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S ³ o w a k l u c z o w e: m³odzie¿, wyjazdy turystyczne, sposoby spêdzania czasu

S t r e s z c z e n i e: Wyjazdy turystyczne s¹ jednym z bardziej atrakcyjnych sposobów spêdzania czasu wolnego przez m³odzie¿. S¹ one doskona³¹ okazj¹ do zdobywania wiedzy, doskonalenia w³asnych umiejêtnoœci, kszta³towania wa¿nych cech charakteru. Pobudzaj¹ oraz rozwijaj¹
u m³odych zainteresowania, które s¹ si³¹ motoryczn¹ rozwoju osobowoœci. Osi¹gniêcie powy¿szych efektów jest uzale¿nione w du¿ej mierze od tego, jak m³odzie¿ spêdza czas w trakcie
wyjazdów turystycznych. W niniejszym artykule postanowiono przeanalizowaæ zmiany i tendencje, jakie zachodz¹ w sposobach spêdzania wolnego czasu przez m³odzie¿ podczas d³ugookresowych wyjazdów turystycznych na przestrzeni lat 2002–2007. Aby zdiagnozowaæ problem wykorzystano badania prowadzone na ten temat od wielu lat przez Instytut Turystyki
w Warszawie. Z analizowanych wskaŸników wynika, i¿ wyraŸnie daje siê zauwa¿yæ tendencja
spadkowa biernych b¹dŸ ma³o aktywnych form spêdzania czasu, na rzecz poprawy kondycji fizycznej i zdrowia. Nie dotyczy to jednak turystyki kwalifikowanej, gdzie liczba jej uczestników ci¹gle spada. Pozytywn¹ tendencjê zauwa¿ono w dziedzinie narciarstwa, gdzie m³odzie¿
coraz czêœciej korzysta z tej formy rekreacji ruchowej. Z roku na rok coraz wiêcej m³odych
podczas wyjazdów turystycznych pragnie poszerzaæ swoje horyzonty, zdobywaæ nowe umiejêtnoœci, pog³êbiaæ wiedzê.

1. Wstêp
Wyjazdy turystyczne to jeden z bardziej atrakcyjnych sposobów spêdzania
czasu wolnego przez m³odzie¿. S¹ one doskona³¹ okazj¹ do zdobywania wiedzy,
doskonalenia w³asnych umiejêtnoœci, kszta³towania wa¿nych cech charakteru.
* Dr Bo¿ena Alejziak – adiunkt, Ma³opolska Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Tarnowie, Katedra
Turystyki i Rekreacji.
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Wyjazd to poznawanie ró¿norodnych kultur oraz ludzi o odmiennych obyczajach,
systemach wartoœci oraz tradycjach. Wyjazdy turystyczne kszta³tuj¹ u m³odzie¿y
postawê aktywn¹, ucz¹ pokonywania trudnoœci, przyzwyczajaj¹ do wysi³ku,
kszta³tuj¹ odwagê i wytrwa³oœæ. Ucz¹ wspó³dzia³ania w zespole poprzez wykonywanie konkretnych obowi¹zków, wynikaj¹cych z podzia³u pracy w grupie uczestnicz¹cej w wycieczce.
Wyjazdy turystyczne pobudzaj¹ oraz rozwijaj¹ u m³odych ludzi zainteresowania, które s¹ si³¹ motoryczn¹ rozwoju osobowoœci. Rozbudzone potrzeby poznawcze wp³ywaj¹ na wybór trasy wycieczki, indywidualne plany zwiedzania wybranych terenów i obiektów turystycznych. Przejawiane zainteresowania oraz pasje
aktywizuj¹ uczestników wyjazdu i sk³aniaj¹ do podejmowania wysi³ku, aby dotrzeæ do trudno dostêpnych obiektów, gdzie wymagana jest si³a, odpornoœæ i odwaga. Przyczyniaj¹ siê do pog³êbiania wiedzy uczestników o zwiedzanych obiektach
na ka¿dym etapie realizacji wyjazdu – przed, w czasie jego trwania i po zakoñczeniu wycieczki.
Atrakcyjnoœæ wyjazdów turystycznych polega g³ównie na tym, ¿e m³odzie¿ mo¿e
realizowaæ w³asne potrzeby i aspiracje (samokszta³ceniowe, rekreacyjne, zdrowotne,
duchowe, kulturalne, poznawcze, przyjemnoœciowe itp.). Wyjazdy turystyczne s¹
okazj¹ do samopoznania, do okreœlenia swojej osobowoœci, do zdefiniowania swojej
to¿samoœci. S¹ one pewnego rodzaju doœwiadczeniem spo³ecznym i moralnym,
które umo¿liwia nauczenie siê ¿yczliwoœci, otwartoœci na potrzeby innych ludzi, odwagi i uporu w realizacji swoich aspiracji poznawczych (Turos, 1988, s. 91–94). Jest
to szczególnie wartoœciowy sposób d¹¿enia m³odzie¿y do osobistego rozwoju poprzez poznanie œwiata i nawi¹zanie kontaktów spo³ecznych.

2. Za³o¿enia metodologiczne prezentowanych badañ
Celem niniejszego artyku³u jest ustalenie zmian i tendencji, jakie zachodzi³y
w sposobach spêdzania czasu przez m³odzie¿ podczas wyjazdów turystycznych na
przestrzeni lat 2002–2007. Aby zdiagnozowaæ powy¿sze za³o¿enie skorzystano
z badañ prowadzonych regularnie co roku przez Instytut Turystyki (IT) w Warszawie nt. „Aktywnoœci turystycznej Polaków”. Z ca³ej próby badawczej selekcjonuje
siê m³odzie¿, czyli osoby w wieku 15–19 lat i na podstawie wypowiedzi tej grupy
respondentów sporz¹dza siê opracowania nt. „Aktywnoœci turystycznej m³odzie¿y”
(£aciak, 2008, s. 13 i n.).
Badania prowadzone przez IT opieraj¹ siê na miêdzynarodowej definicji turystyki (Terminologia..., 1995), zgodnie z któr¹ przyjmuje siê, ¿e wyjazd turystyczny
to taki, który po³¹czony jest co najmniej z jednym noclegiem poza miejscem zamieszkania – zarówno w celu wypoczynkowym, rekreacyjnym, poznawczym, jak
i zawodowym (delegacja, za³atwianie interesów), religijnym, rodzinnym czy lecz-
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niczym (pobyt w sanatorium). Badaniami obejmuje siê podró¿e d³ugoterminowe
oraz krótkoterminowe, krajowe i zagraniczne. Ze wzglêdu na obszernoœæ badañ, niniejszy artyku³ prezentuje tendencje i zmiany w sposobach spêdzania czasu przez
m³odzie¿ podczas d³ugookresowych podró¿y krajowych.
Krajowy wyjazd d³ugookresowy ³¹czy siê z dobrowolnym opuszczeniem miejscowoœci sta³ego zamieszkania na co najmniej 5 dni, tak wiêc po³¹czony jest przynajmniej z czterema noclegami. Powrót z podró¿y osób uwzglêdnionych w badaniach musia³ nast¹piæ miêdzy 1 stycznia a 31 grudnia ka¿dego badanego roku
(2007; 2006; 2005 itd.).
Metoda badawcza stosowana w badaniach to sonda¿ w miejscu zamieszkania respondentów przy u¿yciu kwestionariusza-ankiety. Badania prowadzone s¹ na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie TNS OBOP. Za³o¿ona wielkoœæ próby – w zale¿noœci od roku, w którym prowadzono badania – wynosi³a 5600–6000 osób, a jej
stopieñ realizacji wynosi zwykle 66,8–67% w zale¿noœci od lat, w których prowadzi siê badania. Wœród osób objêtych badaniami 9% to osoby w wieku 15–19 lat,
i w³aœnie ta grupa zosta³a uwzglêdniona przy charakterystyce aktywnoœci turystycznej m³odzie¿y.
W artykule wykorzystano równie¿ fragmenty wypracowañ, które stanowi³y
czêœæ badañ na temat wychowawczych funkcji turystyki przeprowadzonych przez
autorkê niniejszego artyku³u w 2004 roku w grupie dorastaj¹cej m³odzie¿y (osiemnastolatkowie) w krakowskich szko³ach ponadgimnazjalnych (Alejziak, 2008).

3. Cele d³ugoterminowych wyjazdów turystycznych m³odzie¿y
Cele wyjazdów wskazuj¹ na realizacje potrzeb m³odzie¿y podczas podró¿y turystycznych oraz wykazuj¹ zwi¹zek wyjazdu z doskonaleniem osobowoœci, kszta³towaniem cech charakteru, doskonaleniem kondycji fizycznej itp. Cele wyjazdów,
które poddano analizie to (£aciak, 2008, s. 29 i n.; 2006., s. 29 i n.; 2005, s. 29
i n.; 2003, s. 30 i n.):
– turystyczno-wypoczynkowy;
– odwiedziny u krewnych i znajomych;
– s³u¿bowy;
– religijny;
– zdrowotny;
– inny.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w latach 2002–2007 najczêœciej wymienianym celem krajowych wyjazdów d³ugookresowych by³ c e l t u r y s t y c z n o - w y p o c z y n k o w y (2002 – 63%), (2004 – 66%), (2005 – 65%), (2007 – 70%).
Analizuj¹c otrzymane wyniki mo¿na zauwa¿yæ, ¿e z roku na rok ten cel realizowa-
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ny jest przez coraz wiêksz¹ grupê m³odzie¿y. Sytuacja odwrotna dotyczy z kolei
o d w i e d z i n u k r e w n y c h l u b z n a j o m y c h. O ile w roku 2002, ten cel
podró¿y wymieni³o 40% respondentów, to w kolejnych latach daje siê zauwa¿yæ
wyraŸn¹ tendencjê spadkow¹ (2004 – 31%) oraz (2005 – 32%; 2007 – 25%). Powy¿sza zmiana postawy m³odzie¿y wynikaæ mo¿e ze wzrostu zamo¿noœci ich rodzin, które s¹ w stanie pokryæ wysokie koszty turystycznych wyjazdów w³asnych
dzieci, b¹dŸ wiêkszego zró¿nicowania ofert turystycznych dostosowanych do zainteresowañ m³odych podró¿ników.
W znacznie mniejszym stopniu m³odzie¿ podczas d³ugich wyjazdów turystycznych realizuje inne cele, do których zaliczyæ nale¿y cele: r e l i g i j n y (2002 – 7%;
2004 – 2%; 2005 – 4%; 2007 – 1%), z d r o w o t n y (2004 – 2%; 2005 – 2%),
s ³ u ¿ b o w y (2007 – 2%). Spoœród wymienionych, cel religijny jest realizowany
w roku 2002 i 2005 czêœciej ni¿ pozosta³e, co mo¿e mieæ zwi¹zek z wizyt¹ Jana
Paw³a II w Polsce w 2002 roku, a w roku 2005 – z jego œmierci¹, gdzie rzesze
m³odych ludzi wyruszy³y do Rzymu na ostatni¹ pielgrzymkê z naszym Papie¿em.
W przypadku braku spektakularnych wydarzeñ cel religijny w grupie m³odzie¿y
w wieku 15–19 lat nie jest realizowany zbyt czêsto.
Porównuj¹c z kolei podró¿e m³odzie¿y do podró¿y ogó³u populacji Polaków,
w latach 2002–2005 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e m³odzie¿ czêœciej, ni¿ ogó³ badanych rodaków, wyje¿d¿a³a w celach t u r y s t y c z n o - w y p o c z y n k o w y c h. Ciekawe
jednak, ¿e w roku 2007 mia³a miejsce tendencja odwrotna – m³odzie¿ czyni³a to
rzadziej, i czêœciej odwiedza³a krewnych i znajomych. Cele religijne, zdrowotne
i s³u¿bowe w latach 2002–2005 podejmowane s¹ przez m³odzie¿ zdecydowanie
rzadziej ni¿ przez ogó³ populacji Polaków, co – jak mo¿na przypuszczaæ – wynika
z m³odego wieku respondentów.
W latach 2002–2007 m³odzie¿ mieszkaj¹ca w najwiêkszych miastach (2002 –
72%; 2004 – 72%; 2005 – 72%; 2007 – 83%) i miastach œredniej wielkoœci (2005
– 70%), a tak¿e grupa m³odzie¿y, która okreœla³a swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako
œredni¹ (2002 – 68%; 2004 – 68%; 2007 – 75%) i dobr¹ (2005 – 66%) czêœciej
wyje¿d¿a³a w celach turystyczno-wypoczynkowych ni¿ m³odzie¿ wiejska (2002 –
52%; 2004 – 52%; 2005 – 51%) oraz m³odzie¿, która znajdowa³a siê w nie najlepszej sytuacji materialnej (2007 – 43%). Osoby mieszkaj¹ce bowiem na wsi
w latach 2002–2005 (2002 – 56%; 2004 – 56%) najczêœciej odwiedza³y k r e w n y c h l u b z n a j o m y c h. Okazuje siê tak¿e, ¿e im mniejsza miejscowoœæ,
a tak¿e im gorsza sytuacja materialna m³odzie¿y (2002 – 49%; 2004 – 49%; 2005
– 42%), tym powy¿szy cel wyjazdu jest czêœciej podejmowany. Co jednak ciekawe, w 2007 roku tendencja kszta³towa³a siê odwrotnie – odwiedziny u krewnych
lub znajomych jako g³ówny cel wyjazdów d³ugookresowych najczêœciej podejmowa³y osoby w dobrej sytuacji materialnej (37%) oraz z najwiêkszych miast
(32%).

Wyjazdy turystyczne m³odzie¿y – cele oraz sposoby spêdzania czasu...

25

4. Sposoby spêdzania czasu podczas podró¿y d³ugookresowych
w latach 2002–2007
Podczas wyjazdów turystycznych m³odzie¿ przejawia ró¿norodne formy aktywnoœci, które mo¿na zdiagnozowaæ analizuj¹c sposoby spêdzania czasu podczas podró¿y.
Czyni¹c to na przestrzeni lat 2002–2007 zauwa¿a siê niewielkie zmiany co do spêdzania czasu podczas wyjazdów d³ugookresowych, jednak niezmiennie pierwsze piêæ pozycji zajmuj¹ (£aciak, 2008, s. 38; 2006, s. 38; 2005, s. 38; 2003, s. 40):
1. spokojny wypoczynek, krótkie spacery;
2. poœwiêcanie czasu ¿yciu towarzyskiemu i rozrywkom;
3. poprawa kondycji fizycznej: gimnastyka, zajêcia fitness, d³u¿sze spacery
i wycieczki, p³ywanie, gry sportowe;
4. s³uchanie radia, ogl¹danie telewizji;
5. zwiedzanie muzeów, skansenów, zabytków.

5. Wartoœci wypoczynkowe
Porównuj¹c rozk³ad wyników na przestrzeni lat 2002–2007 mo¿na zauwa¿yæ
pewn¹ pozytywn¹ tendencjê. Jest to przede wszystkim (z ma³ymi wyj¹tkami) s p a d e k b i e r n y c h lub bardzo ma³o aktywnych form spêdzania czasu podczas wyjazdów wakacyjnych, jakimi s¹: spokojny wypoczynek oraz krótkie spacery (2002
– 61,4%; 2004 – 60%; 2006 – 52%; 2007 – 53%), poœwiêcanie czasu ¿yciu towarzyskiemu i rozrywkom (2002 – 58,3%; 2004 – 55%; 2005 – 46%; 2006 – 50%;
2007 – 41%), s³uchanie radia, ogl¹danie telewizji (2002 – 24,9%; 2005 – 17%;
2006 – 21%; 2007 – 20%). Ostatnia wymieniona forma spêdzania czasu przez
m³odych podró¿ników by³a jedn¹ z bardziej lubianych w roku 2004 (27%), gdy¿
preferowa³ j¹ prawie co trzeci respondent podczas d³ugich podró¿y turystycznych.
Ciekawym jednak faktem jest to, ¿e chodzenie do kawiarni, czy restauracji
(2002 – 12,2%; 2004 – 12%; 2005 – 22%; 2006 – 17%; 2007 – 12%) – choæ
w znacznie mniejszym nasileniu ni¿ formy wymienione powy¿ej – utrzymuje siê
w latach 2002–2007 na podobnym poziomie. Wyj¹tek stanowi rok 2005 (22%) –
gdzie powy¿sza forma prze¿ywa³a swój renesans. Wówczas wiêcej ni¿ co pi¹ty
m³ody uczestnik wyjazdów turystycznych, miêdzy innymi, w ten w³aœnie sposób
spêdza³ swój czas podczas d³ugich podró¿y, ³¹cz¹c go ze spokojnym wypoczynkiem oraz krótkimi spacerami (2005 – 62%), które w analizowanym roku równie¿
stanowi³y formê dominuj¹c¹.
Poni¿ej przytoczono kilka wypowiedzi m³odych osób na temat wyjazdów turystycznych.
66, LO, 6291. Od najm³odszych lat je¿d¿ê z rodzicami nad morze. Jest to czas, który mo¿emy poœwiêciæ tylko sobie. Podczas roku szkolnego ka¿dy jest zajêty w³asnymi sprawami, nie ma dostatecz1

Kod respondenta, typ szko³y, numer kwestionariusza-ankiety.

26

Bo¿ena Alejziak

nej iloœci czasu, aby usi¹œæ spokojnie i porozmawiaæ. Jeœli chcê przygotowaæ siê do szko³y, muszê
zmniejszyæ iloœæ czasu poœwiêconego rodzinie. Wybór nale¿y do mnie. Wszystko zale¿y od wyznawanej hierarchii wartoœci. Wyjazdy z rodzicami trwa³y zazwyczaj 2 tygodnie. Celem by³ odpoczynek.
Podczas gdy rodzice spêdzali czas wygrzewaj¹c siê na s³oñcu, ja sch³adza³am siê k¹pielami. Wieczorami spacerowaliœmy wzd³u¿ pla¿y, ogl¹daliœmy zachody s³oñca, jeŸdziliœmy czasami rowerami zwiedziæ najbli¿sz¹ okolicê, graliœmy w siatkówkê, koszykówkê, bilard, czasami ogl¹daliœmy TV. Najwa¿niejszy by³ dla mnie fakt, i¿ mog³am w pe³ni siê zrelaksowaæ w towarzystwie moich bliskich.
Ta b l i c a 1
Sposoby spêdzania czasu przez m³odzie¿ podczas podró¿y d³ugookresowych w latach 2002–2007
(w %)
Lp.

Sposoby spêdzania czasu

2002 2004 2005 2006 2007

1. Spokojny wypoczynek, krótkie spacery

61,4

60

62

52

53

2. Poœwiêcanie czasu ¿yciu towarzyskiemu i rozrywkom

58,3

55

46

50

41

35

39

23

30

38

4. S³uchanie radia, ogl¹danie telewizji

24,9

27

17

21

20

5. Zwiedzanie muzeów, skansenów, zabytków

9,9

13

23

16

17

6. Przebywanie w ciszy, spokoju, z dala od ludzi

14,8

12

12

17

14

7. Odwiedzanie parków narodowych lub krajobrazowych

5,3

16

12

11

13

8. Chodzenie do kawiarni, restauracji

12,2

12

22

17

12

9. Odwiedzanie miejsc kultu religijnego

7,7

2

8

1

8

3.

Poprawa kondycji fizycznej: gimnastyka, zajêcia fitness,
d³u¿sze spacery i wycieczki, p³ywanie, gry sportowe

10.

Zdobywanie wiedzy i umiejêtnoœci (np. nauka jêzyków
obcych)

2

3

6

7

7

11.

Ulubione zajêcia hobbystyczne (wêdkarstwo,
fotografowanie, zbieranie grzybów)

8

9

4

13

6

12.

Turystyka kwalifikowana (np. ¿eglarstwo, kajakarstwo,
wspinaczki górskie, jazda konna)

11,5

16

9

10

5

3,2

1

2

2

4

5,5

7

1

3

3

15. Czytanie

3,7

6

6

4

3

16. Zabiegi lecznicze, sanatoryjne, kuracja klimatyczna

0,9

2

2

1

–

–

–

–

–

1

21,2

18

24

19

35

13. Narciarstwo
14.

17.

Udzia³ w przedstawieniach teatralnych, koncertach,
seansach filmowych

Specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne zwi¹zane
z inwalidztwem

18. Inne

 r ó d ³ o: J. £aciak, Aktywnoœæ turystyczna m³odzie¿y, Instytut Turystyki w Warszawie.
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10, T, 609. Wyjazdy, w których uczestniczy³am by³y organizowane przez rodzinê. Czêsto wyje¿d¿am z rodzicami w góry, przynajmniej 1 raz w roku. S¹ to wyjazdy najczêœciej do rodziny. Najczêœciej odwiedzanymi przeze mnie miejscami s¹: Zakopane, Lipnica Wielka, Jab³onka. Powodem wyjazdów s¹: odpoczynek, odwiedzenie rodziny, zwiedzanie krajobrazów, poznawanie wielu nowych
ciekawych ludzi (nawi¹zanie nowych kontaktów). Podczas takich wyjazdów mo¿na bardzo mi³o
i przyjemnie spêdziæ czas, np. poprzez granie w pi³kê, p³ywanie itp., ale przede wszystkim mo¿na naprawdê wypocz¹æ. Poleniuchowaæ sobie troszkê. Najwa¿niejsze w tych wyjazdach jest to, ¿e mogê
spêdziæ je z rodzin¹. Nikt wtedy nie myœli o rodzinnych problemach itp. Zawsze jest mi³a atmosfera
i zawsze œwietnie siê bawiê na takich wyjazdach.
Wojowniczy orze³, LO, 563. W te wakacje wyjecha³em sam z kolegami do Mielna. Trwa³o to
2 tygodnie. Pojechaliœmy dla rozrywki. A w wolnym czasie chodziliœmy na pla¿ê i dyskoteki. Na tym
wyjeŸdzie zda³em sobie po raz pierwszy sprawê z tego, jak wa¿ni s¹ dla mnie moi przyjaciele i jak
silna jest wiêŸ emocjonalna ³¹cz¹ca nas. Pomimo g³odu i braku pieniêdzy przetrzymaliœmy to, gdy¿
byliœmy razem.

6. Aktywnoœæ ruchowa
Wa¿nym elementem turystyki m³odych jest jej funkcja kompensacyjna i zdrowotna, któr¹ uczestnicy realizuj¹, miêdzy innymi, poprzez a k t y w n e f o r m y
r e k r e a c j i. Ich nastêpstwem jest poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia. Prowadzenie zdrowego, czy raczej prozdrowotnego stylu wypoczynku jest najczêœciej
zwi¹zane z nawykami wyniesionymi z rodzinnego domu, a w wieku dorastania
tak¿e z indywidualnymi wyborami, jakich dokonuje cz³owiek, w zakresie ró¿nych
aspektów swojej aktywnoœci w ¿yciu codziennym, a nastêpnie podczas wyjazdów
turystycznych. „Zdrowy styl ¿ycia” (Kwilecka, Bro¿ek, 2007, s. 95), ale równie¿
zdrowy styl wypoczynku to pojêcie doœæ nowe. S t y l ¿ y c i a definiuje siê jako
zespó³ zachowañ, postaw oraz ogóln¹ filozofiê ¿ycia jednostki lub grupy, zespó³
zale¿ny od œrodowiska, norm spo³ecznych i kulturowych, w których ¿yje cz³owiek
i spo³eczeñstwo, do której nale¿y, jak równie¿ od osobistych przekonañ i przyjêtego systemu wartoœci (S³oñska, 1994). Tradycyjnie uznawane sk³adowe zdrowego
stylu ¿ycia to: aktywnoœæ ruchowa, prawid³owy sposób od¿ywiania, w³aœciwe proporcje czasu przeznaczonego na pracê i wypoczynek, umiejêtnoœæ radzenia sobie
ze stresem, obni¿enie poziomu agresji, zachowanie optymizmu ¿yciowego, ¿yczliwoœæ wobec siebie i innych. Siedz¹cy tryb ¿ycia i niedobór ruchu u wspó³czesnego
cz³owieka prowadzi do zaburzeñ ca³ego ustroju. Dlatego tak wa¿ne jest, aby podczas wyjazdów turystycznych m³odzie¿ spêdza³a czas aktywnie, podejmuj¹c znaczn¹ iloœæ zabaw ruchowych, wêdrówek, uczestnicz¹c w ró¿norodnych formach turystyki kwalifikowanej.
W analizowanych badaniach aktywne formy spêdzania czasu podczas d³ugoterminowych wyjazdów turystycznych, które zaproponowano m³odzie¿y do oceny to:
– poprawa kondycji fizycznej: gimnastyka, zajêcia fitness, d³u¿sze spacery
i wycieczki, p³ywanie, gry sportowe;
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– narciarstwo;
– turystyka kwalifikowana (np. ¿eglarstwo, kajakarstwo, wspinaczki górskie,
jazda konna).
Z prowadzonych badañ wynika, ¿e „poprawa kondycji fizycznej” jest kategori¹
doœæ istotn¹ dla badanej m³odzie¿y i na przestrzeni lat 2002–2007 (2002 – 35%;
2004 – 39%; 2005 – 23%; 2006 – 30%; 2007 – 38%) zajmuje niezmiennie trzeci¹
pozycjê wœród wszystkich osiemnastu badanych kategorii spêdzania czasu podczas
d³ugoterminowych wyjazdów turystycznych.
Analizuj¹c aktywne formy spêdzania czasu mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e
m³odzie¿ znacznie czêœciej podejmuje niezbyt forsowne, rekreacyjne formy sportu,
jakimi s¹: zajêcia fitness, d³u¿sze spacery, wycieczki, p³ywanie, gry sportowe, ni¿
zajêcia wymagaj¹ce przygotowania kondycyjnego i wiedzy, czyli ró¿norodne formy turystyki kwalifikowanej. Podejœcie m³odych do przyjemnoœciowych form ruchowych na przestrzeni lat 2002–2007 – z ma³ym wyj¹tkiem – wykazuje tendencjê
wzrostow¹. W zale¿noœci od finansów lub mody, co trzeci (2006 – 30%) lub nawet
wiêcej ni¿ co trzeci respondent (2002 – 35%), (2004 – 39%), (2007 – 38%) przejawia³ zainteresowanie rekreacj¹ ruchow¹. Wyj¹tek stanowi rok 2005 (23%), w którym to wyst¹pi³a tendencja odwrotna. M³odzie¿ rzadziej przejawia³a postawê aktywn¹, czêœciej oddaj¹c siê spokojnemu wypoczynkowi i ¿yciu towarzyskiemu.
Niewielka tendencja wzrostowa dotyczy n a r c i a r s t w a. Porównuj¹c uczestnictwo m³odzie¿y w tej formie rekreacji w roku 2007 (4%) do lat 2006–2005 (2%;
2%) – zauwa¿amy du¿¹ ró¿nicê. Liczba m³odzie¿y wyje¿d¿aj¹ca na narty zwiêkszy³a siê a¿ dwukrotnie, a w stosunku do roku 2004 (1%) – ró¿nica ta jest jeszcze
wiêksza. Z kolei uczestnictwo m³odzie¿y w roku 2002 (3,2%) zajmuje miejsce
œrodkowe w stosunku do analizowanych powy¿ej lat. Ta forma spêdzania czasu
wolnego staje siê coraz bardziej atrakcyjna dla m³odzie¿y, jednak ze wzglêdu na
koszty wynikaj¹ce z koniecznoœci posiadania odpowiedniego sprzêtu oraz geograficznego po³o¿enia gór, nigdy nie bêdzie dostêpna dla szerokich rzecz m³odych ludzi.
Przeciwstawn¹ postawê z kolei m³odzie¿ przejawia w odniesieniu do t u r y s t y k i k w a l i f i k o w a n e j, gdzie w roku 2007 (5%) daje siê zauwa¿yæ du¿y
spadek uczestnictwa w tej formie turystyki w porównaniu do roku 2002 (11,5%).
Analizuj¹c jednak okres 2002–2007 dostrzegamy, ¿e sytuacja przedstawia siê
mniej drastycznie. Otrzymane wyniki sugeruj¹ jednak, ¿e wiele jest jeszcze do zrobienia. Aby przygotowaæ m³odzie¿ do uczestniczenia w ró¿nych formach turystyki
kwalifikowanej wa¿na jest postawa nauczycieli w szkole, którzy powinni przekazywaæ m³odzie¿y wiedzê na temat prozdrowotnych korzyœci uprawiania turystyki
kwalifikowanej i zaszczepiaæ potrzebê uczestniczenia w tej formie wypoczynku.
Jest to niezmiernie wa¿ne, gdy¿ turystyka kwalifikowana ³¹czy wysi³ek fizyczny
z mo¿liwoœci¹ poznania piêkna kraju. Jak uwa¿a wielu badaczy „Przysz³oœci¹
turystyki jest turystyka aktywna” i nale¿y traktowaæ wspieranie i promowanie powy¿szej formy turystyki jako zadanie priorytetowe (Kunce, 1998, s. 19–28).
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W programach imprez turystyki kwalifikowanej wplecione s¹ elementy konkurencji sportowych, które podnosz¹ atrakcyjnoœæ, daj¹ mo¿liwoœci wy¿ycia siê m³odzie¿y, która obok zami³owania krajoznawczego pasjonuje siê równie¿ sportow¹
rywalizacj¹ (Jab³oñski, 2009, s. 177).
Turystyka kwalifikowana, jeœli nawet zawiera niektóre elementy zbli¿one do
sportu, takie jak: umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê sprzêtem, doskonalenie tê¿yzny fizycznej, to g³ównym jej celem jest poznawanie kraju oraz samodzielne zdobywanie i doskonalenie wiedzy turystycznej i krajoznawczej.
Promowanie zdrowego stylu ¿ycia we wspó³czesnych czasach jest warunkiem
niezbêdnym i koniecznym, aby wspieraæ prawid³owy rozwój m³odzie¿y na wszystkich p³aszczyznach: intelektualnej, fizycznej, psychicznej. Aktywne formy spêdzania czasu wolnego przeciwdzia³aj¹ patologicznym zachowaniom, takim jak: nadu¿ywanie alkoholu, palenie papierosów, za¿ywanie narkotyków. Aktywnoœæ
ruchowa przeciwdzia³a agresji, która promowana jest we wspó³czesnym œwiecie na
ka¿dym kroku we wszechobecnej telewizji oraz Internecie. Agresywne zachowania
obserwowane w grach komputerowych, filmach, programach telewizyjnych, na
niektórych stronach internetowych staj¹ siê elementem codziennego stylu ¿ycia
w rodzinie, szkole, grupie rówieœniczej. Staj¹ siê elementem naturalnego zachowania m³odzie¿y.
Aktywnoœæ ruchowa wpisana w bud¿et czasu m³odzie¿y w codziennym ¿yciu
oraz podczas wypraw turystycznych, umiejscawia m³odego cz³owieka wysoko
w hierarchii spo³ecznej zarówno w grupie rówieœniczej, jak te¿ w doros³ym ¿yciu.
Aktywnoœæ ruchowa ma istotny wp³yw na wypracowanie stylu d¹¿¹cego do samorealizacji, który uwzglêdnia nie tylko wartoœci tradycjonalizmu, opartego na konsumpcji kulturalnej, ale przede wszystkim wartoœci nowoczesnoœci, gdzie oprócz
posiadania, ceni siê mo¿liwoœæ realizacji samego siebie. Styl ten promuje postawê
cz³owieka umiej¹cego dokonywaæ osobistych wyborów przejawiaj¹cych siê trosk¹
o w³asne zdrowie. Obok d¹¿enia do presti¿u i posiadania, aktywnoœæ ruchowa rozwija aspiracje samorealizacyjne, które nadaj¹ ¿yciu m³odzie¿y dynamikê i ekspresjê, powoduj¹, ¿e m³odzi d¹¿¹ do bycia cz³owiekiem wszechstronnie rozwiniêtym,
zdrowym, sprawnym, umiej¹cym organizowaæ swój czas wolny, czerpi¹cym z tego
radoœæ ¿ycia i motywacjê do dzia³ania (Kwilecka, Bro¿ek, 2007, s. 96).
M³odzi na temat zalet aktywnoœci ruchowej podczas wyjazdów turystycznych
wypowiadaj¹ siê nastêpuj¹co:
07, LO, 632. Mia³em okazjê uczestniczyæ w ró¿nych formach wypoczynku – zarówno samodzielnych, jak i zorganizowanych przez szko³ê czy biuro podró¿y. Wycieczki z grup¹ znajomych, które organizowaliœmy samodzielnie wspominam najmilej. Ucz¹ nas odpowiedzialnoœci – podczas wycieczki
na Babi¹ Górê musieliœmy udzieliæ koledze pierwszej pomocy, a póŸniej wezwaæ GOPR. Z kolei wyjazdy zorganizowane daj¹ nam przede wszystkim gwarancjê dopracowania w szczegó³ach, pozwalaj¹
na optymalne wykorzystanie czasu np. podczas zwiedzania, gdy¿ bazujemy na doœwiadczeniu przewodników [...] Ka¿dy wyjazd i wycieczka to dla mnie okazja do uprawiania sportu (narty, snowboard, rajdy rowerowe, wspinaczka górska), mo¿liwoœæ zwiedzania, zarówno Polski, jak i innych krajów, a tak¿e wiele sytuacji, podczas których mogê poznaæ innych ludzi, ich kulturê, tradycje.
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26, LO, 378. Do tej pory wyje¿d¿a³am na wiele wyjazdów zorganizowanych, by³y to wyjazdy coroczne, takie jak kolonie, obozy. Najbardziej lubiê wycieczki w góry. Najwa¿niejszy jest jednak dla
mnie tegoroczny wyjazd na obóz harcerski. Obóz ten z³o¿ony by³ z kilku czêœci: ¿agle, wêdrówki
w Gdañsku, obóz sta³y w Gdzie Wielkiej i wyjazd w Bieszczady. Ca³oœæ trwa³a 4 tygodnie. Ten wyjazd by³ dla mnie bardzo wa¿ny, poniewa¿ podczas niego wielu rzeczy siê dowiedzia³am po raz
pierwszy w ¿yciu. Pierwszy raz by³am na obozie harcerskim, pierwszy raz by³am na Mazurach,
pierwszy raz ¿eglowa³am, pierwszy raz zwiedza³am Gdañsk tak dok³adnie, pierwszy raz mieszka³am
w lesie, robi³am pionierkê, pierwszy raz wyjecha³am w Bieszczady na obóz wêdrowny. Podczas tego
wyjazdu nauczy³am siê wielu rzeczy. Pozna³am podstawy ¿eglarstwa, nauczy³am siê wiêkszej samodzielnoœci, nauczy³am siê odpowiedzialnoœci tak¿e za inne osoby, pozna³am wspania³ych ludzi,
wspó³pracowa³am z nimi, z¿y³am siê z nimi. Ten wyjazd sprawdzi³ mnie w wielu sytuacjach, bardziej
zaakceptowa³am tak¿e sam¹ siebie, zachwyca³am siê piêknem przyrody, otaczaj¹cego œwiata.
Kilometr 603306026, LO, 419. Od kiedy zaczê³am trenowaæ lekkoatletykê co roku je¿d¿ê na obozy sportowe. S¹ to najfajniejsze wakacje jakie spêdzi³am. Najbardziej podoba³ mi siê tegoroczny
obóz. G³ównym celem, jaki mamy jad¹c na ten obóz to trenowanie. Ciê¿kie treningi dwa razy dziennie. Ale przecie¿ jest wiadome, ¿e oprócz trenowania jest masa innych zajêæ. Urz¹dzamy sobie ogniska, zawody, wieczory zapoznawcze itd. Bawimy siê na dyskotekach, zakochujemy siê i z obozu
sportowego robi siê obóz mi³osny. Taki obóz powoduje, ¿e jestem samodzielniejsza, decydujê o sobie.

7. Aktywnoœæ poznawcza
Nieod³¹cznym elementem aktywnoœci w³asnej, zapewniaj¹cej cz³owiekowi prawid³owe funkcjonowanie w otaczaj¹cym œwiecie, jest zaspokajanie potrzeby poznawczej. Cz³owiek, zamiast biernie spostrzegaæ rzeczy i zjawiska, d¹¿y do ich poznania. Szczególnie interesuj¹ce s¹ te rzeczy i zjawiska, które wywo³a³y jego
ciekawoœæ oraz pozytywne emocje (przyjemnoœæ, satysfakcja) towarzysz¹ce efektowi tego poznania. Ciekawoœæ cz³owieka, bez wzglêdu na to, w jakim okresie rozwoju siê znajduje, jest zawsze si³¹ napêdow¹ jego orientacji w otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Przyspiesza procesy uczenia siê, zapewnia odpornoœæ na trudnoœci,
uniezale¿nia cz³owieka od poœrednich Ÿróde³ wiedzy (np. szko³a). Cz³owiek ciekawy œwiata nie pozostaje bezczynny. Jego umys³ jest otwarty na ró¿norodne zjawiska, zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœæ, ocenê otaczaj¹cego œwiata godn¹ uwagi, poszukiwañ, refleksji. Dlatego w³aœnie, konieczne jest pobudzanie siebie i innych do
dostrzegania tego, co nowe i nieznane (Gurycka, 1977, s. 36 i n.).
Ciekawoœæ poznawcza, a w³aœciwie dociekanie, jest Ÿród³em kszta³towania postaw. Jednym z preferowanych jej sposobów w wieku m³odzieñczym s¹ wyjazdy
turystyczne organizowane w regionie, w którym mieszka m³odzie¿ lub po ca³ym
kraju. Wyjazdy te zaspokajaj¹ ¿¹dzê przygód, chêæ poznania przyrody, zabytków,
ludzi, folkloru. S¹ to wyjazdy samodzielne lub zorganizowane w grupie przyjació³,
kolegów, kole¿anek, czyli w tzw. „paczkach”. Ten rodzaj aktywnoœci uprawiany
przewa¿nie w okresie wakacji jest dla m³odzie¿y wyj¹tkowo atrakcyjny, gdy¿ daje
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poczucie swobody, odprê¿enia, zbli¿enia do przyrody, poznawania nowych okolic,
samodzielnoœci, polegania na sobie, a tak¿e bliskiego kontaktu z kolegami.
W analizowanych badaniach aktywnoœæ poznawcz¹ m³odzie¿y zdiagnozowano
proponuj¹c respondentom do oceny nastêpuj¹ce kategorie:
1. zdobywanie wiedzy i umiejêtnoœci (np. nauka jêzyków obcych);
2. zwiedzanie muzeów, skansenów, zabytków;
3. odwiedzanie parków narodowych lub krajobrazowych;
4. odwiedzanie miejsc kultu religijnego;
5. ulubione zajêcia hobbystyczne (wêdkarstwo, fotografowanie, zbieranie grzybów);
6. udzia³ w przedstawieniach teatralnych, koncertach, seansach filmowych.

7.1. Wartoœci edukacyjne
Wartoœci edukacyjne nie zajmuj¹ zbyt wysokiej pozycji poœród badanych sposobów spêdzania czasu podczas d³ugoterminowych wjazdów m³odzie¿y, pomimo
tego, ¿e s¹ one wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój osobowoœci ka¿dego
cz³owieka. Pewn¹ nadziejê budzi fakt, i¿ porównuj¹c lata 2007, 2006 i 2005 do
roku 2002 daje siê zauwa¿yæ wyraŸna tendencja wzrostowa w zakresie potrzeby
z d o b y w a n i a w i e d z y i u m i e j ê t n o œ c i podczas wyjazdów turystycznych. Pomimo ¿e wskaŸniki procentowe okreœlaj¹ce grupê m³odzie¿y, która w ten
sposób spêdza czas na wakacjach nie s¹ zbyt wysokie, to jednak w latach 2007
(7%), 2006 (7%) oraz 2005 (6%) – s¹ trzykrotnie wy¿sze ni¿ w roku 2002 (2%).
Mo¿na wiêc zauwa¿yæ, ¿e pewna – niezbyt liczna – grupa m³odych chc¹c sprostaæ
wyzwaniom wspó³czesnego œwiata, nawet w czasie przeznaczonym na wypoczynek pragnie doskonaliæ znajomoœæ jêzyków obcych oraz poszerzaæ horyzonty
z ró¿nych dziedzin ¿ycia w praktyce oraz poprzez czytanie gazet, czasopism,
ksi¹¿ek (2002 – 3,7%; 2004 – 6%; 2005 – 6%; 2006 – 4%; 2007 – 3%). Uzyskane
wskaŸniki procentowe w latach 2002–2006 podkreœlaj¹, ¿e m³odzie¿ by³a zainteresowana zdobywaniem wiedzy nie tylko poprzez „praktykê”, ale tak¿e poprzez
zg³êbianie wiedzy teoretycznej, czytaj¹c ró¿nego rodzaju publikacje podczas wakacyjnych podró¿y. Jednak w roku 2007 obserwujemy znaczny spadek powy¿szego
wskaŸnika. Jego poziom – w porównaniu do lat 2004–2005 – jest dwukrotnie ni¿szy. Nie osi¹gn¹³ on nawet poziomu, który wyst¹pi³ w 2002 roku. Próbuj¹c wyjaœniæ powy¿sz¹ sytuacjê, mo¿na za³o¿yæ, i¿ miejsce czytelnictwa w tradycyjnej formie coraz czêœciej zajmuje Internet, a poniewa¿ podczas wyjazdów turystycznych
dostêp do komputera i Internetu nie zawsze jest mo¿liwy, st¹d w 2007 roku
nast¹pi³ spadek powy¿szego wskaŸnika. Za³o¿enie mo¿e okazaæ siê s³uszne, je¿eli
w roku 2008 wyst¹pi podobna tendencja.
Oceniaj¹c postawê m³odych wobec realizacji potrzeby zwi¹zanej ze zdobywaniem wiedzy i umiejêtnoœci podczas wyjazdów turystycznych, mo¿na za³o¿yæ, ¿e
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w badanej grupie – choæ niezbyt licznej – tzw. „czas pusty”, czyli czas bez programu, bez planu, czas Ÿle zorganizowany, destrukcyjnie wp³ywaj¹cy na osobowoœæ,
wystêpuje sporadycznie.
Aktywnoœæ poznawcza to równie¿ poznawanie œwiata poprzez o d w i e d z a n i e
m i e j s c k u l t u r e l i g i j n e g o. Jednak wartoœci religijne, kontemplacja, wewnêtrzna odnowa, poznawanie miejsc zwi¹zanych z odmiennymi religiami w grupie
badanej m³odzie¿y nie zajmuj¹ zbyt wysokiej pozycji, charakteryzuj¹ siê jednak
pewn¹ regularn¹ cyklicznoœci¹. W latach 2007, 2005, 2002 m³odzie¿ przejawia³a
wiêksze zainteresowanie powy¿sz¹ form¹ turystyki ni¿ w latach 2006 i 2004.

7.2. Wartoœci kulturowe
Wartoœciow¹ form¹ spêdzania czasu m³odzie¿y podczas wyjazdów d³ugoterminowych jest kontakt z dziedzictwem przesz³oœci, dlatego m³odzi odwiedzaj¹ muzea, skanseny, zabytki naszego kraju. Podczas wyjazdów m³odzie¿ poszerza wiedzê z ró¿nych dziedzin ¿ycia konfrontuj¹c teoriê z praktyk¹, wiedzê zdobyt¹
w ³awce szkolnej z rzeczywistoœci¹, jest równie¿ aktywnym œwiadkiem wielu zdarzeñ, które maj¹ miejsce wspó³czeœnie. Analizuj¹c wskaŸniki procentowe w latach
2002 (9,9%), 2004 (13%), 2005 (23%), 2006 (16%), 2007 (17%) mo¿na zauwa¿yæ,
¿e grupa m³odzie¿y, która interesuje siê kultur¹ i zabytkami kraju nie jest liczna,
jednak pozytywnym przejawem jest niewielka tendencja wzrostowa, która wskazuje, ¿e coraz wiêksza grupa m³odzie¿y interesuje siê dziedzictwem naszego kraju.
Aby jednak zachêciæ m³odzie¿ do odwiedzania muzeów, konieczne jest podjêcie
wielu dzia³añ maj¹cych na celu podnoszenie atrakcyjnoœci powy¿szych jednostek.
Jak uwa¿a F. Midura (2006, s. 23), aby zainteresowanie muzeami by³o wiêksze nale¿y:
– rozszerzyæ zakres ró¿norodnych wydawnictw o charakterze informacyjnym,
reklamowym, pami¹tkowym (foldery, katalogi, slajdy, pocztówki, informatory), poœwiêconych poszczególnym muzeom i zespo³om zabytkowym,
– wprowadziæ wiêksze zró¿nicowanie czasu otwarcia muzeów, w szczególnoœci
w sezonie turystycznym,
– usprawniæ system informacji wizualnej na drogach i szlakach turystycznych,
przy hotelach, motelach, campingach, muzeach i zabytkach,
– prowadziæ badania nad percepcj¹ wystaw sta³ych i czasowych w zakresie odbioru ekspozycji, przystêpnoœci, dogodnoœci zwiedzania,
– prowadziæ badania pedagogiczne pokazuj¹ce, w jaki sposób m³odzi przyjmuj¹
przekazywan¹ wiedzê oraz jakich zmian nale¿y dokonaæ w prezentacji ekspozycji.
Z pewnoœci¹ muzeum zbli¿y siê do potrzeb m³odzie¿y, je¿eli postawê pasywn¹
zast¹pi strategi¹ aktywnego uczestnictwa, odstêpuj¹c od modelu „muzeum –
œwi¹tynia sztuki”. Wa¿n¹ czêœci¹ przemian jest zmiana sposobu myœlenia o dzia³alnoœci muzeum. Jej istot¹ jest nie tyle eksponat, kolekcja, czy samo muzeum, ale
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cz³owiek – jego potrzeby, oczekiwania oraz korzyœci, jakie przyniesie wizyta
w muzeum (Stasiak, 2006, s. 33). Muzea nie mog¹ staæ siê jednak parkiem rozrywki, powinny zachowaæ swoj¹ to¿samoœæ oraz swoje walory spo³eczne i kulturowe
(Midura, 2006, s. 25).
Potrzebê uatrakcyjnienia ekspozycji muzealnych, potwierdzaj¹ s³owa jednej
z uczestniczek wyjazdów wakacyjnych, która zwraca uwagê, ¿e podczas wypraw
turystycznych zwiedza tylko ciekawe muzea i zabytki, ale tylko wtedy, gdy pogoda
uniemo¿liwia realizacjê ciekawszych form wolnoczasowych. Z wypowiedzi wynika, ¿e pla¿a wygrywa z dziedzictwem przesz³oœci i jak mo¿na wnioskowaæ na podstawie otrzymanych wyników badañ, nie jest to przypadek odosobniony.
66, LO, 596. Gdy jest ³adna pogoda to chodzimy siê opalaæ, a gdy jest brzydka lub zimno to zwiedzamy zamki, muzea – ale tylko te ciekawe, latarnie morskie itp.

7.3. Uczestnictwo w kulturze
Do instytucji kulturalnych o ograniczonym zasiêgu nale¿¹, oprócz muzeów
i wystaw, tak¿e teatry, filharmonie. Nie obejmuj¹ one kultury masowej, ale zaspokajaj¹ potrzeby kulturalne wyselekcjonowanego krêgu odbiorców udostêpniaj¹c
swe dzie³a. Potwierdzaj¹ to uzyskane wyniki badañ, z których wynika, ¿e podczas
d³ugoterminowych wyjazdów turystycznych udzia³ m³odzie¿y w przedstawieniach
teatralnych, koncertach, seansach filmowych w latach 2007 (3%), 2006 (3%), 2005
(1%), 2004 (7%), 2002 (5,5%) jest niski. Spoœród analizowanych lat 2002–2007,
najwy¿szy udzia³ m³odzie¿y w kulturze mia³ miejsce w roku 2004 (7%), a najni¿szy w roku 2005 (1%). Z kolei w latach 2007–2006, wskaŸniki osi¹gaj¹ poziom
prawie dwukrotnie ni¿szy ni¿ w roku 2002. Spokojny wypoczynek oraz ¿ycie towarzyskie – czyli niezbyt wyczerpuj¹ce formy wolnoczasowe – ci¹gle zajmuj¹ najwa¿niejsze miejsce w organizacji czasu podczas d³ugich wyjazdów turystycznych.
Po du¿ym wysi³ku w trakcie roku szkolnego zdecydowanie najwiêksza grupa
m³odzie¿y szuka zajêæ, w których mo¿e zrelaksowaæ siê, wypocz¹æ, a tylko nieliczni pragn¹ realizowaæ potrzeby kulturalne.
M³odzie¿, która jednak uwzglêdni³a ten element w wyjazdach turystycznych
swoje wra¿enia opisuje nastêpuj¹co:
Baryip, LO, 120. Mój ostatni samodzielny wyjazd spêdzi³am w gronie przyjació³ w ma³ym miasteczku na LubelszczyŸnie (Kazimierz Dolny). Wtedy w miasteczku odbywa siê festiwal filmowy,
dziêki czemu mog³am obejrzeæ wiele filmów (odp³atnie – w namiotach i kinach, jak równie¿ darmowych wyœwietlanych na telebimie, na ma³ym rynku), a nawet premiery. Seanse zazwyczaj zaczyna³y
siê wieczorem (te wyœwietlane na zewn¹trz) oko³o 21.00 – prowadzi³am wówczas ¿ycie nocne.
W dzieñ spa³am; b¹dŸ zwiedza³am tamtejsze zabytki, czêsto bywa³am w herbaciarni (podaj¹ tam fantastyczn¹ herbatê brzoskwiniow¹). Po seansach co dzieñ organizowane by³y zabawy (dyskoteki)
w ró¿nych stylach muzycznych. Na nich m³odzie¿ wszystkich subkultur œwietnie siê bawi³a, nie
bacz¹c na ró¿nice wygl¹du, bycia, wiary. Wszyscy byli wobec siebie tolerancyjni (w Krakowie jest
inaczej, dlatego ja z przyjació³mi lubimy tam spêdzaæ wakacje).
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7.4. Wartoœci przyrodnicze
Parki narodowe i krajobrazowe s¹ z kolei doskona³ym miejscem do uprawiania
turystyki pieszej, obozów wêdrownych, turystyki kwalifikowanej. Podczas tego rodzaju imprez m³odzie¿ realizuje cele kszta³c¹ce, poznawcze, wychowawcze. Podczas wêdrówek po parkach narodowych i krajobrazowych m³odzie¿ poznaje œrodowisko, przyrodê, krajobrazy, miejscowoœci po³o¿one na trasach wakacyjnych
wêdrówek, twórców zamieszkuj¹cych odwiedzane obszary kraju, przesz³oœæ regionów, dalsze plany rozwoju. Cele kszta³c¹ce wêdrówek po parkach narodowych polegaj¹ na pog³êbianiu wiedzy o przyrodzie ojczystego kraju. Podczas wêdrówek
m³odzie¿ realizuje tak¿e cele wychowawcze, doskonal¹c osobowoœæ i cechy charakteru, takie jak: odwaga, solidarnoœæ, kole¿eñskoœæ, wspó³odpowiedzialnoœæ,
obowi¹zkowoœæ, dojrza³oœæ ¿yciow¹, tê¿yznê fizyczn¹, przedsiêbiorczoœæ (Alejziak, 2008, s. 164). M³odzie¿ uczy siê orientacji w terenie, ochrony œrodowiska naturalnego, organizacji czasu, zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, aktywnoœci spo³ecznej. Wêdrówki piesze po parkach narodowych i krajobrazowych
pozwalaj¹ dotrzeæ do najciekawszych miejsc, umo¿liwiaj¹ m³odym wêdrowcom
poznanie terenu. M³odzie¿ realizuje tam cele wychowania zdrowotnego, trudy wêdrówki wzmacniaj¹ tê¿yznê fizyczn¹, hartuj¹ ducha, wzmacniaj¹c sprawnoœæ fizyczn¹ i psychiczn¹. Pobyt na terenie parków narodowych i krajobrazowych
kszta³tuje u m³odzie¿y wra¿liwoœæ estetyczn¹, która przejawia siê zdolnoœci¹ do
prze¿ywania piêkna i potrzeby obcowania z nim. Przyroda – jak uwa¿a wielu jej
mi³oœników – jest geniuszem piêkna. Wychowanie estetyczne polega wiêc na zwracaniu uwagi na tajemniczoœæ boru i puszczy, odcienie zieleni, bogactwo barw ³¹ki
itp.
Z analizowanych badañ wynika, i¿ odwiedzanie parków narodowych i krajobrazowych w roku 2007 uplasowa³o siê spoœród osiemnastu zaproponowanych do
oceny kategorii na siódmym miejscu. Wydaje siê wiêc, ¿e rodzice, nauczyciele
i wychowawcy maj¹ jeszcze wiele do zrobienia, aby wypracowaæ u m³odzie¿y potrzebê kontaktu z natur¹, z przyrod¹, umiejêtnoœæ odczuwania zadowolenia z obserwacji otaczaj¹cego piêkna przyrody (Denek, 2000, s. 150). Z analizowanych wskaŸników procentowych wynika, ¿e taka potrzeba istnieje. Porównanie wskaŸników
procentowych uzyskanych w latach 2006 (11%), 2005 (12%), 2004 (16%) do roku
2002 (5,3%) – wskazuje, ¿e odsetek m³odzie¿y organizuj¹cej wypoczynek na terenie parków narodowych i krajobrazowych jest dwukrotnie wy¿szy, a w roku 2007
(13%) – ponad trzykrotnie. Wydaje siê, ¿e wiêkszy nacisk nauczycieli w szkole na
edukacjê zdrowotn¹, wychowanie estetyczne, a tak¿e kszta³towanie œwiadomoœci,
co do wa¿noœci kontaktu z przyrod¹, jako naturalnego œrodowiska ¿ycia cz³owieka
i potrzebê czasowej ucieczki z terenów wysoko zurbanizowanych, powinien przynieœæ zamierzone rezultaty.
Poni¿ej przytoczono kilka wypowiedzi m³odych na temat omawianego zagadnienia:
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GK, T, 209. W tym roku by³am na wyjeŸdzie z moimi przyjació³mi. Wypoczywaliœmy w Zakopanem 10 dni. Pojechaliœmy wspólnie, poniewa¿ chcieliœmy spêdziæ ze sob¹ wspania³e chwile, wolne
od problemów, od szko³y. Chcieliœmy swoje nudne, szare ¿ycie, które praktycznie ca³y czas krêci siê
wokó³ szko³y, zamieniæ na zabawê. Uwielbiamy chodziæ po górach, dlatego wybraliœmy Zakopane.
Wspinaczki to nasz ¿ywio³. Codziennie chodziliœmy z samego rana na ³¹ki, by zobaczyæ jak pasterze
wyganiaj¹ owce. Piêkny widok. Odwiedziliœmy wiele dolin. Oczywiœcie nie pominêliœmy tak¿e Krupówek. Najwa¿niejsze by³o to, ¿e mieliœmy czas, aby wspólnie porozmawiaæ. Bardzo tego potrzebowaliœmy.
Urwik, T, 660. Na wyjazdy zorganizowane wyje¿d¿am prawie co roku, najczêœciej w góry, np.
Bieszczady, Beskidy, Sudety, Karkonosze. Osob¹, która towarzyszy mi w tych wyjazdach prawie
zawsze jest mój kuzyn. Je¿eli wyje¿d¿amy to tylko na wyjazdy dwutygodniowe lub piêciodniowe wêdrówki po górach. Powodem wyjazdów jest chêæ zobaczenia piêknych krajobrazów, spotkanie nowych ludzi na szlaku. Czas wolny spêdzaliœmy g³ównie na wysi³ku fizycznym, tzn. piesze wêdrówki
po szlakach albo mecze pi³ki no¿nej. Wyjazdy nauczy³y mnie g³ównie tego, jak sobie radziæ w trudnych warunkach, co robiæ, gdy braknie wody, gdy siê zgubimy, albo komuœ siê coœ zepsuje. Nauczy³em siê równie¿ chodzenia po górach, gdy¿ nie jest to taka prosta sprawa.
21, T, 618. Tegoroczne wakacje jednak ró¿ni³y siê od poprzednich, gdy¿ spêdzi³am je przede
wszystkim ze swoimi znajomymi. Wyjazd odby³ siê 14 lipca do Poronina (niedaleko Zakopanego).
Organizowaliœmy sobie ró¿ne wycieczki, np. nad Morskie Oko, Czarny Staw, do Zakopanego. Zwiedziliœmy okolice, podziwialiœmy widoki. Najbardziej podoba³y mi siê chwile spêdzone przy ognisku
nad poblisk¹ rzeczk¹.

7.5. Zainteresowania i hobby
Zainteresowania s¹ si³¹ motoryczn¹ w rozwoju osobowoœci. U dorastaj¹cej m³odzie¿y wychodz¹ one poza problemy objête programem nauczania. S¹ realizowane
w dzia³alnoœci pozalekcyjnej w szkole oraz poza ni¹. W szkolnych oraz pozaszkolnych ko³ach zainteresowañ, klubach, specjalistycznych sekcjach m³odzie¿ rozwija
ró¿norodne zainteresowania zwi¹zane z plastyk¹, fotografi¹, modelarstwem, sportem, turystyk¹. Poza tym m³odzie¿ w wieku dorastania wykazuje du¿e zainteresowanie muzyk¹, literatur¹, filmem, technik¹ oraz ró¿nymi dziedzinami nauki. Jak
pisa³a M. Tyszkowa (1977, s. 189), kierunek aktywnoœci w ten sposób podjêty jest
na ogó³ doœæ trwa³y.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w trakcie d³ugoterminowych wyjazdów
turystycznych w latach 2002 (8%), 2004 (9%), 2005 (4%), 2006 (13%), 2007 (6%)
niezbyt liczna grupa respondentów realizuje swoje ulubione zajêcia hobbystyczne
(wêdkarstwo, fotografowanie, zbieranie grzybów). Na przestrzeni lat 2002–2007
poziom wskaŸników procentowych ulega nieznacznym wahaniom. Najwy¿szy wyst¹pi³ w roku 2006, najni¿szy w roku 2005, w którym to najwiêksza grupa m³odzie¿y preferowa³a spokojny wypoczynek (62%), chodzenie do kawiarni czy restauracji (22%) oraz zwiedzanie muzeów, zabytków, skansenów (23%). W roku
2007 – w porównaniu do roku 2006 – prawie dwukrotnie maleje odsetek m³odzie-
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¿y, zainteresowanej realizacj¹ w³asnego hobby podczas d³ugich podró¿y turystycznych.
M...., LO, 383. [...] obozy, na które jeŸdzi³am by³y obozami baletowymi, gdy¿ od 5. roku ¿ycia
uczêszczam na balet. Dzieñ na takich obozach nie wygl¹da³, tak jak na zwyk³ych obozach czy koloniach, owszem, czasami chodziliœmy na wycieczki, jednak g³ównym celem takich obozów by³o doskonalenie naszych umiejêtnoœci w zakresie baletu, tañca, nie tylko w formie normalnych lekcji, ale
tak¿e poprzez wymyœlanie w³asnych choreografii, zajêcia plastyczne, wystêpy, zabawy taneczne.
Uwa¿am, ¿e taki wyjazd dobrze wp³yn¹³ na moje ¿ycie, nabra³am lepszej kondycji, zintegrowa³am siê
z kole¿ankami ze szko³y baletowej, pedagogami.
Glad, T, 665. Ostatnio by³em na kilkudniowym wyjeŸdzie w góry. Zawsze wyje¿d¿am z kolegami,
a w czasie podró¿y zawieram nowe znajomoœci. Wyje¿d¿am, aby odpocz¹æ i poznaæ nowe miejsca.
Podczas wycieczek du¿o przebywaliœmy w terenie i du¿o czasu spêdzi³em te¿ na zwiedzaniu okolic
i fotografowaniu przyrody, aby móc podzieliæ siê wra¿eniami ze swoj¹ rodzin¹ i móc sobie przypomnieæ po paru latach jak by³o.

Doœæ pojemn¹ okazuje siê kategoria „inne” (35%; 19%; 24%; 18%; 21,2%). Jak
mo¿na zauwa¿yæ wskaŸniki procentowe w latach 2002–2007 s¹ wysokie, i plasuj¹
siê na poziomie kategorii zajmuj¹cych pierwsze cztery miejsca. Oznacza to, ¿e
znaczna grupa osób swój czas podczas d³ugich wyjazdów turystycznych organizuje
w jeszcze inny, ciekawy dla nich sposób.
Poni¿ej przedstawiono kilka wypowiedzi m³odych osób, które mog¹ wyjaœniæ,
jak m³odzie¿ spêdza czas podczas swoich wyjazdów:
Wertersliebe, LO, 405. W wyjazdach zorganizowanych biorê udzia³ od 12 roku ¿ycia. S¹ to przewa¿nie wyjazdy rekolekcyjne (nale¿ê do oazy), organizowane przez archidiecezjê, bra³am te¿ udzia³
w dwóch koloniach i wielu wycieczkach i wyjazdach szkolnych.
Kolejne wyjazdy by³y ju¿ œciœle zwi¹zane z oaz¹. Trzeba do niej nale¿eæ, ¿eby zrozumieæ sam klimat takich rekolekcji. Ból zwi¹zany z czasem naprawdê ciê¿kimi warunkami (np. brak ³azienek,
ciep³ej wody, ³ó¿ek) wynagradzaj¹ wspólne spotkania, œpiew, modlitwa. Z takich wyjazdów wynosi
siê naprawdê wiele, przede wszystkim jednak zdobywa siê wspania³ych szczerych przyjació³, o których tak trudno (przynajmniej dla mnie) na zwyk³ych wycieczkach, obozach, na których m³odzi ludzie pozostawieni samopas, po prostu robi¹ wiele g³upstw. Czego mnie ucz¹? Poza oczywistymi
aspektami, takimi jak pog³êbianie swojej wiary, czy nabycie umiejêtnoœci wspó³¿ycia z innymi ludŸmi, oczywiœcie æwiczê równie¿ samodzielnoœæ i odpowiedzialnoœæ.
Selma, LO, 127. Tegoroczne wakacje bêdê wspominaæ do koñca ¿ycia. Wraz z moj¹ siostr¹
i kumplem wybraliœmy siê do Sopotu na koncert Björk. Z powodów finansowych, zamiast jechaæ
poci¹giem pojechaliœmy stopem. O godzinie 5 rano, spakowani i w miarê wypoczêci ruszyliœmy na
pó³noc. Z ³apaniem stopa nie by³o ¿adnych problemów. Zatrzymywali siê ró¿ni ludzie i ró¿ne samochody. Wygodne i trochê mniej. Tego samego dnia ok. 19.00 znaleŸliœmy siê w Starogardzie Gdañskim. Chodziliœmy po domach i pytaliœmy o nocleg, a g³ównie o kawa³ek trawnika, gdzie moglibyœmy spokojnie rozbiæ namiot. Pewna ¿yczliwa rodzina nie tylko udostêpni³a nam miejsce na posesji,
ale mogliœmy skorzystaæ z ³azienki i gor¹cej wody. Rano po zimnej nocy dostaliœmy od tych pañstwa
pyszne œniadanie. Po d³ugich podziêkowaniach ruszyliœmy dalej. Zatrzyma³ siê nam tir, który jecha³
bezpoœrednio do Gdañska. Stamt¹d kolej¹ do Sopotu. Dzieñ spêdziliœmy na pla¿y, zerkaj¹c na sopockie molo, gdzie mia³ odbyæ siê koncert. Zwiedziliœmy Sopot, zrobiliœmy zakupy i z myœl¹ o jutrzej-
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szym dniu i koncercie. Poszliœmy spaæ. Pocz¹tek kolejnego dnia up³yn¹³ w gor¹czkowych przygotowaniach do koncertu. Po spêdzeniu kilku godzin na pla¿y ruszyliœmy na molo. Po drodze jedno piwo.
Czekanie na gwiazdê tego wieczoru up³ynê³o na s³uchaniu Smolina, Husky i de Peache – kontrowersyjnej zreszt¹. Podczas gdy na scenie pojawi³a siê Björk, przed barierki wymaszerowa³a rzesza reporterów, zas³aniaj¹c przy tym zespó³. Kolejny dzieñ (niedziela) up³yn¹³ na leniuchowaniu i zbieraniu
muszelek. Na powrót zdecydowaliœmy siê w poniedzia³ek. Oczywiœcie zaspaliœmy, ruszyliœmy na stopa. I uda³o siê. Tego samego dnia wróciliœmy do Krakowa. O godz. 21.00 mog³am siê umyæ i zjeœæ
coœ porz¹dnego.
xxx, LP, 19. W roku 2002 by³em na Przystanku Woodstock. Wyjecha³em z kolegami i kole¿ankami.
Wszystkie wyjazdy trwa³y ok. 7 dni. Podczas wyjazdów czas spêdza³em na s³uchaniu muzyki, piciu alkoholu i poznawaniu nowych ludzi. Na wyjazdach najwa¿niejsza by³a swoboda, nikt nie kierowa³ mn¹,
mog³em robiæ to, na co mia³em ochotê. Wyjazdy nauczy³y mnie samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci.
Wyjazdy nie wp³ynê³y na mnie w ¿aden niekorzystny sposób. Samodzielne wyjazdy s¹ dla mnie czasem wolnoœci, swobody i odpoczynku od wszelkich stresów.

W analizowanych badaniach wystêpuj¹ jeszcze p o z o s t a ³ e k a t e g o r i e okreœlaj¹ce sposoby spêdzania czasu m³odzie¿y podczas wyjazdów d³ugoterminowych,
takie jak: zabiegi lecznicze, sanatoryjne, kuracja klimatyczna, specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne zwi¹zane z inwalidztwem, ale dotycz¹ one bardzo niewielkiej grupy respondentów.
Analizuj¹c sposoby spêdzania czasu przez m³odzie¿ podczas d³ugoterminowych
wyjazdów turystycznych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przejawia ona zachowania nastawione na:
1. p o p r a w ê k o n d y c j i f i z y c z n e j, uprawiaj¹c rekreacyjnie ró¿ne formy
sportu, uczestnicz¹c w zajêciach fitness, podejmuj¹c d³u¿sze spacery, a nawet wycieczki;
2. w y c z y n, uczestnicz¹c w ró¿norodnych formach turystyki kwalifikowanej
(np. ¿eglarstwo, kajakarstwo, wspinaczki górskie, jazda konna), zim¹ z kolei narciarstwo;
3. z d o b y w a n i e w i e d z y i u m i e j ê t n o œ c i (np. nauka jêzyków obcych);
4. r e a l i z a c j ê w ³ a s n e g o h o b b y (wêdkarstwo, fotografowanie, zbieranie
grzybów);
5. u d z i a ³ w k u l t u r z e, uczestnicz¹c w przedstawieniach teatralnych, koncertach, seansach filmowych;
6. p o z n a w a n i e œ w i a t a, zwiedzaj¹c muzea, skanseny, zabytki; odwiedzaj¹c parki narodowe lub krajobrazowe;
7. p r z y j e m n o œ æ i z a b a w ê, gdzie charakterystycznymi zachowaniami jest
spokojny wypoczynek, krótkie spacery; s³uchanie radia, ogl¹danie telewizji; chodzenie do kawiarni, restauracji, udzia³ w koncertach muzyki m³odzie¿owej;
8. a f i l i a c j ê – poœwiêcanie czasu ¿yciu towarzyskiemu i rozrywkom;
9. k o n t e m p l a c j ê, wyra¿aj¹c¹ siê chêci¹ przebywania w ciszy, spokoju,
z dala od ludzi oraz odwiedzanie miejsc kultu religijnego.
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8. Wnioski
Analizowane wyniki badañ na przestrzeni lat 2002–2007, wskazuj¹, ¿e podczas
d³ugich wyjazdów turystycznych m³odzie¿ najchêtniej realizuje wartoœci ludyczno-hedonistyczne, przejawiaj¹ce siê preferowaniem spokojnego wypoczynku, korzystaniem z ró¿norodnych rozrywek i udzia³em w ¿yciu towarzyskim. Dla urozmaicenia czasu m³odzi turyœci korzystaj¹ z rekreacyjnych form sportu, ma³o forsownych
i raczej przyjemnoœciowych, takich jak fitness, d³u¿sze spacery, czasami wycieczki.
W miêdzyczasie, co czwarty, a niekiedy nawet co pi¹ty uczestnik wypraw s³ucha
radia i ogl¹da telewizjê.
Odwiedzanie parków narodowych i krajobrazowych, przebywanie w ciszy i spokoju, z dala od ludzi, albo wrêcz odwrotnie – chodzenie do kawiarni czy restauracji
dotyczy trochê wiêcej ni¿ co dziesi¹tego respondenta. Tylko nieznacznie wiêksza
grupa m³odzie¿y zwiedza muzea, zabytki, skanseny.
Ma³o popularnym sposobem spêdzania czasu podczas d³ugiego wypoczynku dla
m³odzie¿y jest poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy i umiejêtnoœci, chocia¿ – co warto podkreœliæ – w ci¹gu ostatnich piêciu lat daje siê zauwa¿yæ znacz¹c¹ zmianê postawy w tym zakresie. Równie¿ w dalszym ci¹gu ma³o popularne
jest uczestnictwo w turystyce kwalifikowanej, która wymaga od m³odych pewnego
wysi³ku fizycznego i umys³owego. Problem ten dotyczy tak¿e innych aktywnych
form turystyki, na przyk³ad narciarstwa. Niewielka grupa m³odzie¿y podczas
d³ugich wyjazdów wakacyjnych rozwija w³asne zainteresowania i hobby, czyni to
mniej ni¿ co dziesi¹ty uczestnik turystycznych wypraw.
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Youth Tourist Trips – Objectives and Ways of Spending Free Time.
Comparative Analysis 2002–2007
S u m m a r y: Tourist trips are one of the most attractive opportunities for juveniles to spend
their free time. They are a perfect occasion to gain some practical knowledge, improve skills
and shaping one’s own important character features. They also stimulate and develop interests,
which seems to be a motive for development of youths’ characters. The effect mentioned
above mainly depends on the type of activities provided by the trips. In the article we have
tried to analyse the trends and changes in youth activity during long- term tourist camps in the
years of 2002–2007. To diagnose the problem we employed researches drawn up by Tourist
Institute in Warsaw.
The analysis indicates that, day by day, an increasing number of young people are choosing an
active way of spending free time to improve their health and physical fitness while on tourist
trips. However, the above does not refer to the professional tourism which is observed to be
continuously decreasing. A slight positive tendency could be noticed in the ski sector, which is
becoming a popular recreation form. More and more young people wish to broaden their horizons and to acquire new skills by different kinds of tourist trips.
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