinna być również kryte-
rium oceny efektywności procesu wychowa-
nia fizycznego (Bartoszewicz 2010). zgodnie 
bowiem ze współczesnymi postulatami edu-
kacji do autoedukacji (Jankowski 1999) ak-
tywności ruchowej, ujmowanej zazwyczaj 
jako środek w wychowaniu fizycznym, należy 
nadać postać celu edukacyjnego, zwłaszcza 
że wraz z wiekiem znacznie obniża się natu-
ralna tendencja do ruchliwości człowieka, 
a postępujące procesy inwolucyjne utrud-
niają podejmowanie aktywności ruchowej. 
Człowiek kończący edukację instytucjonalną 
musi chcieć i musi umieć przedłużać proces 
wychowania fizycznego dzięki autoedukacji 
fizycznej. Jej uzewnętrznionym przejawem 
(efektem) jest podejmowanie rekreacyjnej 
aktywności ruchowej. niestety, dane źród-
łowe wskazują na niewystarczający poziom 
aktywności ruchowej dorosłego społeczeń-
stwa. W europejskim raporcie zdrowia WHo 
z 2005 r. („The european health report 2005”) 
(World Health organization 2005) podaje się, 
że blisko 60% dorosłych europejczyków nie 
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wypełnia tygodniowych norm aktywności 
ruchowej. Uwzględniając to, że w europie 
zachodniej odsetek ten sięga 30%, oczekiwać 
należy bardzo złego stanu aktywności do-
rosłych w polsce. demel (1992) na początku 
lat 90. ubiegłego wieku szacował, że jedynie 
6–8% dorosłych polaków jest regularnie ak-
tywnych ruchowo w czasie wolnym. Bardzo 
niski poziom aktywności ruchowej społe-
czeństwa polskiego potwierdził na podstawie 
swoich badań także Charzewski (1997). przy-
taczane opracowania oraz obiegowe opinie 
wskazują ponadto na zróżnicowanie stanu 
rekreacyjnej aktywności ruchowej środo-
wisk miejskich i wiejskich – niekorzystne 
dla tych ostatnich. Źródeł tego stanu upa-
truje się w zacofaniu infrastrukturalnym 
polskiej wsi, ale również w zdecydowanie niż-
szym poziomie edukacji w szkołach wiej-
skich (Gandziarski 2000, Woynarowska i Ma-
zur 2002). Biorąc jednak pod uwagę w istocie 
niewielką ilość oraz wąski zakres popula-
cyjny prac badawczych poświęconych pro-
blematyce aktywności ruchowej młodzieży 
wiejskiej, rodzi się wątpliwość, czy społecz-
nie kreowany obraz niskiej aktywności ru-
chowej w tym środowisku nie jest jedynie 
konsekwencją obiegowych opinii.

CeL prACy

Celem niniejszego opracowania jest okreś-
lenie stanu środowiskowego zróżnicowania 
struktury rekreacyjnej aktywności ruchowej 
młodzieży gimnazjalnej. Ukazanie tej struk-
tury pozwoli również pośrednio przedstawić 
stan zrównoważenia rozwoju środowisk wiej-
skich i miejskich południowo-zachodniej 
polski w omawianych przejawach życia spo-
łecznego.

Sformułowano następujące pytania ba-
dawcze:

1. Jaki odsetek badanych podejmuje ak-
tywność ruchową – zorganizowaną i samo-
dzielną?

2. ile godzin tygodniowo poświęcają ba-
dani na udział w poszczególnych rodzajach 
aktywności ruchowej?

3. Czy i w jakim zakresie środowisko za-
mieszkania oraz płeć badanych różnicują ich 
udział w aktywności ruchowej?

MATeriAł i MeTody BAdAń

Badaniami objęto grupę gimnazjalistów z te-
renu południowo-zachodniej polski, ze szkół 
Wrocławia, Głogowa, Jawora, Kalisza, Kępna, 
Kłodzka, Legnicy, Lubina, ostrowa Wielko-
polskiego, Strzegomia, Świdnicy, Wałbrzycha, 
Wołowa, zgorzelca, Żagania oraz kilkudzie-
sięciu okolicznych ośrodków wiejskich. Struk-
tura badanej grupy zawarta jest w tabeli 1. 
Sondaż prowadzili przeszkoleni ankieterzy, 
którymi byli nauczyciele uczestniczący w stu-
diach podyplomowych prowadzonych w Aka-
demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Tab. 1. Struktura liczbowa badanej grupy

Środowisko dziewczęta Chłopcy ogólnie

Miasto 1070 1005 2075
Wieś 729 725 1454

podczas zbierania materiału faktogra-
ficznego zastosowano metodę sondażu diag-
nos tycznego z wykorzystaniem techniki 
ankietowej. narzędzie badawcze stanowił 
standaryzowany kwestionariusz ankietowy 
„zainteresowania w zakresie aktywności 
ruchowej”, który został opracowany w ramach 
problemu badawczego nr rS95r5002, „Struk-
tura sportovnich zájmů a pohybových aktivit 
mládeže”, finansowanego grantem republiki 
Czeskiej (Frömel i wsp. 1999).

W analizie statystycznej zebranych da-
nych wykorzystano podstawowe wskaźniki 
opisu zjawisk masowych. obliczenia współ-
czynnika istotności różnic między wynika-
mi w grupach dokonano za pomocą testu 
t-Studenta dla zmiennych niepowiązanych.

WyniKi

Stan aktywności ruchowej młodzieży okreś-
lony został na podstawie dwóch głównych 
ilościowych wskaźników. Jednym z nich był 
odsetek podejmujących w badanych grupach 
aktywność ruchową w czasie wolnym, a dru-
gim – przeciętny tygodniowy czas jej podej-
mowania. W analizie zjawiska wyodrębniono 
dwa rodzaje aktywności ruchowej badanych. 
pierwszym była aktywność zorganizowana – 
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podejmowana przez respondentów w zorgani-
zowanych grupach pod nadzorem nauczy-
cieli lub instruktorów. drugim rodzajem była 
aktywność niezorganizowana – podejmo-
wana przez młodzież samodzielnie, bez nad-
zoru i opieki instytucjonalnej.

W tabeli 2 przedstawiono dane uzyskane 
na podstawie sondażu przeprowadzonego 
wśród gimnazjalistek południowo-zachod-
niej polski. otrzymane wskaźniki można 
ogólnie uznać za optymistyczne. ponad 
93-procentowy wskaźnik podejmujących 
aktywność ruchową pozwala na podanie 
w wątpliwość dotychczasowych, powszech-
nych przekonań o słabej aktywności rucho-
wej młodzieży, a zwłaszcza dziewcząt. Może 
oczywiście niepokoić to, że blisko 7% dziew-
cząt jest biernych ruchowo. należy jednak 
pamiętać, że sondaż dotyczył aktywności 
ruchowej o charakterze rekreacyjno-sporto-
wym. Brak wskazania aktywności w sondażu 
nie jest zatem jednoznaczny z całkowitą bier-
nością ruchową. zdaniem Sallisa (2005) ak-
tywność lokomocyjna człowieka w trakcie 
realizacji zadań życia codziennego może sta-
nowić wystarczającą ilość prozdrowotnych 
bodźców stymulacyjnych. Stąd brak aktyw-
ności ruchowej o charakterze rekreacyjno-
-sportowym nie musi być równoznaczny 
z biologicznym zagrożeniem zdrowia jed-
nostki. niemniej jednak, biorąc pod uwagę 
możliwości fizjologicznego oddziaływania 

nadprogowymi bodźcami stymulacyjnymi, 
aktywność ta ma bardzo istotne znaczenie 
dla poprawności biologicznego rozwoju jed-
nostki. Szczególnie dużą wagę przywiązy-
wać trzeba do zachowań ruchowych, które 
podejmowane są systematycznie i racjonalnie. 
należą do nich z pewnością zajęcia prowa-
dzone instytucjonalnie, pod nadzorem specja-
listów – nauczycieli, instruktorów i trenerów. 
W badanej populacji w takich zajęciach 
uczestniczy poniżej 40% dziewcząt. W ciągu 
ostatniej dekady wskaźnik ten stale się po-
prawia. W badaniach z lat 1996–1997 od-
setek dziewcząt podejmujących zorganizo-
wane formy aktywności ruchowej wynosił 
zaledwie nieco ponad 15% (Bartoszewicz 
i Frömel 2006). Ciągle jednak nie jest to stan 
zadowalający i należy dążyć do jego poprawy.

Wyniki analizy uwarunkowań środowis-
kowych aktywności badanych dziewcząt 
wskazują na nieprawdziwość kolejnych po-
wszechnych opinii, o wyraźnie niekorzystnej 
w tym zakresie sytuacji środowisk wiejskich. 
Wprawdzie odsetek dziewcząt uczestniczą-
cych w zorganizowanych zajęciach rucho-
wych jest na wsi o blisko 7% mniejszy niż 
w miastach, ale pozostałe wskaźniki są wy-
raźnie lepsze. Udział dziewcząt wiejskich 
w samodzielnych formach aktywności kształ-
tuje się na poziomie wyższym o prawie 6%. 
Blisko dwukrotnie niższy jest odsetek dziew-
cząt ze środowiska wiejskiego, które nie po-

Tab. 2. Wskaźniki populacyjne poszczególnych rodzajów aktywności ruchowej badanych dziewcząt

ogólnie [%] Miasta [%] Wsie [%]

podejmujące aktywność ruchową 93,16 91,60 95,47
niepodejmujące żadnej aktywności ruchowej 6,84 8,40 4,53
podejmujące zorganizowaną aktywność ruchową 37,63 40,84 33,92
podejmujące samodzielną aktywność ruchową 91,27 88,87 94,65
podejmujące oba rodzaje aktywności ruchowej 35,91 38,24 25,35

Tab. 3. Wskaźniki populacyjne poszczególnych rodzajów aktywności ruchowej badanych chłopców

ogólnie [%] Miasta [%] Wsie [%]

podejmujący jakąkolwiek aktywność ruchową 95,72 95,92 95,45
niepodejmujący żadnej aktywności ruchowej 4,28 4,08 4,55
podejmujący zorganizowaną aktywność ruchową 53,64 51,94 56,00
podejmujący samodzielną aktywność ruchową 93,24 93,83 92,41
podejmujący oba rodzaje aktywności ruchowej 51,16 49,85 52,97
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dejmują żadnych form aktywności o charak-
terze rekreacyjno-sportowym. Wskazane 
uwarunkowania są statystycznie istotne 
(p < 0,05).

Wyniki analizy wskaźników populacyj-
nych aktywności ruchowej badanych chłop-
ców (tab. 3) pozwalają na podobną ocenę jak 
w przypadku dziewcząt. odsetek podejmu-
jących aktywność ruchową o charakterze 
rekreacyjno-sportowym w stosunku do od-
setka chłopców „biernych” jest korzystny 
i nieco wyższy niż w przypadku dziewcząt. 
Wyraźnie wyższy – ogólnie o 16% – niż 
u dziewcząt jest odsetek chłopców podej-
mujących zorganizowane formy aktywności. 
Jest to stan optymistyczny, zwłaszcza w od-
niesieniu do przywołanych rezultatów badań 
z końca poprzedniego stulecia, kiedy odsetek 
ten wynosił 27,37.

Czynnik środowiskowy inaczej niż w 
przypadku dziewcząt różnicuje uzyskane 
wyniki. Udział chłopców wiejskich w aktyw-
ności zorganizowanej oraz w obu formach 
aktywności jest statystycznie istotnie wyższy 
niż ich rówieśników w miastach. Korzystniej 
ocenić należy wartości wskaźników doty-
czące chłopców miejskich niepodejmujących 
żadnej aktywności ruchowej. różnice w tym 
zakresie są statystycznie istotne (p < 0,05). 
nieco wyższe natomiast odsetki chłopców 
podejmujących jakąkolwiek aktywność w 
środowisku wiejskim oraz samodzielną ak-
tywność w środowisku miejskim nie są sta-
tystycznie istotne.

deklarowane wskaźniki czasowe aktyw-
ności ogólnej badanych dziewcząt uznać na-
leży za dość zadowalające (tab. 4). przeciętny 
dla całej grupy czas aktywności ruchowej 
należy uzupełnić obowiązkowymi zajęciami 
lekcyjnymi wychowania fizycznego. W ten 
sposób dzienny średni czas aktywności ru-
chowej dla całej grupy dziewcząt wynosi 
ponad 1,4 godziny. przy czym jest on we-
wnętrznie zmienny, w zależności od dekla-
rowanego udziału w poszczególnych formach 
aktywności. Wyraźnie wyższe wskaźniki cha-
rakteryzują dziewczęta podejmujące się udzia-
łu w zajęciach zorganizowanych. ogólny czas 
aktywności ruchowej tej grupy jest wyższy 
o mniej więcej 3 godziny tygodniowo i wy-
nosząc przeciętnie 1,9 godziny dziennie, prze-
kracza normy nakreślone przez rossa i Gil-
berta (1985), którzy w odniesieniu do potrzeb 
rozwijających się organizmów dzieci i mło-
dzieży wskazują na wymagania w tym zakre-
sie, sięgające około 1,8 godziny aktywności 
dziennej.

zdecydowanie gorzej przedstawiają się 
wskaźniki zorganizowanej aktywności ru-
chowej dziewcząt (tab. 5). o ile czas zorga-
nizowanej aktywności w grupie podejmu-
jących ją dziewcząt jest dość znaczny, to 
jednak niski wskaźnik populacyjny uczest-
nictwa w zajęciach zorganizowanych bardzo 
obniża przeciętną czasu dla całej grupy.

Wskaźniki czasowe charakteryzujące 
samodzielną aktywność ruchową dziewcząt 
są już wyraźnie lepsze (tab. 6). Jednocześ nie 

Tab. 4. Wskaźniki czasowe ogólnej tygodniowej aktywności ruchowej badanych dziewcząt

ogólnie [godziny] Miasta [godziny] Wsie [godziny]

Cała grupa 7,7 7,5 8,0
podejmujące aktywność zorganizowaną 10,6 10,4 11,1
podejmujące aktywność samodzielną 8,4 8,4 8,3
podejmujące oba rodzaje aktywności 11,0 10,8 11,4

Tab. 5. Wskaźniki czasowe zorganizowanej tygodniowej aktywności ruchowej badanych dziewcząt

ogólnie [godziny] Miasta [godziny] Wsie [godziny]

Cała grupa 1,4 1,6 1,2
podejmujące aktywność zorganizowaną 3,8 4,0 3,5
podejmujące aktywność samodzielną 1,5 1,7 1,2
podejmujące oba rodzaje aktywności 3,8 4,0 3,6
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daje się zauważyć ich dość silne wewnętrz-
ne zrównoważenie i praktycznie brak ich 
uzależnienia od faktu podejmowania po-
szczególnych rodzajów aktywności. 

Uwarunkowania środowiskowe czasu 
aktywności ruchowej badanych dziewcząt 
są niezbyt silne, jednak statystycznie istot-
ne (p < 0,05). W środowiskach wiejskich 
niemal we wszystkich wyodrębnionych pod-
grupach występują wyższe wskaźniki ogól-
nego czasu aktywności ruchowej oraz czasu 
aktywności samodzielnej. Wyjątek stanowi 
jedynie wskaźnik ogólnego czasu aktywności 
w podgrupie dziewcząt podejmujących zor-
ganizowaną aktywność, który jest nieistot-
nie statystycznie wyższy w środowiskach 
miejskich. Wskaźniki czasowe aktywności 

zorganizowanej ustalone w sondażach miej-
skich są we wszystkich przypadkach wyższe 
niż w środowiskach wiejskich.

zaangażowanie czasowe chłopców w 
aktywność ruchową jest znacznie większe niż 
dziewcząt. przeciętny czas całkowitej aktyw-
ności ruchowej chłopców jest dłuższy o bli-
sko 35% niż dziewcząt. Wskaźnik ogólnej 
aktywności w całej badanej grupie chłopców 
sięga 1,7 godziny dziennie (tab. 7). W prak-
tyce osiąga on niemal pułap nakreślonej nor-
my rossa i Gilberta (1985). po uwzględnieniu 
zaś czasu lekcji wychowania fizycznego wy-
raźnie go przekracza – 2,01 godziny. podob-
nie jak w przypadku dziewcząt czas ogólnej 
aktywności ruchowej chłopców jest znacznie 
zróżnicowany i uzależniony od podejmowa-

Tab. 6. Wskaźniki czasowe samodzielnej tygodniowej aktywności ruchowej badanych dziewcząt

ogólnie [godziny] Miasta [godziny] Wsie [godziny]

Cała grupa 6,3 5,9 6,8
podejmujące aktywność zorganizowaną 6,8 6,4 7,6
podejmujące aktywność samodzielną 6,9 6,7 7,1
podejmujące oba rodzaje aktywności 7,2 6,8 7,8

Tab. 7. Wskaźniki czasowe ogólnej tygodniowej aktywności ruchowej badanych chłopców

ogólnie [godziny] Miasta [godziny] Wsie [godziny]

Cała grupa 11,8 11,5 12,2
podejmujący aktywność zorganizowaną 15,0 14,5 15,5
podejmujący aktywność samodzielną 12,5 12,1 13,1
podejmujący oba rodzaje aktywności 15,5 15,0 16,1

Tab. 8. Wskaźniki czasowe zorganizowanej tygodniowej aktywności ruchowej badanych chłopców

ogólnie [godziny] Miasta [godziny] Wsie [godziny]

Cała grupa 3,0 2,8 3,3
podejmujący aktywność zorganizowaną 5,6 5,3 5,9
podejmujący aktywność samodzielną 3,1 2,9 3,4
podejmujący oba rodzaje aktywności 5,6 5,4 5,9

Tab. 9. Wskaźniki czasowe samodzielnej tygodniowej aktywności ruchowej badanych chłopców

ogólnie [godziny] Miasta [godziny] Wsie [godziny]

Cała grupa 8,8 8,7 8,9
podejmujący aktywność zorganizowaną 9,4 9,2 9,6
podejmujący aktywność samodzielną 9,4 9,2 9,7
podejmujący oba rodzaje aktywności 9,9 9,6 10,2
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nia aktywności zorganizowanej. Wśród chłop-
ców uczestniczących w zajęciach zorgani-
zowanych wynosi on około 2,5 godziny 
dziennie. Wartość taką można z pewnością 
uznać za w pełni zadowalającą.

Czas zorganizowanej aktywności rucho-
wej chłopców charakteryzują wskaźniki za-
warte w tabeli 8. Czasowy udział badanych 
chłopców w zorganizowanych zajęciach ru-
chowych stanowi niewiele ponad 25% ogól-
nego czasu aktywności. Wskaźnik ten wydaje 
się niski, jednak faktyczny czas zaangażo-
wania w zajęcia zorganizowane uczniów 
w nich uczestniczących wynosi przeciętnie 
ponad godzinę w ciągu dnia roboczego. Jest 
to stan, który nie powinien budzić zastrzeżeń.

równie zadowalający stan zaangażowa-
nia czasowego chłopów można stwierdzić 
w zakresie aktywności samodzielnej (tab. 9). 
Wskaźniki czasowe w poszczególnych pod-
grupach związanych z uczestnictwem w obu 
formach aktywności są zbliżone do siebie. 
nieznacznie wyższy jest jedynie wskaźnik 
u chłopców podejmujących obie formy ak-
tywności ruchowej.

podobnie jak u dziewcząt, choć u chłop-
ców bardziej jednoznacznie, zarysowują się 
środowiskowe uwarunkowania aktywności 
ruchowej. We wszystkich rodzajach aktyw-
ności i we wszystkich wydzielonych pod-
grupach badanych chłopców wskaźniki cza-
sowe mają wyższe wartości w środowiskach 
wiejskich. Jednak różnice statystycznie istot-
ne na poziomie istotności 0,05 występują 
jedynie w grupach chłopców podejmują-
cych aktywność samodzielną oraz oba ro-
dzaje aktywności. Uwzględniając, wspomnia-
ny wcześniej, udział młodzieży wiejskiej w 
pracach gospodarskich, stan aktywności ru-
chowej badanych chłopców wiejskich moż-
na ocenić wysoko.

pozytywnie można też ocenić ogólny wy-
miar ilościowy stanu aktywności ruchowej 
młodzieży objętej badaniami. Można mieć 
wprawdzie krytyczne uwagi do stanu ak-
tywności zorganizowanej dziewcząt, jednak 
pewną pozytywną oznaką może być wyraź-
na poprawa w tym zakresie, obserwowana 
w analizie porównawczej przytaczanych 
wcześniejszych wyników badań.

W celu pełnego zobrazowania zaangażo-
wania ruchowego młodzieży wiejskiej należy 

uwzględnić jej znaczne zaangażowanie w 
pomoc rodzicom przy pracach gospodarskich. 
W zdecydowanej większości są to prace o cha-
rakterze ewidentnie fizycznym, powodujące 
dość często silne obciążenie organizmu. Tym 
samym można założyć, że różnice środo-
wiskowe w faktycznym czasie aktywności 
ruchowej badanych są większe niż wskazują 
na to dane zawarte w tabelach.

dySKUSJA

dokonanie jednoznacznej oceny stanu ak-
tywności ruchowej badanej młodzieży nie 
jest łatwe. pomocna może być w tym zakre-
sie analiza wyników badań publikowanych 
w ostatnich latach przez innych autorów. 
należy jednak zaznaczyć, że dane literaturo-
we są bardzo zróżnicowane i nie uwzględ-
niają wielu zmiennych. Unikatową zmienną 
jest również środowisko zamieszkania, które 
w niniejszym opracowaniu ma kluczowe 
znaczenie.

W roku 2000 zespół pod kierownictwem 
Woynarowskiej opublikował wyniki badań 
nad aktywnością młodzieży polskiej w de-
kadzie lat 90. ubiegłego wieku (Woynarow-
ska i wsp. 2000). niestety, ze względu na 
przedziałowe okreś lenie czasu aktywności 
oraz odsetka populacji aktywnej w tych prze-
działach, stan aktywności badanych nie jest 
jednoznaczny. z badań tych jednoznacznie 
natomiast wynika, że zdecydowanie większa 
aktywność cechuje chłopców niż dziewczęta. 

Środowiskowe badania aktywności ru-
chowej młodzieży białostockiej opisują w 
swoim doniesieniu Witana i Szpak (2009). 
Stan aktywności, podobnie jak w badaniach 
zespołu Woynarowskiej, przedstawiony zo-
stał przez autorów w sposób przedziałowy. 
Uzyskane wyniki można określić jako bar-
dzo optymistyczne. Wynika z nich, że ponad 
połowa badanych (bez rozróżnienia płci) 
przeznacza co najmniej trzy godziny dzien-
nie na podejmowanie aktywności o znacz-
nym zaangażowaniu energetycznym (vigo-
urus physical activity), a ponad 83% – co 
najmniej dwie godziny. Wyliczenia wska-
zują, że uczniowie z Białegostoku w układzie 
tygodniowym przeznaczają średnio około 
20 godzin na podejmowanie aktywności 
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ruchowej. Biorąc pod uwagę, że jest to ak-
tywność o znacznym wydatku energetycz-
nym, a także to, iż są to wspólne dane dla 
dziewcząt i chłopców, należy podchodzić 
do nich z dużym dystansem.

W raporcie z badań Mynarskiego i To-
mika (2005) odnotowano, że jedynie 43,7% 
gimnazjalistek i 50% ich rówieśników prze-
znacza wolny czas na ćwiczenia ruchowe. 
Średnio badane dziewczęta przeznaczają oko-
ło 4 godzin w tygodniu, a chłopcy 5 godzin 
na podejmowanie aktywności. Są to wyniki 
znacznie niższe od prezentowanych w ni-
niejszym opracowaniu, dotyczą one jednak 
niewielkiej grupy badanych.

Stan aktywności ruchowej krakowskiej 
młodzieży gimnazjalnej opisują Kosiba i Jur-
czyk (2005). Wśród badanych (469 osób) 
około 16% nie podejmowało żadnej aktyw-
ności ruchowej, 26% deklarowało aktywność 
raz w tygodniu, 38% – dwa razy, a pozostali 
co najmniej cztery razy. niestety, autorzy nie 
podają czasów podejmowania aktywności 
przez badanych uczniów oraz nie rozróż-
niają jej rodzajów (zorganizowana – samo-
dzielna).

napierała i nowicki (2005) są autorami 
badań określających miejsce aktywności fi-
zycznej w życiu młodzieży gimnazjalnej 
z województwa kujawsko-pomorskiego. nie 
podają oni wprawdzie dokładnych danych 
populacyjnych i czasowych stanu aktywności 
badanych, ale wskazują, że jedynie około 12% 
dziewcząt poświęca swój czas wolny głównie 
na aktywność ruchową (sport). U chłopców 
wskaźnik ten sięga 58%. Chociaż dane te nie 
są równoznaczne z tym, że pozostali badani 
nie podejmują aktywności ruchowej, to wskaź-
nik dziewcząt może być niepokojący.

W podsumowaniu należy podkreślić, że 
aktualna wiedza związana ze stanem ak-
tywności młodzieży w omawianym prze-
dziale wiekowym jest bardzo rozproszona 
i niejednoznaczna. przede wszystkim w lite-
raturze polskiej brak jest szerszych danych 
ujednoliconych w formie, co stanowi znacz-
ną trudność w ocenie jednostkowej i porów-
nawczej wyników uzyskiwanych podczas 
badań. W większości publikowanych wy-
ników autorzy małą wagę przykładają do 
precyzyjnego usystematyzowania i zróżni-
cowania rodzajów aktywności ruchowej oraz 

wprowadzania zmiennych różnicujących. 
nie sprzyja to działaniom porównawczym 
i formułowaniu wniosków postulatywnych. 
Wskazane byłoby, zgodnie z zaleceniami 
Unii europejskiej, podjęcie ujednoliconych 
i powszechnych badań stanu aktywności 
ruchowej w polsce, które uwzględniałyby 
zróżnicowane jej determinanty.

W nawiązaniu do celów niniejszej pracy 
stwierdzić można, że w wymiarze bezpo-
średnim został on osiągnięty. obrazują to 
wnioski kończące opracowanie, które sta-
nowią odpowiedzi na sformułowane pyta-
nia badawcze. Są one również podstawą do 
podważenia obiegowych opinii ukazujących 
środowiska wiejskie w kontekście omawianej 
problematyki bardzo niekorzystnie. okazuje 
się bowiem, że w badanych środowiskach 
można zdecydowanie mówić o zrównoważe-
niu ich rozwoju. W zebranych danych wystę-
pują wprawdzie pewne zróżnicowania, są 
one jednak wyrazem swoistości środowisk 
wiejskich i miejskich, a nie przejawem dys-
proporcji rozwojowych.

podSUMoWAnie

1. W środowisku badanej młodzieży wys-
tępuje bardzo duże zróżnicowanie ilościo-
wych struktur zorganizowanej i samodziel-
nej aktywności ruchowej. przeciętnie blisko 
dwukrotnie większy odsetek młodzieży po-
dejmuje aktywność samodzielną.

2. Środowisko zamieszkania nie różni-
cuje ogólnej aktywności ruchowej badanych 
dziewcząt. ogólnie aktywność zorganizo-
waną podejmuje blisko trzykrotnie mniej 
dziewcząt niż aktywność samodzielną. od-
setek dziewcząt miejskich uczestniczących 
w aktywności zorganizowanej jest istotnie 
wyższy niż ich rówieśnic ze wsi. W przy-
padku aktywności samodzielnej relacje są 
odwrócone.

3. Wśród chłopców odsetek podejmu-
jących aktywność zorganizowaną jest blisko 
dwukrotnie wyższy od podejmujących ak-
tywność samodzielną. Środowisko zamiesz-
kania determinuje jedynie odsetek uczest-
niczących w zajęciach zorganizowanych, 
który jest istotnie wyższy na wsi.
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4. przeciętny ogólny czas podejmowania 
aktywności ruchowej przez dziewczęta wy-
nosi 7,7 godziny tygodniowo i jego wymiar 
jest nieznacznie większy w przypadku dziew-
cząt wiejskich. dziewczęta podejmujące ak-
tywność zorganizowaną przeznaczają na nią 
około 4 godzin w tygodniu, a nieco większe 
zaangażowanie czasowe wykazują uczennice 
w środowisku wiejskim. przeciętny czas ak-
tywności zorganizowanej dla ogółu bada-
nych wynosi 1,4 godziny, a aktywności samo-
dzielnej – 6,3 godziny w tygodniu.

5. U chłopców przeciętny ogólny czas za-
angażowania ruchowego w tygodniu wynosi 
11,8 godziny. Uczestnicy zajęć zorganizo-
wanych przeznaczają na nie średnio 5,6 go-
dziny, a przeciętna dla wszystkich badanych 
wynosi 3 godziny tygodniowo. na aktywność 
samodzielną chłopcy poświęcali przeciętnie 
8,8 godziny w tygodniu. We wszystkich 
wskaźnikach czasowych chłopcy wiejscy 
uzyskali nieznacznie wyższe wskaźniki.
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