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DLA MŁODZIEŻY

Powszechnie wiadomo, jak ważną rolę odgrywa czas wolny 
w życiu każdego człowieka, w szczególności młodego. Należy so-

bie uświadomić, że nieprawidłowe gospodarowanie czasem wolnym 
przez ludzi młodych może prowadzić do wielu niekorzystnych zja-

wisk w procesie kształtowania osobowości, które mają niebagatelny 
wpływ na późniejsze życie. Z drugiej strony, odpowiedzialne podej-
mowanie problematyki własnego czasu wolnego może znacząco po-

móc młodemu człowiekowi osiągnąć sukces w życiu dorosłym. Coraz 
częściej obserwujemy występujący deficyt wolnego czasu, związany 
z szybkim tempem życia społeczeństwa. Codzienna praca, dokształ-
canie się oraz życie rodzinne sprawiają, że jednostka ma ograniczony 
czas dla siebie. Dlatego tak ważne jest, aby umiała go w pełni i właś-

ciwie spożytkować. „Gospodarować czasem – znaczy panować nad 
własną pracą i czasem, a nie poddawać się ich tyranii”1. 

Skuteczne gospodarowanie czasem pozwala na: „zdobycie lep-

szego rozeznania w przyszłych działaniach i priorytetach, zachowa-

nie większej swobody twórczego działania (akcja zamiast reakcji), 
świadomie radzić sobie ze stresem, zmniejszać go i unikać, zyskać 
więcej wolnego czasu, tj. czasu dla rodziny, przyjaciół i dla siebie, 

1 L.J. Seiwert, Jak organizować czas wolny, Warszawa 1998, s. 9. 
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konsekwentnie i systematycznie dochodzić do celu, nadając życiu 
sens i kierunek”2.

W ustroju komunistycznym czas wolny wykorzystywany był 
przez państwo w celu indoktrynacji ideologicznej i ścisłego podpo-

rządkowania sobie jednostki. Przykładem tego może być poniższy 
cytat: „Działalności (wychowawczej) sprzyjać powinno zapoznawa-

nie dzieci i młodzieży z dorobkiem Polski Ludowej, organizowanie 
wycieczek do przodujących zakładów pracy, spotkania z gospodarza-

mi terenu, na którym zlokalizowana jest placówka wypoczynku, kon-

takty z przodującymi robotnikami, działaczami politycznymi i spo-

łecznymi. Temu celowi powinny służyć również spotkania z byłymi 
żołnierzami i oficerami Ludowego Wojska Polskiego, kombatantami 
drugiej wojny światowej, członkami ZBoWiD itp.”3. 

Powszechnie wiadomo, że młody człowiek ma wiele możliwości 
spędzania swojego czasu wolnego. Autor podziela pogląd prezento-

wany w literaturze przedmiotu, iż pierwsze miejsce jednak w tym 
zadaniu powinna zajmować rodzina. Na rodzinie bowiem spoczywa 
największa odpowiedzialność za prawidłową organizację czasu wol-
nego dziecka. To ona daje podstawy wychowaniu dziecka i wytycza 
drogę całemu procesowi wychowawczemu, jest swoistym pomostem 
między dzieckiem a społeczeństwem. Rodzina już od najmłodszych 
lat powinna starać się o równomierne rozwijanie wszystkich cech 
osobowości potomka, zarówno fizycznych – przez ruch, gry i zabawy 
na świeżym powietrzu, umysłowych – przez rozwijanie wiadomości 
i umiejętności, jak i moralnych – przez rozwijanie form prawidłowe-

go zachowania. Mądra organizacja czasu wolnego dziecka pozwala 
na prawidłowe rozwijanie wszystkich tych cech. Rodzina realizuje 
swoje zadania w zakresie wychowania fizycznego przez różne działa-

nia, np. przez codzienne umożliwienie dziecku przebywania na świe-

żym powietrzu, wspólne wycieczki krajoznawcze, wczasy na łonie 

2 Tamże, s. 17. 
3 J. Kowalski, Cele i zadania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w: Orga-

nizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Warszawa 1981, s. 6. 



ROLA I ZADANIA LOKALNYCH INSTYTUCJI... 81

natury. Wspólne wycieczki do teatru, kina, opery pozwolą na rozwi-
janie w dziecku pozytywnych wzorców kulturowych i estetycznych. 
Rodzice powinni uczestniczyć w czasie wolnym swoich dzieci i czas 
ten z nimi dzielić. Wspólne zainteresowania i zajęcia dodatkowo po-

zwalają na nawiązanie silnej więzi łączącej rodziców z dziećmi4.

Mówiąc o problematyce organizacji czasu wolnego młodzieży 
i dzieci, nie należy zapominać o roli szkoły. Jak pokazuje poniższy 
cytat, szkoła nie tylko dostarcza wiedzę, lecz także doskonale akty-

wizuje i angażuje podopiecznych do wielorakich form działania na 
terenie placówki i poza nią. „Dzięki uczniowskim klubom sporto-

wym wzbogaceniu ulega program wychowawczy szkoły, poszerza 
się jej środowisko społeczne i nabiera praktycznego wymiaru stop-

niowe przechodzenie uczniów od uspołecznienia, przez samorząd-

ność do demokracji. Młodzież włączona w działalność sportową nie 
tylko uczy się życia w zespole, samodzielnego podejmowania zadań 
i demokratycznych zasad wyznaczających granice samorządowych 
autonomii, lecz także ponosi skutki własnych decyzji i doświadcza 
na sobie ich dobrodziejstw i błędów”5. Dużą rolę w tym procesie 
odgrywa wychowawca, który jest odpowiedzialny za wybór i prze-

bieg zajęć z młodzieżą. „Powinien dążyć nie tylko do rozwoju mięśni 
i aparatu kostnego, ale także do wzbogacenia umysłu, wyrobienia siły 
woli i charakteru podopiecznych. Powinien ich uczyć walki szlachet-
nej, dobrowolnej, której wynikiem jest pomnażanie sił i wzmacnianie 
zdrowia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne 
i innych”6. Zajęcia w uczniowskich klubach sportowych mogą służyć 
również edukacji ekologicznej i regionalnej. Dzięki temu młodzież 

4 Por. H. Smarzyński, Wychowanie w rodzinie, Wrocław – Warszawa – Kraków 
– Gdańsk 1978, s. 69. 

5 M. Tarnowski, Sport jako metoda wychowania dzieci i młodzieży, w: Praca 
opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, red. Cz. Kęp-

ski, Lublin 2005, s. 153. 
6 T. Bielecki, Funkcja wychowawcza uczniowskich klubów sportowych, w: Pra-

ca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, dz. cyt., 
s. 174. 
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poznaje środowisko, w którym mieszka, i uczy się, jak należy o nie 
dbać. Poznaje również inne regiony i ich walory, dzięki uczestnictwu 
w obozach i koloniach organizowanych przez uczniowskie kluby 
sportowe. Mają one dwa główne cele: zdrowotny i wychowawczy. 
Ważny jest wybór odpowiedniego miejsca do realizacji zajęć. Należy 
tak dobrać miejsce, by „jak najwięcej zajęć przeprowadzać na świe-

żym powietrzu i w warunkach naturalnych”7. 

Jak widać, kolonie są formą spędzania wolnego czasu, która roz-

wija dziecko. „Taki rodzaj wypoczynku przede wszystkim odkrywa 
przed dzieckiem nowe horyzonty, stwarza możliwość uprawiania no-

wego sportu i nauczenia się radzenia z problemami życia w społecz-

ności. Poza tym dziecko ma na kolonii możliwość rozwijania swoich 
pasji i uczestnictwa w interesujących zajęciach. Pod okiem doświad-

czonego personelu będzie eksplorował nowe dla siebie dziedziny, np. 
wsiądzie do kajaka, zejdzie do jaskini, nauczy się jeździć na nartach 
itd.”8. Na koloniach poprzez zabawę jednocześnie realizowany jest 
proces nauki i wychowania. Popularne biegi na orientację realizują 
wiele celów dla młodzieży, w tym m.in.:

„nauczenie praktycznego posługiwania się mapą i busolą, 
wykształcenie spostrzegawczości, szybkości i trafności podejmo-

wania decyzji, 
podniesienie kondycji fizycznej, 
uczulenie na piękno przyrody, 
kształtowanie postawy świadomego i zdyscyplinowanego uczest-

nictwa we współzawodnictwie indywidualnym i zespołowym.

Realizowanie powyższych celów sprawia, iż jest to coraz szerzej 
popularyzowana dyscyplina, harmonijnie łącząca w sobie wychowa-

nie, rozwój fizyczny i intelektualny jej uczestników”9. 

7 K. Klaś-Pupar, Obozy sportowo-rekreacyjne, „Remedium” 3/2008, s. 21. 
8 B. Mucha, Obóz, kolonia, wycieczka, w: Encyklopedia. Rodzice i dzieci, Bielsko- 

-Biała 2002, s. 448. 
9 S. Mazur, J. Wojtycza, J. Ziarkowski, Praca pozalekcyjna nauczyciela. Porad-

nik metodyczny, Kraków 1996, s. 56. 
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Nie powinno to dziwić, jeśli mamy świadomość roli zabawy 
w procesie wychowawczym. Jak wiemy, zabawa zespala i integruje 
jej uczestników, jest to jedna z jej głównych funkcji. „Funkcja ta jest 
pochodną tzw. społecznych potrzeb człowieka. (…) Chodzi mianowi-
cie o potrzebę przynależności, łączności, więzi uczuciowych, akcep-

tacji ze strony innych, współuczestnictwa. Otóż gra i zabawa jakby 
wychodzi naprzeciw tym naszym naturalnym inklinacjom: do gry, do 
zabawy zwykle potrzeba przecież co najmniej dwojga ludzi, którzy 
chcą i potrafią się bawić w to samo. W ten sposób tworzą się lub 
umacniają nieraz silne, długoletnie związki międzyludzkie, powstałe 
w wyniku wspólnego świętowania, uczestnictwa w różnych impre-

zach sportowych, artystycznych, na bazie wspólnych gier, poczyna-

jąc od piaskownicy, placu zabaw, a kończąc na tych, które bardziej 
przystoją ludziom dorosłym”10. Jak więc można zauważyć, szkoła ma 
ogromne możliwości, jeśli chodzi o organizację czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży. Mnogość i atrakcyjność tych form może sprawić, 
że wychowanie młodego człowieka będzie pełne, skuteczne i przy-

niesie oczekiwany rezultat. Jak widzimy, szkoła wbrew pozorom nie 
tylko organizuje proces nauczania, lecz także odgrywa znaczną rolę 
w procesie organizacji czasu wolnego młodzieży poza placówką.

Podobne idee są realizowane poprzez działalność świetlic środo-

wiskowych. W literaturze znajdziemy wiele definicji pojęcia „świet-
lica środowiskowa”. Autor za najbardziej trafną i transparentną uzna-

je następującą: „Świetlica środowiskowa jest jedną z form działań 
pomocniczych na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo lub pa-

tologicznych. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza jest zobo-

wiązana do zapewnienia dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki 
rodzicielskiej lub niedostosowanym społecznie dzienną lub dobową, 
ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Podstawowym zadaniem 

10 Ks. K. Mikucki, Homo ludens – czyli o zabawie i jej roli w życiu człowieka,  

w: Recreatio religiosa, odpoczynek czy odnowa, red. K. Wójtowicz, Kraków 2006, 
s. 34. 
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świetlicy jest wspieranie rodzin w ich podstawowych funkcjach, 
przede wszystkim tych, które borykają się z licznymi problemami”11. 

Ważny w pracy wychowawców jest okres poświęcony na terapię, 
zarówno indywidualną, jak i grupową, która uzupełnia i wzbogaca 
profilaktykę. „Działania profilaktyczne mają za zadanie kształtowa-

nie systemu wartości oraz rozwijanie umiejętności podejmowania 
decyzji i dokonywania właściwych wyborów życiowych. Kolejnym 
ważnym aspektem zajęć profilaktycznych jest kształtowanie odpo-

wiedzialności za własne czyny i zachowania w stosunku do innych 
ludzi oraz ukazywanie wartości płynących z relacji koleżeńskich czy 
przyjacielskich. Poza tym istotną rolę odgrywa także nauka kultural-
nych zachowań w życiu codziennym”12. 

Jak zauważamy, to właśnie w świetlicy młodzież ze środowisk pa-

tologicznych może czerpać prawidłowe wzorce spędzania swojego 
czasu wolnego, gdyż często po przyjściu do domu nie ma możliwości 
i sposobności, aby w pozytywny sposób spędzać swój czas po nauce 
w szkole. Świetlica środowiskowa jest miejscem zaspokajania po-

trzeb psychicznych jej wychowanków. Należy do nich zaliczyć prze-

de wszystkim: „potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę kontaktu emocjo-

nalnego, potrzebę samodzielności oraz potrzebę sukcesu. (…) Dzieci 
mają tam oparcie w dorosłych, a w trudnych chwilach mogą liczyć na 
ich pomoc. Do podstawowych zadań wychowawców należy bowiem 
dbanie o atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania”13. Do-

świadczenia i wiedza nabyte w codziennych zajęciach i obowiązkach 
stanowią zasoby, które młody człowiek wykorzysta w dorosłym ży-

ciu, co obrazują powyższe rozważania. 

Instytucjami, których ważnym aspektem działalności jest organi-
zowanie czasu wolnego, a nawet całodobowa organizacja tego czasu, 

11 M. Łaskawiec, Działalność profilaktyczno-wychowawcza Świetlicy Środowi-
skowej w Bukownie, w: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i eduka-
cyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego, red. T. Wilk, Kraków 2007, s. 38. 

12 Tamże, s. 47. 
13 Tamże, s. 49. 
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są bursy szkolne i internaty. Rola i znaczenie burs i internatów jako 
miejsc zapewniających młodzieży opiekę i wychowanie w okresie 
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania jest ważna w Polsce. 
Jak pokazuje poniższy cytat, jednym z licznych zadań organizacji 
czasu wolnego na terenie burs i internatów jest proces adaptacyjny 
do nowych warunków mieszkalnych, zwłaszcza nowych wychowan-

ków. To zadanie spoczywa w głównej mierze na wychowawcach. 
„Młodzież oczekuje współpracy z wychowawcami aktywnymi twór-
czo, głęboko czującymi problemy młodego pokolenia, naturalnymi 
w swych postawach nacechowanych sprawiedliwością, akceptacją 
i zrozumieniem. Wychowankowie wyraźnie wskazują na konieczność 
wzajemnego poszanowania preferencji odnośnie do organizacji życia 
w internacie i relacji osobowych przy tworzeniu ich «drugiego domu» 
– internatu”14. Jeżeli powyższe oczekiwania młodzieży zostaną zrea-

lizowane, to wzrastają szanse stworzenia wspólnoty wśród wycho-

wanków, która przyczyni się do kulturalnego współżycia na terenie 
placówki. Poprzez organizację czasu wolnego młodzieży w bursach 
i internatach można wytworzyć wśród niej pozytywne wzorce zacho-

wań, które cechują nie tylko jednostki, lecz – jak to zostało ukazane 
– także wspólnotę. 

Istnieje wiele możliwości stymulacji wychowanka i grupy. Jedną 
z form takiego oddziaływania jest biblioterapia, która oddziałuje na 
proces socjalizacji wychowanków. Wiąże się to z dużą rolą książki 
w życiu człowieka i społeczeństw oraz funkcją, jaką ona pełni. Wy-

różniamy następujące społeczne funkcje czytelnictwa: „filozoficzno
-społeczną, estetyczną, wychowawczą, poznawczo-emocjonalną, 
werystyczną, rozrywkową i substytutywną”15. Zwłaszcza funkcja 
wychowawcza jest bardzo istotna, bowiem służy kształtowaniu po-

staw młodego człowieka: „książka umiejętnie dobrana ma szanse 

14 B.M. Nowak, W poszukiwaniu autentyzmu wspólnoty internackiej, w: Pra-
ca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, dz. cyt.,  
s. 103. 

15 T. Kruszewski, Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, Toruń 2006, s. 52. 
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wzmacniać to, co w człowieku najlepsze, stać się ważnym elemen-

tem samorozwoju człowieka. Pozwala ona na wydobycie maksimum 
z ludzkich możliwości, dyspozycji i zdolności, jeśli zaistnieje współ-
brzmienie między ich treścią a potrzebami odbiorcy”16. 

Jak to zostało ukazane, bursy i internaty odgrywają znaczną rolę 
w procesie organizowania czasu wolnego dla wychowanków. Rodzi-
na młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania nie ma takiego 
wpływu na spędzanie i pożytkowanie czasu wolnego. Ta wolna prze-

strzeń pozostająca poza kontrolą rodziców może zostać wypełniona 
przez bursy szkolne i internaty. Ich zadaniem jest zagospodarowa-

nie czasu wolnego, który młodzież ma poza okresem przebywania 
na terenie szkoły. Powyższe refleksje pokazują, jak ważna jest rola 
wychowawcy, który całodobowo sprawuje pieczę nad powierzonymi 
mu wychowankami oraz jest inicjatorem różnych wydarzeń na tere-

nie placówki, tj. organizuje wspólne wieczorki pogodne, gry i turnie-

je, coroczne świąteczne wigilie i inne wydarzenia. 

Ogromną rolę w organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży 
odgrywa również Kościół, który w ramach działania różnych instytu-

cji oraz przedsięwzięć stwarza szansę na wykorzystanie czasu wolne-

go w swoich oddziaływaniach ewangelizacyjno-formacyjnych, przy-

czyniając się do wzmocnienia procesu wychowawczego. Mogą to być 
działania prowadzone wspólnie ze szkołą, jak organizacja rekolekcji 
wielkopostnych, czy też istniejące szkolne koła Caritasu. Rekolekcje 
szkolne są szczególną formą ewangelizacji, skierowaną bezpośrednio 
do dzieci i młodzieży. Stawiają one sobie trzy podstawowe cele: „po-

głębienie u uczniów więzi z Chrystusem i Kościołem, uzupełnienie 
nauki religii o właściwy katechezie wymiar inicjacyjny oraz podję-

cie zadań ewangelizacyjnych wobec środowiska szkolnego”17. Reko-

16 R. Klimas, Znaczenie książki w życiu dziecka, „Wychowawca. Miesięcznik na-

uczycieli i wychowawców katolickich” 5/2004, s. 7. 
17 Ks. J. Szpet, Rekolekcje wielkopostne w życiu szkoły, „Wychowawca. Mie-

sięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich” 2/2004, s. 5. 
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lekcje powinny podejmować różne aspekty wiary katolickiej, uczyć 
młodzież modlitwy i uczestnictwa w obrzędach kościelnych. Winny 
więc przede wszystkim prowadzić do rozwoju dojrzałej osobowości 
i religijności. Rekolekcje służą też kształtowaniu sumienia i wrażli-
wości młodego człowieka, a dzięki temu formują jego postawy. „Pro-

cesy te uważa się za jeden z podstawowych składników wychowania 
moralnego. Jego nadrzędnym zadaniem jest doprowadzenie wycho-

wanka do nabycia umiejętności odróżniania dobra od zła oraz wybie-

rania w swoim postępowaniu dobra”18. Jak widać, efektem rekolekcji 
winno być nawrócenie, umocnienie wiary i pogłębienie więzi z Koś-

ciołem. Rekolekcje to czas, kiedy młody człowiek może zastanowić 
się nad sobą, nad swoją wiarą i postawą życiową. Dobrze przeżyte 
rekolekcje są pomocne w ugruntowaniu wiary i w pracy nad swoją 
duchowością. 

Ważną funkcję w oddziaływaniu wychowawczym przez oddzia-

ływanie w wolnym czasie spełniają również szkolne koła Caritasu, 
dlatego warto je tu opisać. To dobroczynna organizacja młodzieżo-

wa działająca pod nadzorem dyrekcji szkoły i lokalnego Caritasu. Do 
głównych celów i zadań kół należy: 

„uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, 
rozpoznawanie potrzeb w najbliższym środowisku,
organizowanie różnych form pomocy, 
stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Cari-

tas diecezji i Caritas Polska, współdziałanie z innymi organizacjami 
młodzieżowymi zajmującymi się działalnością charytatywną,

pogłębianie wiary”19.

Warto zwrócić uwagę, że oprócz współpracy z innymi organi-
zacjami, Kościół również samodzielnie troszczy się o wychowanie 
młodzieży w wolnym czasie. Służą temu organizowane rokrocznie 
liczne pielgrzymki do miejsc kultu. Kulminacja ich przypada na  

18 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005, s. 111. 
19 A. Sokołowska, Caritas szkołą wrażliwości, „Wychowawca” 4/2007, s. 7. 
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15 sierpnia, kiedy na Jasną Górę przybywają tysiące pielgrzymów 
z całego kraju, ale też z innych państw. Wielu czuje wyjątkowość tego 
miejsca. Ludzie przychodzą tu z różnymi intencjami, często poko-

nując przy tym setki kilometrów. Odczuwają potrzebę uczestnictwa 
w pielgrzymce, zjednoczenia z braćmi w wierze. Pielgrzymka bo-

wiem jest czymś w rodzaju rekolekcji w drodze: „wiąże się z trudem 
pokonywania własnych słabości, kształtowaniem siły woli, znosze-

niem różnych niewygód, umiejętnością czy też uczeniem się myśle-

nia o innych – tych, którzy maszerują, obok, którym idzie się trudniej, 
proszą o wodę. Pielgrzymka uczy też otwierania się na drugiego czło-

wieka. Pozwala poznać wartościowe osoby, czasem rodzą się tu przy-

jaźnie, często poznają się przyszli małżonkowie”20. Powyższa reflek-

sja pozwala twierdzić, że pielgrzymowanie jako sposób na spędzanie 
wolnego czasu wiąże się z wieloma korzyściami, nie tylko poprzez 
poznanie piękna krajobrazu, lecz także poprzez obcowanie wśród lu-

dzi, co pozwala nam doznać, czym jest wspólnota, którą tworzy Koś-

ciół Święty. Spędzanie czasu na pielgrzymim szlaku często powoduje 
wiele przemian w życiu pielgrzyma. Wielu ludzi pod wpływem czasu 
spędzonego na pielgrzymce podejmuje bardzo ważne decyzje swoje-

go życia, np. dotyczące pójścia do seminarium lub założenia rodziny. 
Pielgrzymki często są powodem nawrócenia i przemiany, niektórzy 
podczas pielgrzymowania od nowa budują swoją wiarę i bliskość 
z Bogiem. Niepowtarzalny klimat, jaki panuje w czasie wspólnego 
pielgrzymowania, oraz wrażenia, jakich ludzie tam doznają, dopro-

wadzają do tego, że wiele osób każdego roku powraca na pielgrzymi 
szlak, często wyczekuje tego sierpniowego czasu przez cały rok. 

Pielgrzymki są pewnego rodzaju zwieńczeniem pracy Kościoła 
nad organizacją czasu wolnego dla młodzieży, lecz równie ważna 
jest całoroczna praca Kościoła z młodymi ludźmi. Organizacje, ta-

kie jak Ruch Światło-Życie, skupiają tysiące młodych ludzi, którzy 
widzą sens swojego życia w pracy na rzecz Kościoła oraz nad włas-

nym sumieniem i postrzeganiem świata. Formację duchową podczas 

20 S.B. Palka, Matko, chodźmy do Ciebie, „Nasza Droga” 15-16/2006, s. 12. 
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uczestnictwa w oazie obrazuje idea ks. Franciszka Blachnickiego, 
założyciela Ruchu Światło-Życie: „Owocem formacji oazowej, op-

artej na zrozumieniu tajemnicy Niepokalanej, Matki Kościoła, jest 
przeżywanie swego powołania i powołania ruchu jako rzeczywistości 
rozwijającej się w Kościele, a nie obok Kościoła. Postulat trwania 
w jedności z Kościołem – widzialnym i hierarchicznym – nie jest dla 
ruchu postulatem przychodzącym jakby z zewnątrz jako wezwanie 
nauki doktrynalnej czy dyscyplinarnej, lecz jest raczej wezwaniem do 
wierności wobec własnego charyzmatu, którego istotą jest bycie ży-

wym Kościołem przez zjednoczenie z postawą Niepokalanej, Matki 
Kościoła”21. Czas bycia we wspólnocie oazowej jest czasem formacji 
duchowo-religijnej. Proces ten oparty jest na założeniach Sługi Boże-

go ks. Franciszka Blachnickiego, który stworzył program całorocznej 
formacji w niewielkich grupach oazowych.

Dużym uznaniem społecznym i sporą popularnością wśród mło-

dzieży cieszy się Związek Harcerstwa Polskiego. Organizacja ta 
w swojej prawie stuletniej historii stawia sobie za główny cel wycho-

wawczy:
„W wychowaniu harcerskim chodzi przede wszystkim o stwa-

rzanie warunków do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka we 
wszystkich obszarach jego osobowości: duchowym, emocjonalnym, 
intelektualnym i fizycznym oraz pomoc w odnalezieniu miejsca 
w społeczeństwie, prowadzącego ku spełnieniu człowieka jako istoty 
ludzkiej (…).

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego 
człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształ-
towaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą 
na rzecz ogółu społeczności, której celem jest dostarczenie dzieciom 
i młodzieży środków osobistego rozwoju (…), w oparciu o zasady 

21 P. Kaźmierczak, Wychowanie do wolności w ruchach katolickich, „Horyzonty 
Wychowania” 6/2007, s. 213.
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religii rzymskokatolickiej i poprzez możliwie najszerszą współpracę 
z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich”22.

Cel ten jest realizowany poprzez system wychowawczy oparty na 
Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Podstawową metodę harcerską 
można określić przez następujące zasady: 

„zasada naturalności,
zasada oddziaływania od wewnątrz, 
zasada dobrowolności, 
zasada oddziaływania pośredniego,
zasada oddziaływania pozytywnego, 
zasada wzajemności oddziaływań, 
oraz środki:
system zastępowy,
wzorzec osobowy instruktora, 
stopniowanie trudności”23.

Przynależność do harcerstwa młodego człowieka przede wszyst-
kim:

„Uczy współżycia w grupie i solidarności, 
mobilizuje do bezinteresownej pomocy innym,
pokazuje sens pracy społecznej, 
wyrabia ogólną sprawność, umiejętność znalezienia się w trudnej 

sytuacji, 
hartuje fizycznie i psychicznie, 
pomaga pokonywać słabości i lęki, 
dodaje pewności siebie, 
uczy identyfikacji z grupą”24.

Ważnym środkiem w pracy harcerskiej jest organizacja czasu 
w oparciu o przyrodę jako wartość nie tylko materialną, lecz także 

22 Ł. Hajduk, Metoda harcerska w wychowaniu, „Horyzonty Wychowania” 
6/2007, s. 252. 

23 Tamże, s. 255. 
24 Encyklopedia. Rodzice i dzieci, dz. cyt., s. 438. 
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duchową. „Skaut przy obserwacji natury, przy badaniu życia ptaków, 
ich wędrówki, budowania gniazd, opieki macierzyńskiej, karmie-

niu, umiejętności latania – co wszystko dzieje się bez pomocy czło-

wieka, ale według praw Stwórcy – staje wobec najlepszego kazania 
o Bogu”25. Powyższa myśl pokazuje, że nie należy zapominać także 
o oddziaływaniu estetycznym i moralnym na osobowość młodego 
człowieka. Korzystny jest również sam ruch i przebywanie na świe-

żym powietrzu. Harcerstwo od wielu lat odgrywa znaczną rolę w pro-

cesie organizacji czasu wolnego i pożytkowaniu go przez młodzież. 
Zagospodarowanie tego czasu odbywa się na wielu płaszczyznach, 
jak choćby wcześniej opisane zagadnienie spędzania czasu wolnego 
przez młodzież na łonie natury, uczy młodzież szacunku i odpowie-

dzialności w stosunku do środowiska przyrodniczego, które są istotne 
w dobie znacznej działalności człowieka niszczącej to środowisko. 
Harcerstwo uczy młodych ludzi dbałości o środowisko naturalne, da-

je nadzieję, że młode pokolenie w przyszłości będzie roztropniej po-

stępować z dobrem, jakim jest nasze środowisko, w którym wszyscy 
żyjemy, i uchroni świat od niekorzystnych dla człowieka zmian.

Te wielorakie działania harcerstwa na tak licznych płaszczyznach 
w życiu społecznym, narodowym i religijnym pokazują, w jaki mądry 
i przemyślany sposób jest organizowany czas wolny młodych ludzi. 
Młodzież należąca do harcerstwa potrafi dobrze spędzać swój wolny 
czas, często poświęcając go bezinteresownie innym ludziom. Przy 
tym nierzadko uczą się wielu nowych umiejętności oraz kształtują 
swoje wartości i poglądy, które pomogą im odpowiednio się przygo-

tować do dorosłego życia, co dobrze zostało zobrazowane w powyż-

szych myślach i opiniach. 

Kolejną instytucją, która organizuje czas wolny młodzieży, są 
Ochotnicze Hufce Pracy. Zajmują się one przede wszystkim pracą 
z młodzieżą ze środowisk borykającymi się z różnymi trudnościami, 
zwłaszcza materialnymi. Ochotnicze Hufce Pracy są potrzebne prze-

25 Ł. Hajduk, Metoda harcerska w wychowaniu, dz. cyt., s. 255.
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de wszystkim w środowisku wiejskim, gdyż jak pokazują badania: 
„połowa badanej młodzieży rozpoczynającej naukę w OHP pocho-

dzi ze wsi, kolejna jedna czwarta młodzieży wywodzi się ze środo-

wisk małych miast (do 30 tys.), a jedynie co dziesiąty nowicjusz to 
mieszkaniec dużego miasta”26. Dlatego też należy się spodziewać, iż 
będą one jeszcze długo funkcjonować jako organizacje wychowaw-

cze, zwłaszcza w małych społecznościach lokalnych, bowiem są one 
szansą na pokazanie młodzieży innej rzeczywistości rozwoju i chro-

nią przed różnymi zagrożeniami.
W organizacji czasu wolnego młodzieży duże znaczenie mają tak-

że inne instytucje takie, jak: domy kultury, świetlice osiedlowe, kluby 
sportowe czy wolontariat.

Mając na względzie powyższe rozważania oraz analizę literatury 
przedmiotu, należy stwierdzić z całą stanowczością, iż problematy-

ka odpowiedzialnego organizowania przez instytucje i organizacje 
prawidłowych form spędzania czasu wolnego przez młodzież jest 
istotnym zagadnieniem w procesie wychowawczym oraz w znaczący 
sposób wspiera rodziny, zwłaszcza te borykające się z trudnościami 
wychowawczymi. 
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Streszczenie

Ważnym aspektem spędzania czasu wolnego przez młodzież jest organizacja te-

go czasu przez rodzinę, szkołę, placówki i organizacje pozarządowe oraz Kościół. 
Odpowiednio zorganizowany czas wolny pozwala bowiem zagwarantować, że mło-

dzież w sposób bezpieczny i odpowiedzialny będzie spędzać ten czas, a przy tym 
będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania oraz nabywać nowe umiejętności i do-

świadczenia życiowe. Młodzi ludzie uczą się przy tym służyć innym i stają się od-

powiedzialni w realizowaniu powziętych zamierzeń i wykonywaniu powierzonych 
im zadań. Można stwierdzić, iż na osobach i instytucjach organizujących wolny czas 
dla młodzieży spoczywa ogromna odpowiedzialność, gdyż nieumiejętnie zorganizo-

wany czas wolny może negatywnie wpłynąć na proces wychowania i kształtowania 
osobowości młodego człowieka. Jeżeli organizacją czasu wolnego zajmują się od-

powiednio wykwalifikowane osoby i sprawdzone placówki, to spędzanie wolnego 
czasu przez młodzież może się stać „motorem” do dalszego własnego rozwoju, co 
w konsekwencji doprowadzi do tego, że odpowiednio ukształtowany wewnętrznie 
młody człowiek stanie się w dorosłym życiu zawodowym, rodzinnymi i prywatnym 
osobą godną zaufania. Będzie też umiał odpowiednio dobrze realizować powierzone 
mu zadania i pełnić role społeczne (np. rolę dobrego ojca lub matki). Ponadto dobrze 
przygotowany do tego młody człowiek sam zorganizuje sobie w przyszłości swój 
wolny czas, a także pomoże w jego organizacji innym, np. członkom rodziny. 

Słowa kluczowe: świetlica środowiskowa, bursa szkolna, internat, biblioterapia

The Role and Responsibilities of Local Institutions in Organizing Leisure Time for 
Young People
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Summary

An important aspect of the leisure time of youth is the same organization by the 
family, school, institutions and non-governmental organizations and the Church. Pro-

perly structured free time for you to ensure that young people in a safe and respon-

sible will spend the time and at the same time will be able to develop their interests 

and learn new skills and life experiences. Young people learn at the same time to 
serve other people and become responsible in the implementation of plans and taken 
the performance of their tasks. It can be said that the people and institutions that 
organize leisure time for young people an enormous responsibility, because he badly 
organized may affect the process of education and personality development of young 
people. If the organization of free time dealing with suitably qualified and proven 
facility, the leisure time of youth can become a “driving force” to further their own 
development, which will eventually lead to the fact that a properly formed internally 
to become a young man in adult life, family, private person worthy of trust, and will 
be able to perform reasonably well and the tasks assigned to perform social roles 

(eg, the role of a good father or mother). In addition, a well-prepared for this young 
man will hold the same in the future their free time, as well as help the organization 
to others, such as family members.

Keywords: community environment, school dormitory, hostel, bibliotherapy




