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WYBRANE MOTYWY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 
W ŚRODOWISKU WODNYM W ŚWIETLE WARTOŚCI

WPROWADZENIE

Aktywność fizyczna mająca na celu realizację wartości służących cielesności   
 człowieka zawiera się w pojęciu kultury fizycznej, rozumianej jako całokształt 

form aktywności ruchowej człowieka, podejmowanej świadomie i  celowo dla po-
mnażania zdrowia, rozwoju, sprawności fizycznej i urody człowieka, podporządko-
wanych wzorowi osobowości wszechstronnej, harmonijnej i dynamicznej (Juszkie-
wicz, 2008). Człowiek, kierując się swoimi intencjami w podejmowaniu aktywności 
ruchowej, staje się uczestnikiem kultury fizycznej. Partycypowanie (lub nie) w kul-
turze fizycznej stanowi swojego rodzaju wybór aksjologiczny, nadając wartość jednej 
z wielu możliwości uczestniczenia w tej sferze ludzkiej. Decyzja o realizacji określo-
nych wartości jest przejawem osobistej wolności oraz stanowi podstawę dobrowolne-
go zobowiązania się do życia zgodnego z wyznawanymi preferencjami.

Dookoła wartości i  dzięki nim kształtuje się styl życia jednostki. Uświadomienie 
i ich internalizacja pozwalają człowiekowi odkryć nieznane wcześniej możliwości i po-
budzają do działania w określonym kierunku. Myślenie, które w swej istocie odwołuje 
się do wartości, prowadzi też do określonych, właściwych działań opartych na tymże 
systemie wartości. Jakość myślenia, świadomości uzależniona jest od tego, czy nasze 
sądy i opinie tworzymy w oparciu o wartości (Skolimowski, 1989; Semków, 2000). 

Ossowski (1967) definiuje wartości jako przedmioty pozytywnych lub negatywnych 
pragnień, uznaje, że wartości jako emocjonalne przeżycia psychiczne jednostki, pełnią 
też funkcję motywacyjną w stosunku do działań. Autor wyróżnia także wartości uzna-
wane (przez środowisko) i odczuwane (przez konkretną osobę) na drodze internalizacji. 
Środowisko może również narzucać przestrzeganie określonych wartości. Jest to zjawi-
sko przekształcania się wartości odczuwanych w uznawane (Ossowski, 1967).

Kluckhohn przedstawił jedną z bardziej znanych definicji: „wartość jest sprecyzo-
waną lub dającą się wywnioskować koncepcją tego, co godne pożądania, charaktery-
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styczną dla jednostki lub grupy i wywierającą wpływ na wybór spośród dostępnych 
sposobów, środków i celów działania” (1967, s. 395). „Określenie godne pożądania 
nadaje pojęciu wartości wymiar emocjonalny, określenie koncepcja – wymiar po-
znawczy, a określenie wybór – wymiar wolicjonalny” (Marczuk, 1982, s. 104). Defi-
nicja ta traktuje wartość w sposób normatywny. Marody (1976) twierdzi nawet, że 
w podanej definicji mieści się także pojęcie wartości jako celu działania.

Jeżeli wartości stanowią punkt wyjścia zachowań ludzkich, to motywy określają 
jego zachowanie i stają się bezpośrednią przyczyną ludzkich działań. Jak wskazuje Po-
pielski, „wartości charakteryzują się właściwością motywowania życia podmiotowo-
-osobowego człowieka oraz zdolnością strukturyzowania i integrowania ilościowego 
i jakościowego potencjału psychicznego człowieka” (1996, s. 73). Pawłucki uważa, 
że jest tyle dziedzin kultury ciała „ile człowiek znajdzie powodów, by zmieniać ciało” 
(1996, s. 85). Motywacja doprowadzająca do zmiany ciała może być natury egzy-
stencjalnej, symbolicznej i społecznej. Znaczenie symboliczne to wzór: agonistyczny 
(np. sportowy), perfekcjonistyczny (np. cyrkowy) i estetyczno-artystyczny (np. bale-
towy). Ze względu na egzystencjalny sens zajmowania się ciałem wyróżniamy kulturę 
medyczną, higieniczną, zdrowotną, ekologiczną oraz rekreacyjno-utylitarną. Nato-
miast ze względu na znaczenie społeczne wyróżniamy wzór obyczajowo-estetyczny 
(Pawłucki, 1996). 

Armstrong (2006) wskazuje, że motywacja zajmuje się czynnikami wpływającymi 
na ludzi, by zachowali się w określony sposób. Inaczej zjawisko to postrzega Rhein-
berg (2006), pisząc, że jest to „aktywizujące ukierunkowanie aktualnego aktu życio-
wego na pozytywnie oceniany stan docelowy” (s. 18). „Motywy to cele i potrzeby, 
które człowiek chce osiągnąć i zaspokoić. Należą one do silnych regulatorów ludz-
kich zachowań, tworząc kompleks czy też system motywacyjny, który ukierunkowu-
je i podtrzymuje aktywność człowieka w określonym zakresie działań” (Włodarski, 
1998, s. 76).

METODOLOGIA BADAŃ 

Inspiracją do traktowania aktywności ruchowej w  środowisku wodnym, w któ-
rym człowiek zaspokaja swoje podstawowe motywy, np. witalny, estetyczny czy ago-
nistyczny, była hierarchia wartości Schelera (Węgrzecki, 1975) oraz teoria potrzeb 
Maslowa (1964). Koncepcje te posłużyły autorom jako źródła klasyfikacji motywów 
aktywności ruchowej.

Celem podjętych badań było poznanie motywów osób uczestniczących w różnych 
formach aktywności ruchowej w środowisku wodnym. 

W badaniach wzięło udział 139 osób, w tym 69 kobiet i 71 mężczyzn. Największą 
grupą badanych były osoby z przedziału wiekowego 26-35 lat (36%), następnie osoby 
w wieku 18-25 lat (31%), później 36-45 lat (19%), najmniej liczną grupą były osoby 
powyżej 55 roku życia (3%). Badania przeprowadzone zostały w marcu 2012 roku. 
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Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Zawierał on 11 pytań 
zamkniętych zawierających zagadnienia związane z  częstotliwością podejmowania 
przez badanych pływania rekreacyjnego lub aqua aerobiku, form preferowanej ak-
tywności ruchowej w wodzie oraz motywów, jakimi kierują się ankietowani, wybiera-
jąc aktywność ruchową w środowisku wodnym. Do oszacowania przydatności umie-
jętności pływania wykorzystano skalę Likerta, w której zastosowano pięć kategorii:

1. Zdecydowanie nie zgadzam się.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Nie mam zdania, nie wiem.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.

Do oceny poziomu aktywności fizycznej wykorzystany został Międzynarodowy Kwe-
stionariusz Aktywności Fizycznej w  wersji krótkiej (ang. International Physical Activity 
 Questionnaire) (Craig i in., 2003). Pytania w Kwestionariuszu IPAQ dotyczą ilości czasu 
poświęconego w ciągu tygodnia (7 dni) na wykonywanie czynności różnego rodzaju w pra-
cy zawodowej, w domu i jego otoczeniu. Intensywność wykonanych czynności określona 
została jako wydatek energetyczny wyrażony w jednostkach MET (ang. metabolic equiva-
lent, 1 MET jest odpowiednikiem zużywania 3,5 ml tlenu/minutę/1 kg masy ciała). 

Intensywny wysiłek zdefiniowano zgodnie z terminologią przyjętą przez autorów 
IPAQ jako wysiłek, który występuje na przykład przy noszeniu wielkich ciężarów, ko-
paniu ziemi, aerobiku, szybkim biegu, szybkiej jeździe na rowerze. Aktywność fizycz-
ną o umiarkowanej intensywności – jako wysiłek fizyczny występujący na przykład 
przy noszeniu lżejszych ciężarów, jeździe na rowerze w normalnym tempie, graniu 
w siatkówkę. Przykładem aktywności fizycznej o niskiej intensywności jest natomiast 
poruszanie się w czasie pracy, w domu oraz inne formy przemieszczania się. 

Całkowity wydatek energetyczny obliczono na podstawie częstości i czasu trwania 
wysiłku fizycznego oraz jego intensywności. Szacowana za pomocą Kwestionariusza 
IPAQ aktywność fizyczna była ostatecznie wyrażana w jednostkach MET – minuty/
tydzień, która jest sumą poszczególnych wydatków energetycznych aktywności o wy-
sokiej, średniej i niskiej intensywności (Ainsworth i in, 2000). 

Badanych kwalifikuje się do jednego z trzech poziomów aktywności fizycznej na pod-
stawie protokołu dołączonego do Kwestionariusza IPAQ. Wyróżnia się następujące grupy: 

• grupa o niskim poziomie aktywności fizycznej – grupa L (ang. low);
• grupa o średnim poziomie aktywności fizycznej – grupa M (ang. medium);
• grupa o wysokim poziomie aktywności fizycznej – grupa H (ang. high). 

W Kwestionariuszu zapytano również badanych o liczbę godzin siedzenia z ostat-
nich 7 dni (tylko dni powszednie). Badani podawali łączną ilość godzin spędzonych 
w pozycji siedzącej w pracy, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku.

Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu Statistica 10.0.
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WYNIKI BADAŃ

W celu ustalenia poziomu aktywności fizycznej badanych jako miernika użyto 
wartości MET-total. Rozkład z próby wartości MET odbiegał istotnie od rozkładu 
normalnego. Poziom aktywności fizycznej określany był następnie w trzech katego-
riach na podstawie wartości MET-total. Okazało się, że przy takim podziale tylko 
dwie badane osoby charakteryzował niski poziom aktywności fizycznej (Tab. 1.). 
Zdecydowanie przeważają przypadki wysokiego poziomu aktywności fizycznej. 

Tab. 1. Kategoryzacja poziomu aktywności fizycznej na podstawie wartości MET-total

Poziom aktywno-
ści fizycznej MET-total

Liczba przypadków

Ogółem Mężczyźni Kobiety

Wysoki > 3000 119 60 59
Umiarkowany 600-30000 18 10 8
Niski < 600 2 1 1

Źródło: opracowanie własne.

Poziom aktywności fizycznej badanych nie zależał istotnie od płci (Tab. 2.).

Tab. 2. Poziom aktywności fizycznej w ocenie MET-total

Grupa N
MET-total

Test Manna-Whit-
neyaŚrednia Mediana Mini-

mum
Maksi-
mum

Całość 139 8666,4 6799,5 480 88920 U Z p
Mężczyźni 71 8402,1 5626,5 480 88920

2106 1,3 0,195
Kobiety 68 8577 7839,0 600 46398

 
Źródło: opracowanie własne.

Ponieważ autorzy pokusili się o przebadanie osób korzystających z różnych form 
aktywności ruchowej w środowisku wodnym, niezbędnym okazało się postawienie 

pytania o  subiek-
tywną ocenę umie-
jętności pływackich. 

Ryc. 1. Subiektywna 
ocena umiejętności 
pływania
Źródło: opracowa-
nie własne.
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Największą grupę (Ryc. 1.) stanowili badani, którzy oceniali poziom swoich umie-
jętności pływackich w stopniu średnim (47%). Oznacza to, że nie potrafią oni pływać 
wszystkimi stylami (czterema), lecz wybranymi dwoma (np. stylem klasycznym oraz 
kraulem na piersiach). Ankietowani, który zdeklarowali, że potrafią pływać wszystkimi 
stylami pływackimi sklasyfikowani zostali na drugiej pozycji (34%). Spośród badanych 
osób 19% odpowiedziało, że nie potrafią pływać. Nie zmienia to faktu, że chętnie ko-
rzystają z innej aktywności ruchowej w wodzie w celu zagospodarowania czasu wolego 
i spędzenia czasu z rodziną lub znajomymi lub oswojenia dzieci ze środowiskiem wod-
nym. Dodatkowym motywem uczestnictwa badanych w wodnych formach aktywno-
ści jest relaks w basenach z hydromasażem znajdujących się na obiekcie.

Ryc. 2. Przydatność 
umiejętności pływania 
w opinii badanych

Źródło: opracowanie 
własne.

Badana grupa jednoznacznie określiła, że umiejętność pływania jest bardzo przy-
datna w życiu człowieka (Ryc. 2.). W odpowiedziach ankietowanych dominowały od-
powiedzi raczej tak (38%) i zdecydowanie tak (29%). Znaczna grupa ankietowanych 
udzieliła odpowiedzi nie wiem (nie mam zdania) (21%) oraz raczej nie (21%). Nikt 
z ankietowanych nie uznał, że umiejętność pływania jest całkowicie zbyteczna w życiu. 
Również ankietowani w 95% popierali wprowadzenie obowiązkowej nauki pływania 
w ramach zajęć wychowania fizycznego do szkół. 

Ryc. 3. Motywy po-
dejmowania aktyw-
ności ruchowej w śro-
dowisku wodnym 
(bez podziału na płeć 
badanych)

Źródło: opracowa-
nie własne.
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Najczęściej wymienianym przez badanych motywem (Ryc. 3.) były oczekiwania 
związane z utrzymaniem zdrowia (30%). Kolejnym najczęściej wybieranym powo-
dem było poprawienie swojej sprawności pływackiej (28%). Dla wielu ankietowa-
nych korzystanie z szerokich form aktywności w środowisku wodnym jest związane 
z chęcią poprawy sił życiowych wykorzystywanych w pracy zawodowej (17%). Mo-
tyw poprawy sylwetki wyraża 10% badanych, dla pozostałych 13% podejmowanie 
aktywności fizycznej w środowisku wodnym jest miłą formą spędzenia czasu wolnego 
(motyw rekreacyjny). Pozostałe 2% oczekuje, że korzystanie z form wodnej aktywno-
ści umożliwi im nawiązanie nowych znajomości.

Ryc. 4. Płeć a motywy podejmowania aktywności ruchowej w środowisku wodnym

Źródło: opracowanie własne.

Wśród powodów, jakimi kierują się wszyscy badani (kobiety i mężczyźni), bio-
rąc pod uwagę uczestnictwo w aktywności ruchowej w środowisku wodnym (Ryc. 
4.), dominują zdrowotne walory pływania. W szerokiej opinii kobiety przywiązują 
większą wagę do wyglądu oraz figury i być może z tego powodu walory estetyczne 
motywują większą grupę kobiet (8%), natomiast mniejszą – mężczyzn (2%). Moty-
wacje związane z doskonaleniem techniki pływania i poprawą sprawności pływackiej 
dominują w grupie mężczyzn (18%), a wśród kobiet wynoszą one 6%. Chęć syste-
matycznego uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych w celu poprawy sił życiowych 
wykorzystywanych w pracy wyraża 7% kobiet i 10% mężczyzn. W badanej próbce 
na namowy znajomych bardziej podatne są panie (4%), natomiast panowie częściej 
indywidualnie korzystają z zalet pływania (2%). Uczestnictwo w pływaniu rekreacyj-
nym jest dla pań bardzo dobrą formą zagospodarowania czasu wolnego (9%).
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Ryc. 5. Uczestnictwo ankietowanych w wybranych formach aktywności ruchowej na 
pływalni
Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej popularną formą spędzenia czasu na pływalni (Ryc. 5.) jest indywidu-
alne uczestnictwo, co deklaruje 35% ankietowanych osób. Następnie podobną po-
pularnością cieszą się formy rekreacyjne organizowane ze znajomymi (28%) i z rodzi-
ną (24%). Najrzadziej wybieraną formą aktywności fizycznej w środowisku wodnym 
jest uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych, np. aqua aerobik, kurs nurkowania 
itp. Uczestnictwo w takiej formie zajęć deklaruje jedynie 11% ankietowanych. Być 
może podejmowanie aktywności ruchowej w formach zorganizowanych wymaga od 
osób uczestniczących większego zaangażowania, regularnego udziału – co przy dzi-
siejszym tempie życia jest rzeczą trudną do osiągnięcia – oraz nakładu większych 
środków finansowych. Ankietowani zdecydowanie wybrali indywidualną formę 
uczestnictwa, która nie zobowiązuje i którą łatwo można dostosować do planu dnia.

Ryc. 6. Wiek a uczestnictwo ankietowanych w wybranych formach aktywności ru-
chowej na pływalni
Źródło: opracowanie własne.
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W przeprowadzonym badaniu (Ryc. 6.) indywidualne uczestnictwo w aktywności 
fizycznej na pływalni deklaruje największa liczba osób z przedziału wiekowego 26-35 
lat, na drugim miejscu znajdują się osoby z przedziału 18-25 lat. W grupach ankie-
towanych z przedziału 36-45 lat i 46-55 lat przeważa uczestnictwo w formach rekre-
acyjnych spędzania czasu z rodziną i znajomymi. W kategorii Inne znalazły się od-
powiedzi ankietowanych deklarujących uczęszczanie na pływalnię również w innym 
celu, np. skorzystania z sauny. Zauważalny jest natomiast malejący wraz z wiekiem 
udział badanych we wszystkich formach aktywności ruchowej w wodzie.

OMÓWIENIE

Promocja wzorców rekreacyjno-sportowych powinna kłaść nacisk na wyraźnie 
akcentowanie wyboru czynników mających wpływ na nasze zdrowie, zaś wartości 
emocjonalne, poznawcze i społeczne związane z aktywnością fizyczną powinny mo-
tywować ludzi do regularnych ćwiczeń ruchowych (Drabik, 1997).

Prowadzone w 2002 roku badania East-West Heath Gap wykazały, iż „pośród kil-
ku krajów objętych badaniami (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Polska) dorośli 
Polacy sytuowali się na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o  systematyczną aktywność 
fizyczną. W tym kontekście bardzo niepokojącym faktem jest zmniejszanie się pozio-
mu aktywności fizycznej wraz z wiekiem” (Rutkowska, 2004, s. 176). Wyniki innych 
badań z lat 2001/2002 dotyczących zachowań zdrowotnych młodzieży z 31 krajów 
Europy (m.in. Polski) oraz Izraela, Kanady, USA, wskazują, że w Polsce tylko 29,4% 
dziewcząt i 41,2% chłopców w wieku 11-15 lat spełnia wymogi zalecanego poziomu 
sprawności fizycznej (Zgurski, 2006).

Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego pozwala wnio-
skować, że najczęściej wskazywanym motywem podejmowania aktywności ruchowej 
przez Polaków jest chęć poprawy zdrowia. Nieco rzadziej badani wskazują na chęć 
poprawy sprawności fizycznej i kondycji. Wśród motywów uprawiania sportu po-
jawia się możliwość czerpania przyjemności z  ćwiczeń, rozrywki i  zabawy. Motyw 
witalny, związany z  dbałością o  dobrą sprawność i  zdrowie, przeważa w  starszych 
grupach badanych ‒ jako najistotniejszy powód uprawiania sportu pojawia się wśród 
respondentów powyżej 45. roku życia i wzrasta wraz z wiekiem. 

Troska o zdrowie zyskuje na znaczeniu wraz ze wzrostem wykształcenia respon-
dentów, jest także wyższa wśród osób o wyższych dochodach. Młodsi badani, po-
dejmując aktywność fizyczną, kierują się zaś przede wszystkim motywem ludycz-
nym i  przyjemnością (GUS, 2009). W  opinii Nowaka w  Polsce powoli nastaje 
„ogólnoświatowa moda na aktywność ruchową, niekoniecznie jednak prozdro-
wotna” (Nowak, 2010, s. 402). Według niego „aktywność fizyczną upowszechnia 
się i promuje na świecie w oparciu o motywy zdrowotne, natomiast w momencie 
uprawiania rekreacji ruchowej cele zdrowotne schodzą na dalszy plan” (s. 408). 
W tym samym tonie wypowiada się Pańczyk (2012), twierdząc, że zdrowotne mo-
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tywy podejmowania aktywności ruchowej tracą na znaczeniu na rzecz dbania o wy-
gląd zewnętrzny i estetykę ciała.

W badaniach przeprowadzonych przez Gaweł (2003) w  roku akademickim 
2000/2001 wśród studentów, a dotyczących motywów skłaniających badanych do 
podejmowania aktywności fizycznej, na pierwszym miejscu znalazła się chęć dbania 
o  własne zdrowie. Odpowiedź taką zaznaczyło 60% respondentów. Trochę mniej 
osób wskazało na chęć utrzymania zgrabnej sylwetki (52%) i  lepszej kondycji fi-
zycznej (43,6%). Również znaczny odsetek, bo prawie 40% badanych, wskazało na 
przyjemność odczuwaną podczas ćwiczeń ruchowych (Gaweł, 2003).

W przeprowadzonych w 2001 roku przez Węglarza (2003) badaniach, którymi 
objęto 1484 studentów, potwierdziła się opinia, że zdrowie jest wartością cenną. Nie 
wymaga ono, w ocenie badanych, troski przejawiającej się poprzez aktywność fizycz-
ną. Wychowanie fizyczne nie jest ważnym obszarem edukacyjnym, a nabyte umiejęt-
ności ruchowe przydatne mogą być według respondentów przede wszystkim w sferze 
osobistej. Najważniejszym motywem przypisywanym podejmowanej aktywności fi-
zycznej był motyw zawodowy i higieniczno-zdrowotny (Węglarz, 2003).

Większość podejmowanych przez osoby dorosłe działań ma swoje uwarunkowania 
m.in. w motywacjach zachowań. Motywacje zmieniają się wraz z wiekiem oraz za-
leżne są od wielu innych zmiennych, takich jak wykształcenie, rodzaj wykonywanej 
pracy, zamożność itp.

Na postawie przedstawionych danych można pokusić się o następujące uogólnienia:
1. Największą grupę badanych stanowią ankietowani, którzy oceniają poziom 

swoich umiejętności pływackich w stopniu średnim, argumentując, że potra-
fią pływać tylko wybranymi stylami, m.in. klasycznym, potocznie nazywanym 
„żabką”, oraz kraulem na piersiach. Ankietowani, którzy nie potrafią pływać, 
chętnie korzystają z pływalni w celu zagospodarowania czasu wolnego i spę-
dzenia czasu z rodziną lub znajomymi. Wykorzystują również przybory pły-
wackie, np. deski, makarony, oswajając dzieci ze środowiskiem wodnym. 

2. Częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej w  środowisku wodnym 
maleje wraz z wiekiem ankietowanych.

3. Najczęściej wybieraną formą spędzania czasu na pływalni dla badanych było 
indywidualne uczestnictwo w podejmowaniu aktywności ruchowej.

4. W ankietowanej grupie kobiet i mężczyzn najczęściej wymienianym moty-
wem do podejmowania aktywności fizycznej w  środowisku wodnym były 
walory witalne pływania. 
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WYBRANE MOTYWY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 
W ŚRODOWISKU WODNYM W ŚWIETLE WARTOŚCI

Słowa kluczowe: motywy, wartości, aktywność ruchowa, środowisko wodne

Streszczenie: Uświadomienie wartości i ich internalizacja pozwalają człowiekowi odkryć nie-
znane wcześniej możliwości i pobudzają do działania w określonym kierunku. Wartości, jako 
emocjonalne przeżycia psychiczne jednostki, pełnią też funkcję motywacyjną w stosunku do 
działań. Inspiracją do traktowania aktywności ruchowej w środowisku wodnym, w którym 
człowiek zaspokaja swoje podstawowe motywy, np. witalny, estetyczny czy agonistyczny, była 
hierarchia wartości Schelera oraz teoria potrzeb Maslowa. Celem podjętych badań było po-
znanie motywów osób uczestniczących w różnych formach aktywności ruchowej w środowi-
sku wodnym. W badaniach wzięło udział 139 osób, a wykorzystano kwestionariusz IPAQ 
oraz kwestionariusz własnego autorstwa dotyczący motywów wyboru aktywności ruchowej. 
W ankietowanej grupie kobiet i mężczyzn najczęściej wymienianym motywem do podejmo-
wania aktywności fizycznej w środowisku wodnym były walory witalne pływania.
 

SELECTED MOTIVES BEHIND PHYSICAL ACTIVITY IN WATER 
ENVIRONMENT IN THE LIGHT OF VALUES

Keywords: motives, values, physical activity, water environment

Abstract: Being aware of values and their internalisation enables an individual to discover 
previously unknown capabilities and prompts them to act in a specific way. As human emo-
tional experience, values also serve as motives of action. The present study of physical activity 
in water, was inspired by Scheler’s hierarchy of values and Maslow’s theory of needs. The ob-
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jective of the study was to get to know the motivation of people engaged in various forms of 
physical activity in water. The study featured 139 individuals and information was collected 
by means of an IPAQ questionnaire, as well as the researchers’ own questionnaire concerning 
the motivation behind the choice of a specific form of physical activity. The most common 
motive for taking up physical activity in water given by the men and women surveyed in the 
study was the vital values of swimming.


