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Preferencje studentów aglomeracji tarnowskiej
w zakresie czynnych form rekreacji ruchowej
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formy rekreacji ruchowej

S t r e s z c z e n i e: W wyniku przeobra¿eñ, jakie zasz³y w kraju w ostatnich dwudziestu latach,
zarówno w sferze spo³eczno-gospodarczej jak i w œwiadomoœci spo³eczeñstwa, znacznie sze-
rzej poczêto rozumieæ potrzebê aktywnego wypoczynku i jego niepodwa¿alnego znaczenia
w promocji zdrowia. Zagadnienie to jest jednak zró¿nicowane, maj¹c na uwadze poszczególne
grupy spo³eczne. Interesuj¹c¹ w tym wzglêdzie zdaje siê byæ m³odzie¿ studencka, której wol-
noczasowe zainteresowania maj¹ niejednokrotnie charakter zmienny i nietrwa³y, a kszta³towa-
nie tych¿e w tym okresie ontogenezy ma niew¹tpliwy wp³yw na ich rozwój w dalszym ¿yciu.
St¹d, celem pracy jest próba okreœlenia postaw studentów tarnowskich wobec czynnych form
rekreacji ruchowej, w tym podejmowania celowych zachowañ w tym aspekcie.

1. Wstêp

Nasilony rozwój cywilizacyjny radykalnie zmieni³ œrodowisko naturalne i styl
¿ycia cz³owieka. Doprowadzi³ nie tylko do pozytywnych, ale tak¿e do negatywnych
zmian w ¿yciu ka¿dej jednostki. Ich efektem jest nadmierne tempo ¿ycia, stale to-
warzysz¹cy cz³owiekowi poœpiech, stres, ha³as, a nade wszystko zagro¿enie choro-
bami cywilizacyjnymi, do których nale¿¹ m.in.: choroba niedokrwienna serca, ner-
wice, nadciœnienie têtnicze, oty³oœæ, nowotwory, alergie, cukrzyca, bóle krêgos³upa
oraz liczne schorzenia narz¹du ruchu. Jednym z najwa¿niejszych czynników sprzy-
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jaj¹cych wymienionym zagro¿eniom jest zmniejszona aktywnoœæ ruchowa lub
ca³kowity jej brak (Kuñski, 2000). Zmiana stylu ¿ycia z siedz¹cego, „przekarmio-
nego” i o du¿ym obci¹¿eniu emocjonalnym, na styl ¿ycia o du¿ej aktywnoœci ru-
chowej, racjonalnym od¿ywianiu i odpowiedniej dozie odpoczynku jest warunkiem
zachowania zdrowia i zdolnoœci do ró¿nych form dzia³alnoœci zawodowej, spo³ecz-
nej i innej. Czynny wypoczynek podtrzymuje bowiem aktywn¹ postawê cz³owieka
w ci¹gu jego ca³ego ¿ycia (Toczek-Werner, 2007). Niestety, wobec „nowych” form
zmêczenia, wymagaj¹cych wiêkszej aktywnoœci fizycznej i wprowadzenia profilak-
tyki w postaci ¿ycia aktywnego i zdrowego, wspó³czesna rekreacja ruchowa czêsto
pozostaje w opozycji. Aksjomatem jest wiêc, i¿ wspó³czesny, intensywnie ¿yj¹cy
cz³owiek musi nauczyæ siê w równym stopniu czynnie i racjonalnie odpoczywaæ
(Kozdroñ, 2008). St¹d, nieuniknione jest przewartoœciowanie w tym wzglêdzie do-
tychczasowych postaw. Im szybciej to nast¹pi, tym prêdzej pojawi¹ siê po¿¹dane
efekty. Wydaje siê, i¿ okres studiów jest w przypadku ludzi m³odych najlepsz¹ ku
temu okazj¹.

Z uwagi na zakres tematyczny niniejszego opracowania zwrócono szczególn¹
uwagê na zagadnienie rekreacyjnych zainteresowañ wolnoczasowych tarnowskich
studentów.

2. Cel, metoda badañ i materia³ badawczy

Celem badañ by³o poznanie rekreacyjnych zainteresowañ studentów aglomeracji
tarnowskiej. Nadto, okreœlenie motywów, dla których studenci podejmuj¹ dzia³al-
noœæ rekreacyjn¹, a jeœli to robi¹, z jak¹ czêstotliwoœci¹ uprawiaj¹ wybrane przez
siebie formy rekreacji ruchowej. St¹d sformu³owano pytania badawcze:

1. Jakie s¹ motywy podejmowania dzia³alnoœci rekreacyjnej przez studentów
miasta Tarnowa?

2. Jakie formy rekreacji ruchowej preferuj¹ studenci tarnowscy?
3. Jaka jest czêstotliwoœæ uprawiania wybranych form rekreacji ruchowej przez

studentów?

W celu uzyskania niezbêdnych danych zastosowano ankietê jako podstawow¹
technikê badawcz¹. Ankieta jest technik¹ gromadzenia informacji, polegaj¹c¹ na
wype³nianiu przez badanego wczeœniej przygotowanych kwestionariuszy, najczêœ-
ciej o wysokim stopniu standaryzacji, w obecnoœci osoby przeprowadzaj¹cej
ankietê (Tauber, Œliwiñski, 1999). Jako narzêdzie badawcze wykorzystano kwestio-
nariusz ankiety. Pod tym pojêciem rozumie siê zbiór specjalnie dobranych i sfor-
mu³owanych pytañ, na które badane osoby powinny udzieliæ odpowiedzi (Pieter,
1975).

Badaniom poddano studentów dwóch uczelni tarnowskich: Ma³opolskiej Wy¿-
szej Szko³y Ekonomicznej oraz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej. Ogó³em,
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do iloœciowego opracowania zebranych danych zakwalifikowano 100 kwestionariu-
szy ankietowych, w tym 58 wype³nionych przez studentki i 42 przez studentów.
Z ogó³u badanych 52 osoby (32 kobiety, 20 mê¿czyzn), by³o studentami trzeciego
roku studiów, 30 osób (16 kobiet i 14 mê¿czyzn), to studenci drugiego roku, zaœ
18 respondentów (10 kobiet oraz 8 mê¿czyzn), reprezentowa³o pierwszy rok stu-
diów. Badania przeprowadzono w miesi¹cach kwietniu i maju 2009 roku. Zebrany
materia³ empiryczny stanowi³ podstawê do opracowania odpowiedzi na postawione
pytania badawcze.

3. Wyniki badañ

3.1. Motywy podejmowania dzia³alnoœci rekreacyjnej
przez studentów miasta Tarnowa

Pytanie zadane studentom brzmia³o: Co motywuje Ciê do uprawiania rekreacji
ruchowej? Wyniki zamieszczono w tablicy 1.
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T a b l i c a 1

Motywy podejmowania dzia³alnoœci rekreacyjnej przez tarnowskich studentów (w %)

Lp. Motywy podejmowania dzia³alnoœci rekreacyjnej
P³eæ

Ankietowani
ogó³em

Kobiety Mê¿czyŸni

1. Poprawa wyników/osi¹gniêæ w³asnych 3,45 14,3 8

2. Chêæ zdobycia nowych doœwiadczeñ 6,7 23,8 14

3. Chêæ sprawdzenia swoich mo¿liwoœci 6,7 19,0 12

4. Odreagowanie od trudów dnia codziennego 41,4 47,6 44

5. Mo¿liwoœæ poprawy samopoczucia 20,7 9,5 16

6. Mo¿liwoœæ poprawy wygl¹du 100 57,1 82

7. Mo¿liwoœæ poprawy stanu zdrowia 17,24 9,5 14

8. Pasja/hobby 3,45 14,3 8

9. Przyjemnoœæ 86,2 85,7 86

10. Ciekawoœæ 0 0 0

11. Inne 0 0 0

Liczebnoœæ kategorii N = 58 N = 42 N = 100

U w a g a: Udzia³y procentowe nie sumuj¹ siê do 100%, poniewa¿ badani mogli udzieliæ wiêcej ni¿
jedn¹ odpowiedŸ.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



Ankietowani mieli mo¿liwoœæ wyboru spoœród podanych, nie wiêcej jednak ni¿
trzech najwa¿niejszych wed³ug nich motywów, którymi kieruj¹ siê przy podejmo-
waniu ró¿norodnych form rekreacji. Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ studenci podejmuj¹
dzia³alnoœæ rekreacyjn¹ zdecydowanie dla przyjemnoœci, bowiem a¿ 86% zazna-
czy³o tê odpowiedŸ. Zarówno dla studentek (86,2%), jak i studentów (85,7%) by³ to
najbardziej istotny aspekt. Niewiele mniej, bo a¿ 82% ogó³u badanych, jako czyn-
nik motywuj¹cy wybra³o „mo¿liwoœæ poprawy wygl¹du”. Zdecydowanie w wybo-
rze tej odpowiedzi dominowa³y kobiety – ka¿da zaznaczy³a ten wariant (100%).
Natomiast dla nieco wiêcej ni¿ po³owy mê¿czyzn (57,1%), motyw ten odgrywa
istotn¹ rolê. Trzeci¹ z przyczyn podejmowania dzia³alnoœci rekreacyjnej by³o „od-
reagowanie od trudów dnia codziennego”. OdpowiedŸ tê wybra³o 44% responden-
tów. Wiêkszoœæ z nich stanowili mê¿czyŸni (47,6%), niewiele mniej kobiety
(41,4%). Najmniej motywuj¹cym jest uprawianie rekreacji ruchowej „z ciekawoœ-
ci”. ¯aden z ankietowanych nie zaznaczy³ tej odpowiedzi.

3.2. Formy rekreacji ruchowej preferowane przez tarnowskich studentów

Pytanie zadane respondentom brzmia³o: Któr¹ z czynnych form rekreacji rucho-
wej najczêœciej uprawiasz?

Pytanie rozpatrywano w trzech aspektach – letnich form rekreacyjnych, zimo-
wych form rekreacji oraz osobno zespo³owych gier sportowo-rekreacyjnych, któ-
rych uprawianie jest niezale¿ne od pory roku. Wyniki zawarto w tablicach 2, 3 i 4.

Badani mieli mo¿liwoœæ wskazania nie wiêcej ni¿ trzech najbli¿szych im form
czynnej rekreacji. Wœród ogó³u respondentów najczêœciej wskazywano na kultury-
stykê (50%), fitness (48%) oraz jazdê na rowerze (46%). Te trzy formy dominowa³y
nad pozosta³ymi. Nieco mniej, bo 42% wybra³o spacer jako istotn¹ dla nich formê
rekreacji. Œrednim zainteresowaniem cieszy³y siê jogging (30%) i p³ywanie (28%).
Niewielka czêœæ badanych wskaza³a na chodzenie po górach (8%), wêdkarstwo
(6%), znikoma na sporty walki oraz taniec (po 4%). Takie dyscypliny jak gimnasty-
ka, sporty ekstremalne czy jazda konna, nie cieszy³y siê zainteresowaniem tarnow-
skich studentów. Wartym podkreœlenia jest fakt, i¿ wœród kobiet zdecydowanie naj-
wiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia z fitness, bo a¿ 82,76% zaznaczy³o
tê formê. Potwierdza to olbrzymi¹ popularnoœæ tej formy ruchu i jej pochodnych
wœród m³odych kobiet. Wœród mê¿czyzn zdecydowanie dominowa³y zajêcia kultu-
rystyczne, za którymi optowa³o 71,4% ogó³u badanych.

Z uwagi na popularnoœæ gier zespo³owych, naturalnym wydawa³o siê sprawdze-
nie, które z nich ciesz¹ siê najwiêkszym, praktycznym zainteresowaniem tarnow-
skich studentów. Wyniki zawarto w tablicy 3.

Z zamieszczonych w tablicy 3 danych wynika, i¿ najwiêcej ankietowanych
(42%) wybra³o siatkówkê jako najczêœciej uprawiany sport zespo³owy. Byæ mo¿e
wynika to m.in. ze zdecydowanie wiêkszej i ³atwiejszej dostêpnoœci do sal gimna-
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T a b l i c a 2

Letnie formy rekreacji ruchowej najczêœciej uprawiane przez studentów Tarnowa (w %)

Lp.
Najczêœciej uprawiane letnie formy

rekreacji ruchowej

P³eæ
Ankietowani

ogó³em
Kobiety Mê¿czyŸni

1. Bieganie (Jogging) 34,5 23,8 30

2. Spacerowanie 48,3 33,3 42

3. P³ywanie 24,1 33,3 28

4. Wêdkarstwo 0 14,3 6

5. Gimnastyka 0 0 0

6. Chodzenie po górach 0 19 8

7. Jazda na rowerze 51,7 38 46

8. Kulturystyka 34,5 71,4 50

9. Fitness 82,76 0 48

10. Sporty ekstremalne 0 0 0

11. Jazda konna 0 0 0

12. Sporty walki 0 9,5 4

13. Taniec 6,9 0 4

14. Inne 0 0 0

Liczebnoœæ kategorii N = 58 N = 42 N = 100

U w a g a: Udzia³y procentowe nie sumuj¹ siê do 100%, poniewa¿ ankietowani mogli udzieliæ wiê-
cej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.

T a b l i c a 3

Gry zespo³owe najczêœciej uprawiane przez tarnowskich studentów (w %)

Lp. Dyscyplina
P³eæ

Ankietowani
ogó³em

Kobiety Mê¿czyŸni

1. Siatkówka 58,6 19 42

2. Koszykówka 10,3 23,8 16

3. Pi³ka no¿na 0 47,6 20

4. Pi³ka rêczna 3,4 9,6 6

5. Hokej 0 0 0

6. Inne 0 0 0

7. Nie uprawiam ¿adnych gier zespo³owych 27,7 0 16

Liczebnoœæ kategorii N = 58 N = 42 N = 100

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



stycznych o standardowych wymiarach (trudniej o wiêksze hale sportowe z boiska-
mi o wymiarach umo¿liwiaj¹cych grê w pi³kê rêczn¹, jeszcze trudniej o boiska
pi³karskie). Istotne jest równie¿, ¿e 58,6% kobiet zaznaczy³o tê dyscyplinê, co byæ
mo¿e wynika z faktu, ¿e nawet przy nieco ni¿szych umiejêtnoœciach technicznych
i poziomie motorycznym mo¿liwa jest rekreacyjna forma gry (odbijanie pi³ki)
w siatkówkê. Drugim w kolejnoœci sportem zespo³owym jest pi³ka no¿na, któr¹ za-
znaczy³o 20% badanych (w tym 47,6% studentów i ani jedna studentka), co nie po-
winno dziwiæ z uwagi na olbrzymi¹ popularnoœæ tej gry wœród mê¿czyzn na œwie-
cie. Trzecim, wybranym przez respondentów sportem zespo³owym jest koszykówka
(16%), za któr¹ opowiedzia³o siê 23,8% studentów i 10,3% studentek. Najmniej po-
pularna okaza³a siê gra w pi³kê rêczn¹ (6% ogó³u), zaœ gry w hokeja nie wskaza³
nikt z badanych (co mo¿e byæ spowodowane brakiem mo¿liwoœci uprawiania tej
dyscypliny w Tarnowie). Symptomatyczne jest, i¿ odpowiedŸ „nie uprawiam ¿ad-
nych gier zespo³owych” zaznaczy³o 27,7% pañ i ani jeden mê¿czyzna.

Kolejne pytanie zadane studentom brzmia³o: Które ze sportów zimowych naj-
chêtniej uprawiasz? Efekty ich odpowiedzi zamieszczono w tablicy 4.

Jak wynika z tablicy 4 równie¿ sporty zimowe ciesz¹ siê sporym zainteresowa-
niem tarnowskich studentów. Najchêtniej uprawiane jest narciarstwo zjazdowe
(42% ogó³u), wskazane przez 34,5% kobiet i 52,4% mê¿czyzn. Byæ mo¿e spowo-
dowane jest to ciesz¹cymi siê du¿ym zainteresowaniem wœród studentów obozami
szkoleniowymi w zakresie narciarstwa zjazdowego, organizowanymi w ramach
programu studiów na niektórych kierunkach kszta³cenia tarnowskich uczelni. Ko-
lejn¹ dyscyplin¹ wybran¹ przez ankietowanych jest snowboard (22% ca³oœci),
w tym studentki 17,3%, studenci 28,6%. Uprawianie ³y¿wiarstwa natomiast, zade-
klarowa³o jedynie 10% ogó³u ankietowanych. A¿ 26% wszystkich badanych stwier-
dzi³o, i¿ nie interesuje siê ¿adn¹ z dyscyplin zimowych.
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T a b l i c a 4

Sporty zimowe najchêtniej uprawiane przez studentów Tarnowa (w %)

Lp. Dyscyplina
P³eæ

Ankietowani
ogó³em

Kobiety Mê¿czyŸni

1. Narciarstwo zjazdowe 34,5 52,4 42

2. Snowboard 17,3 28,6 22

3. £y¿wiarstwo 10,3 9,5 10

4. Bieganie na nartach 0 0 0

5. Inne 0 0 0

6. Nie uprawiam sportów zimowych 37,9 9,5 26

Liczebnoœæ kategorii N = 58 N = 42 N = 100

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



3.3. Czêstotliwoœæ uprawiania wybranych, czynnych form rekreacji
ruchowej przez tarnowskich studentów

Ostatnie pytanie zadane studentom brzmia³o: Jak czêsto czynnie uprawiasz re-
kreacjê ruchow¹? Odpowiedzi ankietowanych ujêto w tablicy 5.

Z danych w tablicy 5 wynika, i¿ najwiêkszy odsetek studentów podejmuje czyn-
nie dzia³alnoœæ rekreacyjn¹ raz w tygodniu (44% ogó³u badanych), w tym 37,9%
kobiet i 52,4% mê¿czyzn. Z kolei, kilka razy w miesi¹cu zadeklarowa³o 32% ankie-
towanych. Przypuszczalnie, czynne uprawianie rekreacji przez studentów z tak¹
czêstotliwoœci¹ mo¿e byæ skutkiem z jednej strony ograniczenia czasu wolnego
spowodowanego bogatymi programami nauczania na poszczególnych kierunkach
studiów, z drugiej zaœ (co istotne), brakiem wyrobionych u nich sta³ych nawyków
ruchowych. Kilka razy w tygodniu zaznaczy³o jedynie 16% respondentów. Zniko-
ma ich czêœæ, tj. 8%, uprawia wybrane formy rekreacji codziennie (mo¿e to tak¿e
œwiadczyæ o przynale¿noœci tych studentów do klubów sportowych). W kontekœcie
wytycznych WHO (Œwiatowej Organizacji Zdrowia), i¿ minimum aktywnoœci ru-
chowej cz³owieka, to codzienne 30-minutowe wysi³ki wytrzyma³oœciowe wykony-
wane z intensywnoœci¹ 40–60% maksymalnych mo¿liwoœci, dane obrazuj¹ce czê-
stotliwoœæ czynnego uprawiania rekreacji przez tarnowskich studentów s¹ co
najmniej zastanawiaj¹ce.

4. Podsumowanie i wnioski

Aktywnoœæ fizyczna jest uznanym miernikiem zdrowia we wszystkich okresach
¿ycia jednostki. Jej brak jest tzw. niezale¿nym czynnikiem ryzyka. Minimum ak-
tywnoœci ruchowej (niezbêdna dawka ruchu w ci¹gu tygodnia) jest biologicznym
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T a b l i c a 5

Czêstotliwoœæ czynnego uprawiania rekreacji ruchowej przez tarnowskich studentów (w %)

Lp. Odpowiedzi
P³eæ

Ankietowani
ogó³em

Kobiety Mê¿czyŸni

1. Codziennie 3,5 14,3 8

2. Kilka razy w tygodniu 10,3 23,8 16

3. Raz na tydzieñ 37,9 52,4 44

4. Kilka razy w miesi¹cu 48,3 9,5 32

5. Raz na jakiœ czas 0 0 0

Liczebnoœæ kategorii N=58 N=42 N=100

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



nakazem, koniecznoœci¹ ¿yciow¹, obowi¹zkiem moralnym i spo³ecznym w kreacji
w³asnego zdrowia cz³owieka. Szczególna rola aktywnoœci ruchowej u studentów
spe³nia przede wszystkim funkcjê rozwojow¹. Jej znaczenie polega g³ównie na sty-
mulacji rozwoju fizycznego przez kszta³towanie czynnoœciowych i morfologicz-
nych cech ustroju. W tym okresie bowiem, organizm wytwarza niejako nadwy¿kê
(kapita³ fizjologiczny), procentuj¹c¹ w dalszym ¿yciu. Dotyczy to zw³aszcza wyso-
kiego poziomu ogólnej wydolnoœci fizycznej, stanowi¹cego rezerwê dla póŸniej-
szych procesów inwolucyjnych, zwi¹zanych ze starzeniem siê ludzkiego organiz-
mu. Ogromne znaczenie ruchu w tym okresie polega równie¿ na kompensacji
przeci¹¿eñ zwi¹zanych z nauk¹ oraz czêsto korekcji odchyleñ w rozwoju psychofi-
zycznym. St¹d, potrzeb¹ chwili by³o przeprowadzenie powy¿szych badañ studen-
tów tarnowskich uczelni.

Przedstawione badania pozwoli³y ukazaæ preferencje studentów miasta Tarnowa,
co do zainteresowañ poszczególnymi formami rekreacyjnymi oraz czynnej, fak-
tycznej czêstotliwoœci ich uprawiania. Uzyskane wyniki pozwalaj¹ na sformu³owa-
nie wniosków:

1. Do najczêstszych motywów podejmowania dzia³alnoœci rekreacyjnej nale¿¹
(w kolejnoœci): czerpanie przyjemnoœci, mo¿liwoœæ poprawy w³asnego wygl¹du
oraz chêæ odreagowania od trudów dnia codziennego.

2. Najczêœciej uprawiane letnie formy rekreacji ruchowej to: kulturystyka, fit-
ness, jazda na rowerze i spacerowanie.

3. Najchêtniej i najczêœciej uprawiane gry zespo³owe to w kolejnoœci: siatkówka,
pi³ka no¿na oraz koszykówka.

4. Najchêtniej uprawiane zimowe formy rekreacji ruchowej to kolejno: narciar-
stwo zjazdowe i snowboard.

5. Niezadowalaj¹ca jest czêstotliwoœæ czynnego podejmowania (wybranych
przez samych siebie) form rekreacji ruchowej. Jest to najczêœciej raz w tygodniu,
b¹dŸ kilka razy w miesi¹cu.
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Preferences of the Tarnów Urbanised Area Students
within the Active Forms of Motor Recreation

S u m m a r y: As a result of the transformations which have appeared in our country over the
last 20 years, both in social and economic area and in social awareness, the need of active lei-
sure and its health effect have become increasingly appreciated. However, it is a complex issue
as it regards various social groups. Perhaps the most interesting group is that of students whose
free-time interests are often likely to change and their development in the period of ontogenesis
undoubtedly influences their life prospects. Thus, the aim of this paper is an attempt to describe
the attitude of students from Tarnów towards recreational activities including deliberate pat-
terns of behavior in this regard.

K e y w o r d s: students’ free-time interests, physical activity, recreational physical activity
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