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WSTĘP

Czas wolny jest istotną kategorią w życiu człowieka na każdym etapie jego rozwoju,  
 także w przypadku dzieci i młodzieży. Obok czasu przeznaczonego na naukę musi 

istnieć określona ilość czasu wolnego. Odpowiednio wykorzystany wypoczynek relak-
suje, ale również wzbogaca sferę intelektualną. Wprowadza równowagę między kondy-
cją ciała i stanem ducha. Czas wolny dzieci i młodzieży jest, co oczywiste, przeznaczony 
do ich dyspozycji, jednak podlega też pewnym rygorom wychowawczym oraz kontroli 
i interwencji ze strony dorosłych. Źle wykorzystany może stać się bezwartościowy dla 
rozwoju jednostki. Już od najmłodszych lat dziecko spędza swój wolny czas w rodzinie, 
wraz z wiekiem poszerzając krąg wpływu o szkołę i grupę rówieśniczą. Wychowanie 
w rodzinie (zakotwiczonej w otoczeniu miejskim czy wiejskim), związane z silną więzią 
emocjonalną, jest kluczowe dla rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.

Jedną z  istotniejszych aktywności podejmowanych w czasie wolnym jest aktyw-
ność fizyczna. Warto przyjrzeć się, jak swój czas wolny w tym kontekście wykorzy-
stują uczniowie starszych klas szkoły podstawowej funkcjonujący w środowisku wiej-
skim, które mimo postępującej urbanizacji, także na płaszczyźnie psychologicznej, 
jest środowiskiem specyficznym.

CZAS WOLNY – PODSTAWOWE FORMY, FUNKCJE I CZYNNIKI 
KSZTAŁTUJĄCE

Czas wolny jest najczęściej określany jako część życia człowieka przeznaczana na 
odpoczynek lub samorealizację. Klasyczna definicja ujmuje czas wolny przez pryzmat 
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tego, w  jaki sposób i  czym jest on wypełniany. Według Dumazediera (1974) czas 
wolny obejmuje wszystkie zajęcia, którym jednostka może oddawać się z własnej chę-
ci bądź dla odpoczynku, rozrywki, rozwoju swych wiadomości lub swego kształcenia, 
swego dobrowolnego udziału w życiu społecznym – po uwolnieniu się z obowiązków 
zawodowych, rodzinnych czy społecznych (za: Kurek, 2007, s. 84). Dobrowolność 
zaangażowania podkreśla się w zasadzie w każdej definicji.

Walmsley i Lewis (1997) akcentują wykorzystanie tego czasu na wspomniany już 
wypoczynek, zabawę czy ubogacanie wiedzy dla własnej satysfakcji. Wskazują też, że 
czas wolny może dawać jednostce możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu spo-
łeczności, o ile taka jest jej wola. Jung (1987) podkreśla, że czas wolny nie wiąże się 
z wynagrodzeniem, gdyż nie jest wypełniony życiem zawodowym. Piotrowski rów-
nież kładzie nacisk na element działań niezwiązanych z zarabianiem, wskazując, że:

czas wolny jest to ta część czasu, która pozostaje jednostce po pracy, wykonaniu obo-
wiązków domowych i rodzinnych, czynnościach biologicznych (spanie, jedzenie, wy-
dalanie), charakteryzująca się względną dobrowolnością wyboru formy jego spędza-
nia. (Piotrowski, 1994, s. 16)

W podobnym tonie wypowiadają się Okoń (2004) czy Kupisiewicz (2009).
Kofman (1995), który również jako czas wolny rozumie tę część czasu, która po-

zostaje poza czasem pracy i wykorzystywana jest na odpoczynek, rozrywkę, samo-
kształcenie czy pracę społeczną, wskazuje na spojrzenie ilościowe – czas wolny to 
część dobowego budżetu czasu, który pozostaje po wypełnieniu zajęć obowiązko-
wych i zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych organizmu. Winiarski (2011) podkreśla, 
że czas wolny z reguły kojarzy się z radością. To, co czyni człowiek w czasie wolnym, 
powinno sprawiać mu przyjemność. To wszystkie te zajęcia, na które po prostu ma 
ochotę, które, realizowane poza kontekstem zarobkowym, stanowią o poczuciu wol-
ności jednostki.

Szczegółowe ujęcie czasu wolnego zaproponowała Czerepaniak-Walczak, według której:

Czas wolny jest tym interwałem podmiotowego życia, w którym osoba doświadcza 
dobrostanu intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, w rezultacie możliwości sa-
modzielnego, suwerennego przejawiania czynności posiadających znamiona dobro-
wolności i  niekomercyjności oraz będących źródłem satysfakcji. Należy podkreślić, 
że brak któregoś z  elementów członu definiującego sprawia, że czas człowieka jest 
wypełniony obowiązkami albo jest źródłem doświadczenia przymusu, zniewolenia, 
deprywacji. Dodać należy również, że czas wolny jest tkanką życia osobistego, po-
twierdzenia siebie jako jednostki prywatnej, a jednocześnie daje szansę uczestnictwa 
w sferze publicznej (obywatelskiej, kulturze masowej, religijnej itp.). (Czerepaniak-
-Walczak, 2007, s. 326)

W kontekście tematu niniejszej publikacji warto jeszcze przytoczyć spojrzenie Pil-
cha (2003), który wskazuje, że w przypadku dzieci i młodzieży czas wolny to czas 
pozostający po wypełnieniu takich obowiązków jak nauka w szkole i w domu, prace 
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domowe związane z funkcjonowaniem we wspólnocie rodzinnej, w końcu także dzia-
łania wynikające z potrzeb fizjologicznych. Czas wolny jest tą porą dnia, którą dziec-
ko może przeznaczyć na wypoczynek, rozrywkę, realizację własnych zainteresowań, 
wolontariat, własny rozwój umysłowy.

Czas wolny, istotny dla holistycznego rozwoju jednostki, pełni różnorakie funk-
cje. Jak wskazują Bywalec i Rudnicki (2002), funkcje czasu wolnego to rola, jaką 
odgrywa on w różnych obszarach ludzkiego życia. W literaturze wskazuje się na róż-
ne funkcje czasu wolnego. Dąbrowski (1966) wyróżnia cztery podstawowe: wypo-
czynek, rozrywkę, rozwój zainteresowań i uzdolnień, czyli funkcję samokształcenia, 
oraz poszukiwanie własnego miejsca w społeczności, do której jednostka przynależy. 
Wujek (1976) wymienia dwie główne funkcje czasu wolnego: rekreacyjną, do której 
zalicza wypoczynek i rozrywkę, oraz rozwojową, która definiuje rozwój osobowości. 
Kamiński (1970) podaje trzy podstawowe funkcje czasu wolnego: wypoczynek, roz-
rywkę oraz miłośnictwo, czyli rozwój zainteresowań.

Pilch (2003), podobnie jak Dąbrowski (1966), opiera swoje podejście na czterech 
funkcjach czasu wolnego. Są to: 

• funkcja wypoczynku i  rekreacji, której celem jest odbudowa sił zarówno 
w sensie fizycznym, jak i psychicznym;

• funkcja zabawy i rozrywki, istotna zwłaszcza dla dzieci, które uczą się kon-
taktów z rówieśnikami, ale także samodoskonalenia oraz rozwijania zainte-
resowań i zdolności; 

• funkcja zbiorowego spędzania czasu wolnego, mająca na celu uspołecznie-
nie, istotne w rozwoju dziecka;

• funkcja ekonomiczna, która wpływa na zaspokojenie potrzeb nabywcy, 
a z drugiej strony stymuluje podaż.

Poza podstawowymi funkcjami czasu wolnego można wskazać jeszcze wiele in-
nych (Wnuk-Lipiński, 1975), takich jak na przykład: 

• funkcja edukacyjna, rozumiana jako bezinteresowne poszerzanie wiedzy;
• funkcja wychowawcza, odnosząca się do przyswajania sobie lub wpajania 

innym zasad światopoglądowych, norm, stylu bycia;
• funkcja integracyjna, która służy budowaniu więzi i relacji w grupie, rodzinie;
• funkcja rekreacyjna, której celem jest usuwanie zmęczenia i zniechęcenia;
• funkcja kompensacyjna, w stosunku do treści i rodzaju czynności wykony-

wanych w czasie pracy czy nauki.
Czynników wpływających na kształtowanie czasu wolnego jest wiele. Wśród naj-

istotniejszych wymienia się status społeczno-zawodowy, wykształcenie, wiek, stan 
zdrowia, status materialny, stosunek do aktywności fizycznej, samą wielkość czasu 
wolnego, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w  najbliższym otoczeniu, stan wie-
dzy na temat zdrowia czy tradycje i zwyczaje społeczne. Nie wszystkie przekładają 
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się bezpośrednio na czas wolny i jego formę w grupie młodszych uczestników życia 
społecznego. Z pewnością ważny jest status materialny, który ma wpływ na wybór 
formy spędzania czasu wolnego. Niektóre formy aktywności stają się po prostu trud-
niej dostępne ze względu na wysoki koszt korzystania z konkretnej infrastruktury. 
Dostępność infrastruktury w pobliżu miejsca zamieszkania także wpływa na kształt 
czasu wolnego dzieci, dlatego niektóre formy aktywności ruchowej są rzadziej podej-
mowane przez dzieci i młodzież z obszarów niezurbanizowanych.

Istotnym czynnikiem jest też wiek. W przypadku dzieci normą jest lub powinna 
być aktywność ruchowa w czasie wolnym w postaci zabawy na świeżym powietrzu. 
Współcześnie podejmowanie takiej aktywności nie jest już jednak tak oczywiste. 
Wśród częstszych wyborów przeważa bierne spędzanie czasu wolnego przed kom-
puterem. Młodzież wykazuje tu większą inicjatywę, choć i tak o wyborach decydują 
zwyczaje przejęte od rodziców. Dlatego ważnymi czynnikami są stan wiedzy na temat 
zdrowia oraz tradycje rodzinne i społeczne. Przysłowie czym skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość trąci okazuje się prawdziwe i w tym przypadku. Dzieciństwo 
rodziców zwykle wpływa na dzieciństwo potomstwa, które w podobny sposób będzie 
aktywnie kształtować swój czas wolny.

Rozwój cywilizacyjny umożliwia korzystanie z różnych form aktywności. W przy-
padku dzieci i młodzieży odpowiednie formy spędzania czasu wolnego mają wpływ 
na kształtowanie umiejętności współżycia w grupie czy realizację własnych zamierzeń 
twórczych. Wśród współczesnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i mło-
dzież wymienia się m.in. spotkania z rówieśnikami, gry i zabawy towarzyskie, oglą-
danie telewizji i  słuchanie muzyki, czytanie książek i  czasopism, zajęcia turystycz-
no-rekreacyjne, uprawianie sportu, hobby oraz korzystanie z instytucji muzycznych 
i kulturalnych – takich jak kino, teatr, koncert (Pięta, 2004; Pilch, 2003).

Z kolei Grochociński (1979) wskazuje na cztery podstawowe formy czasu wolne-
go, przypisując im konkretne rodzaje zajęć:

1. Formy twórcze, czyli takie, które doskonalą osobowość poprzez twórczość; 
wśród podstawowych zajęć w tej grupie wskazuje się majsterkowanie, mode-
lowanie, fotografię, zajęcia plastyczne, kolekcjonowanie.

2. Formy uspołeczniające, czyli wywierające wpływ na kształtowanie się po-
staw społecznych; w  tej grupie, w przypadku dzieci i młodzieży, istotne 
są zajęcia w szkolnych kołach zainteresowań, uczestnictwo w warsztatach, 
wolontariat itp.;

3. Formy percepcyjne, rozwijające osobowość poprzez poznawanie i odbiór cu-
dzej twórczości; tutaj wskazuje się na takie elementy jak czytanie książek, 
chodzenie to kina, teatru czy filharmonii, udział w koncertach, ale też słu-
chanie muzyki czy oglądanie telewizji; 

4. Formy rekreacyjne, których funkcją jest przywracanie i utrzymywanie rów-
nowagi fizycznej i duchowej organizmu; zalicza się tutaj uprawianie sportu, 
spotkania i gry towarzyskie, wycieczki turystyczne oraz spacery.
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Warto przytoczyć także podział zaproponowany przez Winiarskiego (2011), 
który wskazuje na formy rekreacji realizowane w  czasie wolnym: formę sporto-
wą (która obejmuje sport rekreacyjny, jak pływanie, tenis czy gra w piłkę nożną), 
turystyczną (w obrębie której najpopularniejsza jest turystyka piesza, trekking, 
turystyka rowerowa lub kajakowa), hobbystyczną (jak wędkarstwo), towarzyską 
(zwłaszcza taniec oraz gry i zabawy towarzyskie), kulturalno-rozrywkową oraz wir-
tualno-interaktywną (przede wszystkim gry komputerowe i konsolowe). Ostatnia 
z nich jest znakiem czasu.

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Problematyką badań jest aktywność fizyczna podejmowana w czasie wolnym przez 
uczniów starszych klas szkoły podstawowej w środowisku wiejskim. Cel badawczy to 
poznanie opinii respondentów na temat ich postrzegania i wykorzystywania czasu 
wolnego. Aby znaleźć rozwiązanie tak sformułowanego problemu, należy postawić 
pytania szczegółowe o  to, jak czas wolny jest postrzegany przez uczniów, w  jakim 
stopniu zostaje wykorzystany na relaks i odpoczynek, jakie formy aktywnego spędza-
nia czasu podejmują respondenci, jaki jest wpływ zainteresowań na wykorzystanie 
czasu wolnego, w końcu w jakich miejscach czas wolny jest spędzany.

Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony w  oparciu o  badania ankietowe 
w szkole podstawowej w Strzebiniu – wiosce w województwie śląskim, powiecie lu-
blinieckim, gminie Koszęcin. Jest to stosunkowo duża wieś w regionie – ma 3502 
mieszkańców (Polskawliczbach.pl, 2011). Badania przeprowadzono na przełomie 
marca i kwietnia 2016 r. Wzięło w nich udział 67 osób, w tym 32 chłopców i 35 
dziewcząt, z klas IV–VI szkoły podstawowej. Według propozycji pojawiających się 
w literaturze przedmiotu jest to wiek poprzedzający bezpośrednio okres młodzieńczy 
lub, jak chce na przykład Kupisiewicz (2009), sięgający dolnej granicy wieku mło-
dzieńczego, który trwa od 12 do 20 roku życia. Zgodnie z tym podziałem badani 
uczniowie z klasy VI to już grupa młodzieńcza. Hurlock (1961) (za: Przecławski, 
1978) dzieli okres młodzieńczy na pięć faz: preadolescencji (9–11 lat), wczesnej ado-
lescencji (11–12 lat), pełnej adolescencji (12–17 lat), późnej adolescencji (17–20 lat) 
oraz poadoescencji (po 20 roku życia). Na potrzeby badań warto skupić się na trzech 
pierwszych fazach, które obejmują przedział wiekowy badanej grupy.

W fazie pierwszej rozpoczyna się dojrzewanie fizyczne. Można dostrzec wrogie 
zachowania chłopców wobec dziewcząt, z kolei dziewczęta przejawiają zachowania 
typowe dla chłopców. W fazie wczesnej adolescencji młodzież oddala się od rodzi-
ców, preferując relacje w ramach grupy rówieśniczej. Przejawia się także skłonność 
do izolacji. W okresie pełnej adolescencji, która dotyczy (w swej początkowej fazie) 
jedynie uczniów klas VI, głównym autorytetem podczas podejmowania decyzji są 
rówieśnicy. Zachodzi wyraźna zmiana w  sferze emocjonalnej. Bez względu na to, 
który z  podziałów uzna się za lepiej charakteryzujący etapy rozwoju okresu dzie-
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cięcego i młodzieńczego, w każdym przypadku etap dorastania określa się jako czas 
burzliwy, z typowymi momentami młodzieńczego buntu, niewolnego od konfliktów 
wewnętrznych i zewnętrznych.

WOLNY CZAS I JEGO WYKORZYSTANIE W KONTEKŚCIE 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W OPINII RESPONDENTÓW

Analizę warto rozpocząć od postrzegania czasu wolnego przez respondentów. 
Trudno spodziewać się konkretnej definicji czasu wolnego od uczniów szkoły podsta-
wowej, którzy są w stanie określić zjawisko jedynie na poziomie intuicji, stąd zapro-
ponowano wybór najpopularniejszych w ich wieku czynności realizowanych w czasie 
wolnym od obowiązków czy zaspokajania potrzeb fizjologicznych.

Tab. 1. Pojęcie czasu wolnego w opinii respondentów

Dziewczęta Chłopcy

n % n %
To czas zarezerwowany na grę na komputerze 4 11 17 53
To chwila, którą przeznaczam na uczestnictwo w zaję-
ciach sportowych 4 11 7 22

To czas poświęcony na oglądanie telewizji 3 9 2 6
To pora przeznaczona na spotkania ze znajomymi 18 52 5 16
To czas, w którym mogę poczytać książkę 6 17 1 3

Źródło: opracowanie własne.

Dane zestawione w Tab. 1. wyraźnie wskazują na preferencje dotyczące form spę-
dzania wolnego czasu. Najczęstszym zajęciem, wskazanym przez nieco ponad 34% 
odpowiadających, są spotkania ze znajomymi. Jest to zaskakujące, jeśli się uwzględni 
rosnącą współcześnie rolę komputera w życiu dzieci i młodzieży. Czas na gry kom-
puterowe jako określenie czasu wolnego znalazł się na drugim miejscu, z wynikiem 
nieco ponad 31%, w praktyce jednak różnica dotyczy dwóch wskazań. Stosunko-
wo istotnym dla respondentów elementem wypełnienia czasu wolnego okazuje się 
uczestnictwo w zajęciach sportowych, ważne dla 16% uczniów. W pewnym stopniu 
zaskakująca, zwłaszcza w kontekście słabej pozycji czytelnictwa w Polsce, może być 
popularność czytania książek w czasie wolnym. Wprawdzie w ten sposób czas wol-
ny wykorzystuje jedynie 10% odpowiadających, ale i tak jest to wartość wyższa niż 
w przypadku oglądania telewizji (7%).

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja po uwzględnieniu podziału na płeć. 
W grupie dziewcząt najważniejszym sposobem spędzania wolnego czasu pozostają 
spotkania ze znajomymi. Wśród chłopców na pierwszym miejscu znalazł się czas 
poświęcony grom komputerowym, na drugim aktywność sportowa, a czas dla zna-
jomych – na trzecim. Dla dziewcząt drugą czynnością jest czytanie książek, zaś 
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gra na komputerze i zajęcia sportowe okazują się równie istotne, trafiając na trze-
cie miejsce. Mało optymistyczny jest wynik dotyczący czytania książek w grupie 
chłopców. Jest to zajęcie ważne w czasie wolnym tylko dla 3%, czyli raptem dla 
jednego chłopca w ogóle respondentów.

W badanej grupie wiekowej istotnym elementem jest kontakt z  rodzicami, 
którzy najsilniej oddziałują na zachowania dzieci, kształtując ich postawy istotne 
w wieku młodzieńczym, a  także dorosłym życiu. Warto więc zapytać, jak często 
uczniowie z  badanej grupy spędzają wolny czas wspólnie z  rodzicami, szerzej – 
z rodziną (Tab. 2.).

Tab. 2. Częstotliwość spędzania czasu wolnego z rodziną

Dziewczęta Chłopcy

n % n %

Często 29 83 22 69
Rzadko 5 14 7 22
Bardzo rzadko 0 0 3 9
Wcale 1 3 0 0

Źródło: opracowanie własne.

Spośród czterech możliwych opcji zwykle (w przypadku 76% respondentów) 
wskazywano odpowiedź często. Była to najpopularniejsza odpowiedź – zarów-
no w grupie dziewcząt (83%), jak i chłopców (69%). Pozostałe opcje wskazała 
znacznie mniejsza grupa. Rzadko lub bardzo rzadko czas wolny z  rodziną spę-
dza 22% pytanych, w  tym dwukrotnie więcej chłopców niż dziewcząt. Tylko 
w jednym wypadku (1,5% ogółu) stwierdzono, że respondentka wcale nie spę-
dza czasu wolnego z rodziną. Łącznie 97% ogółu badanych dziewcząt i wszyscy 
chłopcy w mniejszym lub większym stopniu spędzają czas wolny z rodziną. To 
istotny wynik z wychowawczego punktu widzenia. Jak wskazano, rodzice z  re-
guły kształtują pozytywne zachowania u dzieci, ucząc je także, choćby przykła-
dem, jak można pożytecznie zorganizować swój czas wolny. Rodzina to pierwsze 
środowisko, które pobudza dziecko do aktywności, pogłębiania zainteresowań, 
rozwijania zdolności czy talentów. Rolą rodziców jest zachęcenie dzieci do przy-
jemnego spędzania czasu wolnego – w ten sposób pozytywnie kształtują oni oso-
bowość młodych ludzi.

Kolejnym krokiem winno być określenie, w  jaki sposób dorastający uczniowie 
szkoły podstawowej spędzają swój czas wolny, czy to w rodzinie, czy w gronie rówie-
śniczym. Skoro ważnym elementem czasu wolnego jest relaks i wypoczynek, warto 
zadać pytanie, ile czasu w ciągu dnia uczniowie poświęcają na te zajęcia (Tab. 3.).
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Tab. 3. Ilość czasu pozostająca na relaks i odpoczynek

Dziewczęta Chłopcy Ogółem

n % n % %

Godzina 9 26 6 19 22
Dwie godzina 14 40 9 28 35
Cztery godziny 10 29 15 47 37
Więcej niż cztery godziny 2 5 2 6 6

Źródło: opracowanie własne.

Najczęstszą odpowiedzią były cztery godziny. Tyle czasu poświęca na relaks i od-
poczynek 37% badanych. Niewiele mniej (35%) wskazuje na dwie godziny. Po-
zostałe wartości – godzina lub więcej niż cztery godziny – są rzadsze, przy czym 
drugi z tych wyborów dotyczył raptem czterech osób – po dwie z każdej płci. Tak 
czy inaczej, czas pozostający uczniom na relaks i  odpoczynek stanowią znaczną 
część dnia. Raczej nie powinno to dziwić. Odpoczynek wpływa na regenerację sił 
fizycznych oraz psychicznych. Wydaje się, że w badanej grupie potrzeba ta zostaje 
zaspokojona w  stopniu satysfakcjonującym, co przyczynia się do prawidłowego 
rozwoju młodych ludzi.

Odpoczynek może także przybrać formę aktywną. Wśród wielu opcji wskazano te 
najczęstsze (Tab. 4.).

Tab. 4. Formy spędzania czasu wolnego, które najczęściej występują w rodzinie

Dziewczęta Chłopcy Ogółem

n % n % %

Wycieczki rowerowe 20 57 18 56 57
Wycieczki piesze 13 37 5 16 27
Narciarstwo 4 11 3 9 10
Gry i zabawy 19 54 19 59 57
Pływanie 7 20 7 22 21
Odwiedzanie rodziny 19 54 10 31 43
Czytanie książek 7 20 0 0 10
Oglądanie telewizji 19 54 19 59 57
Wychodzenie do kina 2 6 5 16 10
Inne 1 3 0 0 2

Uwagi: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowanie własne.
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Trzy z proponowanych wskazań należą do najpopularniejszych odpowiedzi. Bada-
ni uczniowie szkoły podstawowej najczęściej spędzają aktywnie czas w trakcie wycie-
czek rowerowych, gier i zabaw oraz oglądania telewizji (które jednak trudno nazwać 
aktywnym wypoczynkiem). Za każdym z tych wskazań stoi 57% respondentów. Na 
kolejnych miejscach znalazły się odwiedzanie rodziny, wycieczki piesze oraz pływa-
nie. Pozostałe wskazania nie przekraczają 10%. W grupie chłopców wśród trzech 
najpopularniejszych wskazań najniższą (choć tylko nieznacznie niższą) pozycję zaj-
mują wycieczki rowerowe, wśród dziewcząt równie ważne jak gry i zabawy jest od-
wiedzanie rodziny. Najrzadziej w gronie rodzinnym zdarzają się wspólne wyjścia do 
kina – choć są trzy razy częstsze w przypadku chłopców – oraz czytanie książek (które 
dotyczy 20% badanych dziewcząt, natomiast wśród chłopców po prostu nie istnieje). 
W przypadku możliwej odpowiedzi inne formy tylko jedna z dziewcząt wskazała jaz-
dę na rolkach jako formę spędzania czasu wolnego w rodzinie.

Dopełnieniem czasu wolnego spędzanego w  gronie rodzinnym są w  przy-
padku młodzieży szkolnej z reguły zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę 
czy dom kultury. Propozycje zestawione w Tab. 5. całkowicie wyczerpują ofertę 
instytucji publicznych.

Tab. 5. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych

Dziewczęta Chłopcy Ogółem

n % n % %

Gra na instrumencie 6 17 5 16 16
Nauka śpiewu 6 17 0 0 9
Zajęcia w klubie sportowym 11 31 18 56 43
Zajęcia taneczne 7 20 0 0 10
Nauka języka obcego 8 23 3 9 16
Zajęcia plastyczne 6 17 2 6 12
Kółko informatyczne 0 0 2 6 3
Kółko teatralne 2 6 0 0 3
Kółko przyrodniczo-turystyczne 3 9 2 6 7
Inne 2 6 5 16 10
Nie korzystam z żadnych zajęć 8 23 0 0 12

Uwagi: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie najpopularniejszą formą spędzania wolnego czasu w  tym ujęciu 
są zajęcia w klubie sportowym. W całej grupie badanych 43% wskazuje właśnie tę 
opcję, przy czym o wiele ważniejsza jest ona dla chłopców (56% wskazań) niż dla 
dziewcząt (31%). Na kolejnym miejscu znalazła się gra na instrumencie i nauka ję-
zyka obcego (w obu wypadkach 16% wskazań). Podium zamykają zajęcia plastyczne, 
równie często wskazywane, jak odpowiedź zaprzeczająca jakiemukolwiek udziałowi 
w zajęciach pozalekcyjnych.
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Warto zwrócić uwagę na rozkład wskazań w obu grupach. W przypadku chłop-
ców głównym wskazaniem są zajęcia w  klubie sportowym (56%), które znacząco 
dystansują grę na instrumencie (16%). Pozostała oferta spotkała się z zainteresowa-
niem mniej niż 10% badanych; żaden z  chłopców nie wybrał kółka teatralnego, 
nauki śpiewu czy zajęć tanecznych. Wśród dziewcząt dysproporcje w wyborach zajęć 
pozalekcyjnych nie są aż tak widoczne. Jakkolwiek zajęcia w klubie sportowym są 
najpopularniejsze (31% badanych), różnica pomiędzy nimi a rzadziej wskazywanymi 
zajęciami nie jest aż tak znacząca. Na drugim miejscu (23% wskazań) znalazła się 
nauka języka obcego, natomiast kolejne wskazania (oscylujące w okolicy 20%) to za-
jęcia taneczne i plastyczne, nauka śpiewu oraz gra na instrumencie. Widać wyraźnie, 
że zainteresowania dziewcząt są bardziej zróżnicowane, podczas gdy w  przypadku 
chłopców można mówić o  swoistej monokulturze sportu. Dopełnieniem obrazu są 
zajęcia z kategorii inne, które wskazało 7 osób. W tym przypadku pięciu chłopców 
zaznaczyło lekcje judo (po raz kolejny w tej grupie aktywność sportowa), natomiast 
dwie dziewczynki wskazały zajęcia matematyczne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość respondentów przy organizo-
waniu czasu wolnego korzysta z zajęć pozalekcyjnych, co pobudza i rozwija ich za-
interesowania. Jest to zresztą jedna z  funkcji czasu wolnego: rozwój własny, czyli 
pielęgnowanie zainteresowań i uzdolnień.

Konsekwencją podziału na zajęcia w  rodzinie i  zajęcia pozaszkolne jest kolejna 
kwestia: pytanie o miejsce, w którym uczeń spędza swój czas wolny (Tab. 6.).

Tab. 6. Miejsca, w których spędza się czas wolny 

Dziewczęta Chłopcy Ogółem

n % n % %

W domu 30 86 28 88 87
U znajomych 20 57 10 31 45
Na boisku 15 43 12 38 40
W szkole 2 6 2 6 6
W świetlicy 0 0 0 0 0

Uwagi: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowanie własne.

Okazuje się, że najpopularniejszym miejscem spędzania wolnego czasu zarówno 
wśród chłopców, jak i wśród dziewcząt jest dom rodzinny (łącznie 87% wskazań). 
Kolejne miejsca, choć zdecydowanie mniej popularne, to dom znajomych (45% 
wskazań) oraz boisko (istotne dla 40% respondentów), rozumiane jako przestrzeń 
na świeżym powietrzu, nie zaś konkretne boisko szkolne czy osiedlowe. Zaskakująco 
niewielki udział wskazań (6%) dotyczy szkoły, natomiast ze świetlicy w tej konkretnej 
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wiosce dzieci w omawianym przedziale wiekowym po prostu nie korzystają. Tak czy 
inaczej dom rodzinny jest dla większości ankietowanych głównym miejscem odpo-
czynku i zabawy oraz elementem kultury życia codziennego. Najważniejszą wartość 
istnienia domu rodzinnego stanowi obecność w życiu dziecka rodziców i rodzeństwa, 
osób najbliższych i kochających. W domu rodzice kształtują u dzieci wartości, na 
których będą się one mogły oprzeć w dorosłym życiu.

Podsumowując rozważania na temat powiązań między zainteresowaniami i czasem 
wolnym, warto zapytać, na ile czas wolny służy do realizacji zainteresowań (Tab. 7.). 

Tab. 7. Realizacja zainteresowań w czasie wolnym

Dziewczęta Chłopcy Ogółem

n % n % %

Tak 25 71 29 91 81
Nie 3 9 3 9 9
Nie potrafię stwierdzić 7 20 0 0 10

Źródło: opracowanie własne.
Wyniki wskazują na wysoki stopień wykorzystania czasu wolnego do tego właśnie 

celu. Ogółem dotyczy to 81% badanych, choć znacznie częściej wskazują na ten fakt 
chłopcy. Nie udaje się to raptem 9% odpowiadających, natomiast 10% nie potrafi 
tego stwierdzić jednoznacznie. Ważna jest sama świadomość wśród uczniów faktu, że 
czas wolny jest odpowiedni do realizacji pasji.

Na pytanie o to, jaki wpływ ma na człowieka aktywne spędzanie czasu wolnego i re-
alizacja pasji, młodzi respondenci – całkiem słusznie – w większości (aż 85%) wskazali 
na poczucie szczęścia. Wzrost chęci do działania wybrało już mniej, bo 42% odpo-
wiadających, natomiast zmniejszenie częstości zachorowań podkreśliło 33% badanych.

PODSUMOWANIE

Sondaż diagnostyczny, choć narzuca ostrożność w formułowaniu ogólnych wnio-
sków, pozwala zauważyć pewne elementy odnoszące się w niniejszym badaniu do po-
pulacji środowiska wiejskiego i wpisujące się w ogólne trendy. Czas wolny w tej gru-
pie poświęcany jest przede wszystkim grze na komputerze, ale także spotkaniom ze 
znajomymi. Większość młodych mieszkańców badanej miejscowości bardzo często 
spędza czas wolny wspólnie z rodziną. Uczniowie mają w ciągu doby do dyspozycji 
2–4 godziny czasu, który poświęcają na odpoczynek, i najczęściej wybierają aktywną 
formę wypoczynku: wycieczki rowerowe oraz gry i  zabawy. Aktywny wypoczynek 
daje człowiekowi poczucie szczęścia i chęć do działania, wpływa też na poprawę zdro-
wia. Młodzi respondenci są tego świadomi, co świadczy nie tyle o szerokiej wiedzy 
w tym zakresie, co o powtarzaniu pewnego dobrego wzorca, zaczerpniętego od ro-
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dziny, rodziców – wzorca, który zaowocuje w  przyszłości postawami pożądanymi 
z punktu widzenia odpowiedniego wykorzystania czasu wolnego.

Wydaje się także, że badani uczniowie prawidłowo wykorzystują czas wolny. To 
według nich czas, w którym realizuje się pasje i zainteresowania. Budujący jest fakt, 
że zdecydowana większość wskazała na dom jako najczęstsze miejsce spędzania wol-
nego czasu. Świadczy to o prawidłowym rozwoju grupy, która zapewne ma dobry 
kontakt ze swoimi bliskimi, rodzicami, czyli pierwszymi nauczycielami życia, także 
w kwestii prawidłowego wykorzystania czasu wolnego. Świadomość potrzeby aktyw-
nego wypoczynku, który ma wpływ na rozwój osobowy młodego człowieka, oraz jego 
odpowiednia realizacja w czasie wolnym będą w dłuższej perspektywie mieć wpływ 
na zrównoważony, prawidłowy rozwój całego społeczeństwa. Wiedza na temat pra-
widłowego wykorzystania czasu wolnego jest w tym kontekście nie do przecenienia.
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W CZASIE WOLNYM NA 
PRZYKŁADZIE UCZNIÓW W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, czas wolny, uczniowie, rekreacja

Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie postrzegania i  wykorzystania czasu wolnego 
w kontekście aktywności fizycznej młodzieży na przykładzie uczniów klas IV–VI szkoły pod-
stawowej w Strzebiniu. Badanie objęło 67 osób: 35 dziewczynki i 32 chłopców. Czas wolny 
odgrywa w  ich dniu ważną rolę. Spędzają go zwykle w  towarzystwie rodziny. Najczęściej 
wykorzystują go do rekreacji fizycznej, także w przypadku zajęć pozalekcyjnych. Większość 
respondentów realizuje w czasie wolnym swoje zainteresowania.

FREE TIME PHYSICAL ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF RURAL 
COMMUNITY PUPILS

Keywords: physical activity, spare time, pupils, recreation

Abstract: The purpose of the article is to investigate the perception and usage of spare time 
in the context of physical activity among young people on the example of 4–6 class pupils 
from the primary school in Strzebiń. In total, 67 persons (35 girls and 32 boys) were ques-
tioned. Spare time plays an important role in their lives. Mostly, they spend it together with 
their families. Most often, spare time is filled with physical recreation, also in the case of 
extra-curricular activities at school. The majority of the respondents follow their hobbies in 
their spare time.


