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Wstęp 

Rekreacja jest nieodłączną częścią życia człowieka, a potrzeby rekreacyjne należą 
do grupy najbardziej elementarnych potrzeb warunkujących zdolność prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Dlatego problematyka aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu jest ważnym obszarem badawczym usytuowanym w obrębie nauk o kulturze 
fizycznej, choć bez wątpienia jest to dziedzina bardzo podatna na ujęcia interdyscy-
plinarne.

Wszystkie formy rekreacji ruchowej, podejmowane przez dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe, są niezwykle cenne ze względu na zagrożenia, jakie niesie za sobą hipokineza, 
czyli brak ogólnej aktywności osobniczej. Aktywny wypoczynek sprzyja bowiem utrzy-
maniu dobrej kondycji zdrowotnej, oddala niebezpieczne dla zdrowia konsekwencje 
wynikające z osłabienia odporności organizmu, daje także satysfakcję na płaszczyźnie 
duchowej. Nieustanne przemiany zachodzące w środowisku i warunkach życia współcze-
snego człowieka powodują także szereg niekorzystnych społecznie objawów. Należą do 
nich między innymi: degradacja środowiska naturalnego, wzrost napięcia emocjonalnego 
i stresu, a także deficyt czasu wolnego, który skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa 
w aktywnym wypoczynku. W obliczu wspomnianych zagrożeń aktywny wypoczynek 
w czasie wolnym postrzegany bywa coraz powszechniej jako antidotum na zagrożenia 
cywilizacyjne i jednocześnie jeden z podstawowych sposobów odnowy sił witalnych i za-
chowania zdrowia. Jest on także miernikiem jakości życia zdefiniowanym jako potrzeba 
wyższego rzędu.
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Jak dowodzą badania różnych ośrodków1, jedną z najbardziej popularnych form ak-
tywności ruchowej podejmowanej samodzielnie jest jazda na rowerze. Dotyczy to osób 
w każdym wieku i obu płci. Istotny jest także aspekt świadomości zdrowotnej – ludzie 
zaczęli dostrzegać korzyści wynikające z uprawiania rekreacji rowerowej.

Wśród rozmaitych form aktywności fizycznej jazda na rowerze uważana jest za „do-
minującą umiejętnością sportową we wszystkich omawianych kategoriach”2, które można 
uprawiać w każdym wieku i w wielu miejscach. Mają one w dużej mierze charakter aerobo-
wy i przez to utrwaliły się w świadomości ludzi jako sporty o charakterze prozdrowotnym. 
Według badań opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 r. rekreacja 
rowerowa plasuje się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o preferencje ruchowe Polaków. 
Podobny wynik dały badania nad aktywnością rekreacyjną rodzin przeprowadzone w śro-
dowiskach warszawskim3 i wrocławskim4. Okazało się, że właśnie rodziny wskazują na 
rekreację rowerową jako tak zwany sport dla wszystkich i jednocześnie jeden z najpopu-
larniejszych w rodzinnej rekreacji. Ma ona znaczenie ludyczne, przyjemnościowe, chociaż 
nieobce jest także prozdrowotne traktowanie tego rodzaju aktywności5.

Cel i pytania badawcze, założenia oraz zastosowane metody 
naukowe

Autor określił główny cel artykułu jako zidentyfikowanie społecznych uwarunkowań 
rekreacji rowerowej młodzieży licealnej, ustalenie charakteru i siły oddziaływania tych 
uwarunkowań na zachowania rekreacyjne tej grupy społecznej, z odniesieniem poszuki-
wań badawczych do środowiska miasta Wrocławia. 

Aby osiągnąć postawiony cel, autor sformułował szczegółowe pytania dla badań 
bezpośrednich wybranej grupy społecznej:

1. Jaką ilością czasu wolnego dysponuje młodzież w czasie wakacji?
2. Jakie czynniki społeczno-ekonomiczne mają wpływ na ilość czasu poświęco-

nego rekreacji rowerowej?

1 D. Umiastowska, Miejsce aktywnych form ruchu w czasie wolnym mieszkańców Szczecina, [w:] Studia nad 
czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, 
red. J. Wyrzykowski, Wyd. AWF, Wrocław 2000, s. 24–29 ; E. Gałkowska, Sposoby spędzania czasu wolnego 
przez młodzież z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, [w:] Interdyscyplinarne 
zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku, red. I. Kiełbasiewicz-Drozdow-
ska, M. Marcinkowski, W. Siwiński, WSO im. Stefana Czarnieckiego, Poznań 2000, s. 56–61; R. Bartoszewicz, 
Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej z południowo-zachodniej Polski na tle wybranych ośrodków 
europejskich, seria Studia i Monografie, nr 101, Wyd. AWF, Wrocław 2011, s. 60; K. Zatoń, K. Zatoń, Aktyw-
ność fizyczna a zdrowie, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, nr 45, 
s. 34–40.
2 Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, 
s. 45.
3 J. Kalecińska, Aktywność rekreacyjna warszawskich rodzin usportowionych, „Wychowanie Fizyczne i Zdro-
wotne” 2003, nr 1.
4 T. Smolarski, Istotne uwarunkowania rekreacji rowerowej w opinii młodzieży licealnej we Wrocławiu, [w:] Teoria 
i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, red. W. Siwiński, B. Pluta, Bogucki Wyd. Naukowe, 
Poznań 2012, s. 88–98.
5 Ibidem, s. 32.
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3. Jakimi motywami kieruje się młodzież przy wyborze tej formy rekreacji?
4. Jakie czynniki skłoniły ją do uprawiania rekreacji rowerowej?
5. Jaka jest rola oraz wpływ rodziny i środowiska społecznego na intensywność 

uprawiania rekreacji rowerowej?
Założenia metodyczne badań nad uwarunkowaniami rekreacji rowerowej młodzieży 

autor oparł na metodzie sondażu diagnostycznego. W ramach zgromadzenia i uporządko-
wania obszernego materiału badawczego autor wykorzystał wybrane techniki badawcze 
oraz narzędzia. Badania sondażowe zostały zrealizowane następującymi technikami 
badań: badaniem ankietowym, wywiadem oraz obserwacją bezpośrednią.

W ujęciu merytorycznym obszarem badań wykonywanych przez autora są uwa-
runkowania rekreacji rowerowej wybranej grupy społecznej, jaką jest młodzież. Punktem 
wyjścia musiało więc być zidentyfikowanie możliwych uwarunkowań, które następnie 
zostały poddane głębszym badaniom. Na podstawie dokonanej analizy i wyników badań 
własnych autor dokonał klasyfikacji uwarunkowań społecznych wpływających na upra-
wianie rekreacji rowerowej, która obejmuje następujące czynniki (ryc. 1):

 – stan infrastruktury rowerowej;
 – lokalna polityka rowerowa;
 – czas wolny;
 – czynniki przestrzenne (walory i atrakcje turystyczne, położenie miejscowości);
 – czynniki społeczno-ekonomiczne uprawiających rekreację rowerową;
 – czynniki formalno-prawne (akty prawne);
 – sprzęt rowerowy.

Rycina 1. Klasyfikacja uwarunkowań społecznych mających wpływ na rekreację rowerową
Źródło: opracowanie własne.
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W ujęciu przestrzennym za obszar badawczy autor przyjął Wrocław, będący miastem 
sprzyjającym uprawianiu rekreacji rowerowej – łagodny klimat, nizinne ukształtowanie 
terenu i dobrze rozplanowany układ urbanistyczny. Wrocław należy także do grupy naja-
trakcyjniejszych pod względem turystyczno-krajoznawczym ośrodków urbanistycznych 
w Polsce. Wydaje się zatem, że jest pod tym względem miastem modelowym, a przez to 
może dać pełniejszy obraz potrzebny do ustalenia rzeczywistych uwarunkowań dla upra-
wiania rekreacji rowerowej. Decydują o tym struktura przestrzenna miasta, jego położenie 
w dolinie Odry, walory środowiska naturalnego z dużą ilością terenów zielonych, a także 
ich rozległość. Właśnie środowisko przyrodnicze, jego przemiany wpływają na kształt życia 
społecznego, oddziałują na formy i kierunki aktywności społecznej.

Aktualnie Wrocław posiada sieć ponad 214 km dróg rowerowych, z czego 16 km bie-
gnie przez parki i 15 przez wały przeciwpowodziowe. System w dalszym ciągu nie jest 
kompletny, jednakże w ostatnich latach obserwujemy szybszy rozwój siatki ścieżek rowe-
rowych. Docelowo przewiduje się połączenie wszystkich ważnych celów podróży spójną 
siecią. Większość dróg rowerowych przebiega poza terenami śródmiejskimi, natomiast 
w centrum miasta przeważająca część ulic pozbawiona jest infrastruktury rowerowej6.

Wrocław dzięki swojemu położeniu w pradolinie Odry jest bardzo ciekawym krajobra-
zowo terenem do uprawiania wszelkiego rodzaju rekreacji, w tym rekreacji rowerowej. 
Miasto posiada istotne walory wypoczynkowe i krajoznawcze, w skład których wchodzą:

 – duże połacie terenów zielonych – lasy, ogrody działkowe, parki, skwery, zieleń osie-
dlowa i parki leśne;

 – wspomniana już Odra wraz z dopływami i terenami nadrzecznymi.
Zieleń stanowi wielkie bogactwo miasta i sprzyja aktywnemu wypoczynkowi jego miesz-

kańców. W obrębie Wrocławia mamy 26 parków, które zlokalizowane są we wszystkich 
dzielnicach miasta. Do największych zaliczamy: Szczytnicki, Zachodni, Grabiszyński, 
Wschodni, Skowroni, Południowy, Leśnicki i Popowicki. Część tras rowerowych poprowa-
dzona została alejami parkowymi, skomunikowano w ten sposób ze sobą tereny zielone. 
Z pewnością takie położenie Wrocławia sprzyja rozwojowi infrastruktury rowerowej i stano-
wi zachętę do uprawiania sportu. Jak wykazują badania, drugą pod względem popularności 
formą rekreacji ruchowej są przejażdżki rowerowe, często rodzinne. Dotyczy to zarówno 
wypoczynku codziennego, jak i weekendowego. Duży potencjał do wykorzystania oferują 
tereny nadodrzańskie, parki i tereny leśne7.

Jak już wcześniej wspomniano, osią miasta jest rzeka Odra, której brzegi z wałami 
doskonale nadają się do uprawiania rekreacji rowerowej. Obecnie przez Wrocław prze-
biegają dwa oznakowane szlaki ponadregionalne, z czego jeden międzynarodowy:

 – EuroVelo 9 (zwany też Szlakiem Bursztynowym) – biegnący od Gdańska do Puli 
w Chorwacji;

 – Szlak Odry – 313-kilometrowa trasa wzdłuż rzeki.

6 Polityka rowerowa Wrocławia, załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 14 października 2010 r.
7 Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, red. J. Wyrzykowski, seria Studia i Monografie, nr 73, 
AWF, Wrocław 2004.
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Szlaki te tworzą szkielet dla tras rekreacyjnych w mieście – Wrocławskiej Magistrali 
Rowerowej. Dodatkowo organizacja Rowerowy Wrocław zaproponowała następujące 
trasy do rekreacji na rowerze we Wrocławiu:

 – Trasa Twierdzy Wrocław (57 km),
 – Pętla Odrzańska (28 km),
 – Pętla Wielkiej Wyspy (13 km),
 – Trasa Parkowa (32 km),
 – Pętla Staromiejska (8 km),
 – Od gotyku do modernizmu – na prawym brzegu Odry (15 km).

Wszystkie powyższe trasy nie są oznakowane w terenie. Zostały one opracowane 
i opisane, ponadto do każdej załączona jest mapka. Być może w przyszłości część z nich 
zostanie oznakowana.

Badana grupa

Badana zbiorowość to uczniowie klas drugich wybranych czterech publicznych liceów 
ogólnokształcących we Wrocławiu (ryc. 2). Badaniami objęto 798 osób w wieku 17–18 lat, 
obojga płci, wybranych celowo spośród populacji generalnej młodzieży licealnej we Wro-
cławiu. Wielkość próby oraz zastosowane metody badawcze pozwalają stwierdzić, że 
przedstawione wyniki badań są reprezentatywne dla zbiorowości generalnej, czyli uczniów 
klas drugich wrocławskich liceów.

Rycina 2. Liczba badanych uczniów w poszczególnych szkołach
Źródło: badanie ankietowe własne.

Dokonując wyboru, brano pod uwagę:
 – równomierne rozmieszczenie szkół na obszarze zabudowanym miasta. Zróżnicowania 

przestrzennego dokonano na podstawie analizy w układzie byłych dzielnic oraz osiedli;
 – historyczne dziedzictwo sieci szkolnej na obszarze miasta. Stosunkowo duża liczba 

liceów występuje w centralnej części miasta oraz na południe od niej, natomiast 

 

 

 

 

REKREACJA 
ROWEROWA

stan 
infrastruktury 

rowerowej

lokalna 
polityka 

rowerowa

czas wolny

czynniki 
przestrzenne czynniki 

społeczno -
ekonomiczne

czynniki 
formalno -

prawne

sprzęt 
rowerowy

0

50

100

150

200

250

LO nr 9 LO nr 7 LO nr 2 LO nr 14

52%
46%

2%

18

17

17.5



Tomasz Smolarski12

znaczny niedobór szkół tego typu występuje w okolicy wielkich osiedli mieszkaniowych 
w zachodniej i północnej części miasta;

 – dostępność do szkół. Centralnie położona szkoła (IX LO), stosunkowo blisko dworca 
kolejowego i autobusowego, z dobrą dostępnością komunikacyjną ma bardzo dużą 
przewagę nad szkołami położonymi peryferyjnie;

 – elitarny charakter szkoły pełniącej funkcje ponadregionalne (XIV LO), z dość wysokim 
odsetkiem uczniów zamiejscowych, szkoła posiadająca internat;

 – strukturę wielkościową, z powodów ekonomicznych i organizacyjnych większe szkoły 
mają lepsze możliwości rozwojowe;

 – szkoły samodzielne, duże (II LO, VII LO) które w większości tworzą tradycyjne, stare 
publiczne licea ogólnokształcące.
Wybrane szkoły posiadały dobre warunki kształcenia młodzieży, nowoczesną bazę 

dydaktyczną, a także, jak podkreślali uczniowie, wysoki poziom nauczania, szczegól-
nie w klasach profilowanych, oraz dobrą atmosferę do nauki. Obiektywnym wyznaczni-
kiem poziomu nauczania są: odsetek maturzystów kontynuujących naukę w uczelniach 
wyższych, wysokie miejsca zajmowane przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych, 
liczba stypendystów MEN, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Niebagatelne znaczenie, 
poszerzające proces dydaktyczny, ma też bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, m.in. koła 
zainteresowań, zespoły teatralne, muzyczne i taneczne oraz liczne zajęcia sportowe.

Jak dowodzą badania8, młodzież w wieku licealnym stanowi najliczniejszą grupę 
uprawiającą rekreację rowerową. Do charakterystycznych cech osób z tej grupy należą:

 – samodzielne podejmowanie decyzji związanych z własną aktywnością;
 – interesujący moment w życiu człowieka;
 – duże obciążenie obowiązkami szkolnymi, domowymi;
 – coraz większy stres wynikający z presji środowiska;
 – ograniczona ilość czasu wolnego;
 – intensywny rozwój psychiczny i fizyczny;
 – wkraczanie w dorosłość;
 – kształtowanie się stylu życia.

Niewątpliwie młodzież szkolna jest jedną z kluczowych grup rekreacji rowerowej.
W populacji osób w wieku 16–18 lat (wiek odpowiadający licealnemu poziomowi 

nauczania) 43,8% młodzieży kształciło się w liceach ogólnokształcących. Średnia wieku 
badanych w klasach drugich nieznacznie przekraczała 17 lat i 6 miesięcy (ryc. 3).

8 Uczestnictwo Polaków w sporcie…, op. cit.; K. Makara, R. Kaczmarek, K. Piotrowski, Dydaktyczna i wycho-
wawcza rola turystyki rowerowej w szkole na przykładzie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli, [w:] 
Turystyka rowerowa w Zjednoczonej Europie, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 
2012, s. 369–378; P. Oleśniewicz, K. Widawski, Turystyka edukacyjna w kontekście turystyki szkolnej, UW, Wro-
cław 2013.
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Rycina 3. Struktura badanych respondentów ze względu na wiek
Źródło: badanie ankietowe własne.

Analiza zebranego materiału badawczego pozwala stwierdzić, że ponad połowę re-
spondentów stanowiły dziewczęta (56%). Proporcje te przedstawia (ryc. 4). Stwierdzony 
fakt nieznacznej dominacji kobiet w liceach obserwujemy w skali kraju, gdzie podobnie jak 
w poprzednich latach do szkół tych uczęszczało więcej dziewcząt niż chłopców – 55,4%.

Rycina 4. Struktura badanych respondentów ze względu na płeć
Źródło: badanie ankietowe własne.

Kolejnym ważnym czynnikiem demograficznym uwzględnionym w analizie materiału 
badawczego jest miejsce zamieszkania. Ankietowani w zdecydowanej większości (518 
uczniów – 65%) podawali jako miejsce stałego zamieszkania Wrocław (ryc. 5). Pozostali 
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wskazali aż 141 miejscowości z 12 powiatów. Analiza miejsc zamieszkania respondentów 
potwierdziła, że zdecydowana większość ankietowanych spoza Wrocławia zamieszkuje 
powiat wrocławski, czyli strefę podmiejską stanowiącą najbliższe otoczenie miasta od 
strony południowej i wschodniej.

Rycina 5. Miejsce stałego zamieszkania badanych
Źródło: badanie ankietowe własne.

Charakterystyka głównych wyników badań empirycznych

Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że podczas ostatnich wakacji 
młodzież dysponowała przynajmniej 14 dniami wolnymi – ponad 86% wskazań. W tym 
okresie równocześnie ponad 41% badanych przeznaczyło tydzień na rekreację rowerową, 
a co piąty badany – 2 tygodnie (ryc. 6).

Rycina 6. Liczba wolnych dni podczas ostatnich wakacji
Źródło: badanie ankietowe własne.
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Wydaje się oczywiste, że przy tak obszernych zasobach czasu wolnego w dniach na-
uki szkolnej, w dniach wolnych od nauki (weekendowych) oraz w okresie wakacji można 
oczekiwać wyższego stopnia wykorzystania tego czasu na zajęcia rekreacyjne, w tym 
przypadku na rekreację rowerową.

Rycina 7. Liczba dni przeznaczonych na rekreację rowerową podczas wakacji
Źródło: badanie ankietowe własne.

Jednym z kluczowych czynników decydującm o aktywności turystycznej i rekreacyjnej 
jest dochód. Jak uważa A. Panasiuk: „Im wyższy jest poziom dochodów, tym większa jest 
skłonność do nabywania dóbr i usług turystycznych, dlatego też kraje o najwyższym poziomie 
stopy życiowej są głównymi państwami wysyłającymi turystów”9. Również W. Alejziak stwier-
dza, że: „Istotnym czynnikiem determinującym aktywność turystyczną jest status materialny10.

Rycina 8. Stan materialny gospodarstwa domowego
Źródło: badanie ankietowe własne

9 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2007, s. 93.
10 W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, seria Studia i Monografie, nr 
56, AWF, Kraków 2009, s. 503.
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Dlatego też do istotnych informacji, jakie uzyskano w toku prowadzonych badań 
z pewnością należy zaliczyć stan materialny gospodarstwa domowego. Najliczniejszą 
grupę, ponad 52%, stanowiły osoby określające stan gospodarstwa jako dobry i w 37% 
jako bardzo dobry. Tylko w przypadku 10% wskazań ankietowani uznali stan materialny 
rodziny jako dostateczny. Nieznaczny procent badanych (2%) uważa ten stan za zły (ryc. 8).

Obserwuje się wysoki odsetek gospodarstw domowych posiadających sprzęt sporto-
wo-turystyczny. We wszystkich typach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych 
do najczęściej spotykanego sprzętu należy rower. W badanej grupie posiadanie roweru 
deklaruje 90% mieszkańców gospodarstw domowych (ryc. 9).

Rycina 9. Posiadanie własnego roweru
Źródło: badanie ankietowe własne.

Osoby rekreacyjnie uprawiające jazdę na rowerze dążą do realizacji różnorodnych 
celów. Celem podstawowym jest doskonalenie kondycji fizycznej. Systematyczna jazda 
na rowerze wpływa na wzrost sprawności wszystkich układów i narządów, a w szcze-
gólności mięśniowego, krążeniowego i oddechowego. Ważnym celem osiąganym przez 
tego typu zajęcia rekreacyjne jest uzyskanie poczucia pewności siebie, niezależności, 
przyjemności. W badanej grupie spośród ogółu respondentów na pytanie o uprawianie 
rekreacji rowerowej aż 69% odpowiedziało twierdząco (ryc. 10).
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Rycina 10. Uprawianie rekreacji rowerowej
Źródło: badanie ankietowe własne.

Według znawców przedmiotu jednym z czynników rozbudzania zainteresowań aktyw-
nością ruchową człowieka może być przykład rodziców, ich wspólny udział. Duży autorytet 
matki i ojca w okresie dzieciństwa i młodości ułatwia osiąganie pozytywnych efektów w za-
kresie szeroko rozumianego wychowania w obszarze kultury fizycznej. Z analizy literatury 
wynika, że spośród wielu czynników i procesów oddziałujących na tworzenie się stosunku 
człowieka do aktywności fizycznej szczególnie istotny wpływ ma rodzina11. Potwierdzają 
to wyniki przeprowadzonych badań. Jednym z podstawowych pytań skierowanych w kwe-
stionariuszu do respondentów było pytanie: „Co skłoniło cię do jeżdżenia na rowerze?”. 
W przypadku 17% badanych właśnie wzorce rodzinne były czynnikiem wpływającym na 
uczestnictwo w rekreacji rowerowej. Niebagatelne znaczenie mają także popularność tej 
formy rekreacji oraz dostęp do sprzętu (odpowiednio 13% i 17% wskazań). Mimo młodego 
wieku badanych w 17% przypadków o wyborze decydowało poprawienie stanu zdrowia. 
Wśród czynników rozbudzających zainteresowania rekreacją rowerową wyróżnić należy 
także ciekawość związaną z jej uprawianiem (13%) i chęć zmiany stylu życia (10%). Do 
skutecznych, naturalnych sposobów socjalizacji do uczestnictwa trzeba zaliczyć także 
wpływ znajomych – 9% wskazań (ryc. 11).

11 V. Cleland et al., A Longitudinal Study of the Family Physical Activity Environment and Physical Activity Among 
Youth, „American Journal of Health Promotion” 2011, nr 25 (3), s. 159–167.
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Rycina 11. Czynniki skłaniające do jazdy na rowerze (możliwość udzielenia maks. 3 odpowiedzi)
Źródło: badanie ankietowe własne. 

Niezbędnym uwarunkowaniem uprawiania przez człowieka aktywności ruchowej jest 
motywacja. Według znawców przedmiotu podstawowym motywem powinna być poprawa 
zdrowia i/lub sprawności i wydolności fizycznej12.

Założenia te w większości potwierdziły uzyskane wyniki badań własnych. W związku 
z tym zapytano ankietowanych o przyczyny rozpoczęcia uprawiania rekreacji rowerowej. 
Mieli oni możliwość wyboru najwyżej trzech bodźców, które uznają za najistotniejsze (ryc. 
12). Do najważniejszych motywów uczestnictwa w rekreacji rowerowej należą: możliwość 
poprawy samopoczucia (26%), stanu zdrowia (23%), a także możliwość poprawy wyglądu 
tj. zachowania właściwej sylwetki (19%).

Rycina 12. Motywy podejmowania rekreacyjnej jazdy rowerem (możliwość udzielenia maks. 3 
odpowiedzi)
Źródło: badanie ankietowe własne.

12 J. Drabik, Promocja aktywności fizycznej (wprowadzenie do problematyki), cz. 3, Wyd. AWF, Gdańsk 1997, 
s. 50.
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W podejmowaniu przez młodych ludzi różnych form rekreacji znaczenie ma postępowa-
nie innych, ważnych w ich życiu osób. Najczęściej to właśnie rodzice namówili badanych 
do uprawiania rekreacji rowerowej. Na pytanie: „Z kim uprawiasz rekreację rowerową?” 
znaczna część ankietowanych, niespełna 50%, odpowiadała, że kontynuuje przygodę 
z rowerem za namową znajomych. W dalszym ciągu duże znaczenie ma towarzystwo 
rodziców – 21% – i rodzeństwa – 19% (ryc. 13).

Rycina 13. Osoby towarzyszące podczas uprawiania rekreacji rowerowej
Źródło: badanie ankietowe własne.

Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnych barier uniemożliwiających uprawianie rekreacji 
rowerowej. W przypadku czynników ograniczających udział badanej młodzieży w rekre-
acji rowerowej bez względu na płeć największym utrudnieniem w opinii prawie połowy 
(48%) respondentów jest brak wolnego czasu związany z nauką. Istotną przeszkodą jest 
także brak dróg rowerowych (26%). Stosunkowo mało ważną barierą w uczestnictwie są 
względy finansowe, tylko 10% badanych wskazało na wysokie ceny sprzętu oraz brak 
organizowanych imprez (ryc. 14).

Rycina 14. Bariery ograniczające udział w rekreacji rowerowej
Źródło: badanie ankietowe własne.
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Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych można sformułować następujące 
ustalenia:

1. Badaniami objęto młodzież licealną w wieku 17–18 lat z niewielką przewagą 
kobiet (56%), w 65% pochodzącą z Wrocławia, dużego miasta powyżej 500 tys. 
mieszkańców. Jest to grupa osób wkraczająca w dorosłość, ale jednocześnie 
wciąż poddana dużemu oddziaływaniu rodziny. Istotny bowiem wydaje się 
wpływ wychowania na uprawianie rekreacji.

2. Wysoki poziom uczestnictwa w rekreacji rowerowej cechuje 69% badanej po-
pulacji. Są to na ogół jednostki nie tylko chętnie i często poświęcające wolne 
chwile na jazdę na rowerze, lecz także emocjonalnie z nią związane. 

3. Rekreacja rowerowa, podobnie jak inne formy aktywności, realizowana jest tak-
że podczas wakacji. Zdecydowana większość uczniów (80%) deklaruje, że na 
rekreację rowerową poświęca powyżej 2 tygodni wakacyjnego czasu wolnego. 
Na stosunkowo wysoki odsetek uprawiających jazdę na rowerze niebagatelne 
znaczenie ma popularność tej formy rekreacji oraz dostęp do sprzętu.

4. Obserwuje się wysoki odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt 
sportowo-turystyczny. We wszystkich ich społeczno-ekonomicznych typach do 
najczęściej spotykanego sprzętu należy rower, jego posiadanie deklaruje 90% 
badanych, w tym 58% ma tzw. rower górski (MTB). Należy zwrócić uwagę, że 
występuje wiele różnych rodzajów rowerów, natomiast Polska wyróżnia się na 
tle europejskim pod względem bardzo wysokiej liczby posiadanych rowerów 
górskich. Jednak w ostatnim okresie zauważyć można coraz większą liczbę 
tzw. rowerów miejskich i retro wynikającą z mody na uprawianie rekreacji 
rowerowej, a także ze swoistego stylu życia w dużym mieście.

5. W podejmowaniu przez młodych ludzi różnych form rekreacji znaczenie ma 
postępowanie innych, ważnych w ich życiu osób. Najczęściej to właśnie ro-
dzice namówili badanych do uprawiania rekreacji rowerowej. Znaczna część 
ankietowanych odpowiadała, że rozpoczęła przygodę z rowerem za namową 
znajomych. Rodzice oraz znajomi często są przykładem i źródłem inspiracji dla 
dzieci i młodzieży, dlatego też bardzo ważna jest ich świadomość pozytywnego 
wpływu ruchu na organizm ludzki i ich postawa wobec aktywności ruchowej.

6. Niezbędnym uwarunkowaniem uprawiania aktywności ruchowej jest motywa-
cja. W odniesieniu do rekreacji i turystyki rowerowej motywy są wypadkową 
wielu czynników, zwłaszcza osobowościowych, społecznych, ekonomicznych. 
Jak wynika z przeprowadzonych badań – do najważniejszych motywów uczest-
nictwa w rekreacji rowerowej należą: możliwość poprawy samopoczucia (27%), 
stanu zdrowia (24%), a także możliwość poprawy wyglądu, tj. zachowania 
właściwej sylwetki (18%). Uczniów charakteryzuje zatem stosunkowo wysoki 
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poziom świadomości zdrowotnej oraz rzeczywistych potrzeb uprawiania re-
kreacji rowerowej.

7. Badani najczęściej preferują jazdę na rowerze w gronie znajomych (49%) 
lub rodziny, a także realizują ją samodzielnie, stosunkowo rzadko korzystają 
z oferty klubów czy imprez zorganizowanych. Brak zainteresowania młodzieży 
rekreacją instytucjonalną jest trendem ostatnich lat zauważalnym także w przy-
padku innych form aktywności ruchowej. W przypadku imprez zorganizowanych 
uczniowie zwracali uwagę m.in. na słabą ich promocję i nikłe upowszechnienie.

8. Do głównych czynników ograniczających uczestnictwo w rekreacji rowerowej, 
w przypadku prawie połowy badanych (48%), należy przede wszystkim brak 
wolnego czasu związany z koniecznością nauki. Istotną przeszkodą, dla ponad 
¼ badanych (26%) ,jest także niedostateczna sieć dróg rowerowych.

Na podstawie analizy wniosków z przeprowadzonych badań bezpośrednich otrzymano 
obraz młodzieży licealnej uprawiającej rekreację rowerową. Na postawę badanej młodzie-
ży wobec rekreacji rowerowej niewątpliwie wpływa wiele czynników, które oddziałują na 
jednostkę w ciągu całego życia. Należą do nich przedstawione w artykule uwarunkowania. 
Na każdą z tych grup uwarunkowań składa się wiele czynników różnie wpływających na 
poszczególnych uczniów. Ich poznanie może pomóc w aktywizacji badanej grupy młodzie-
ży, a także przyczynić się do planowania i programowania rekreacji i turystyki rowerowej 
we Wrocławiu i okolicy. Większość badanych docenia pozytywne wartości płynące z upra-
wiania tej formy aktywności. Istotny jest fakt, iż badani dostrzegają, że jazda na rowerze 
poprawia ich kondycję i sprawność fizyczną, czyli bezpośrednio wpływa na ich zdrowie.

Realizacja badań nad uwarunkowaniami uprawiania rekreacji rowerowej młodzieży 
spełni także funkcję informacyjną dla instytucji wrocławskich zajmujących się opracowy-
waniem programów w zakresie organizacji aktywności rekreacyjnej mieszkańców miasta 
i terenów podmiejskich. Obszar badań, ich tematyka i reprezentatywność pozwoliły na 
sformułowanie wniosków opisujących omawiane zjawisko. Uzyskane wyniki mogą zatem 
stać się punktem odniesienia dla podobnych badań w innych większych miastach Polski.
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Streszczenie

Głównym celem badań naukowych było zidentyfikowanie społecznych uwarunkowań rekreacji 
rowerowej młodzieży licealnej z odniesieniem poszukiwań badawczych do środowiska miasta 
Wrocławia. 
Autor wykonał rozległe studia literaturowe, następnie w wyniku dyskusji naukowych i własnej 
refleksji ustalił, że istnieje kilka grup uwarunkowań rekreacji rowerowej. Stwierdza też, że uczest-
nictwo młodzieży w rekreacji rowerowej jest w znacznym stopniu zróżnicowane i zależy od: ilości 
posiadanego czasu wolnego, czynników społeczno-ekonomicznych, przestrzennych (środowi-
skowych) oraz innych uwarunkowań.
Ponadto infrastruktura, taka jak obiekty, urządzenia, drogi, również ma istotny wpływ na inten-
sywność uprawiania różnych form rekreacji rowerowej.

Abstract

The main research aim was to identify the social determinants of bicycle recreation of high school 
students, with reference to city environment of Wrocław. The author has carried out extensive 
desk research and discussed his ideas with colleagues. As a result, several groups of determi-
nants of bicycle recreation have been set. The author finds that the participation of high school 
students in bicycle recreation is largely determined by the amount of free time, socioeconomic, 
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spatial (environmental) and other factors. Furthermore, the author observes that the cycling 
infrastructure, such as bicycle roads and facilities, also has a considerable influence on the 
intensity of pursuing various forms of bicycle recreation. 
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