
Rekreacja i wypoczynek
Jerzy Wyrzykowski

Czas wolny mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystanie

W świetle badań Katedry Rekreacji i Turystyki Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu (m.in. J. Marak, J. Wyrzykowski, 1999, M. Sołtysik, 1999,
J. Marak, 1999, J. Wyrzykowski, 1999) mieszkańcy Wrocławia dysponują sporą
ilością czasu wolnego, zarówno w dni robocze, jak i tym bardziej w dni weekendowe
(świąteczne).

Młodzież szkolna określa swój czas wolny w dni nauki szkolnej na około 5
godzin, zaś w dni weekendowe - na 8 godz. i 30 min. (M. Sołtysik, 1999). Studenci
czas wolny w dni nauki szkolnej ocenili na 5 godz. i 30 min., w soboty - na 6 godz. i
48 min., w niedziele - na 7 godz. i 26 min. (J. Marak, 1999). Mieszkańcy Wrocławia w
wieku aktywności zawodowej dysponują w dni robocze średnio 3 godz. i 38 min.
czasu wolnego, zaś w niedziele po wolnej sobocie - 7 godz. i 17 min. (J.
Wyrzykowski, 1999).

Sposoby spędzania czasu wolnego w mieście w dni nauki lub pracy oraz w dni
weekendowe przez młodzież szkolną i akademicką oraz przez mieszkańców w wieku
produkcyjnym przedstawiają tabele 1-6.
                                                  Tabele 1-6

Najbardziej powszechnymi sposobami wykorzystania czasu wolnego są bierne
formy rekreacji, w szczególności oglądanie telewizji. Znaczna część mieszkańców jest
zainteresowana spotkaniami towarzyskimi, ofertą kulturalną (koncerty, przedstawienia
teatralne, seanse filmowe) i sportową (widowiska sportowe). Stosunkowo nowym
zjawiskiem jest wykorzystanie wolnego czasu na wizyty (zakupy i zwiedzanie) w
centrach handlowych i imprezach targowych, często z udziałem całych rodzin.

Najczęstszą formą rekreacji ruchowej są spacery i przejażdżki rowerowe. Spora
część mieszkańców Wrocławia, zwłaszcza młodych i czynnych zawodowo, jest
zainteresowana zajęciami sportowo-rekreacyjnymi (pływanie, tenis, łyżwiarstwo,
rekreacyjne gry zespołowe) oraz ćwiczeniami w klubach gimnastycznych i siłowniach.
Ciągle popularną formą spędzania czasu, w szczególności osób starszych, jest uprawa
ogródka lub działki.

Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez mieszkańców Wrocławia w dni
weekendowe podczas wyjazdu poza miasto ilustrują tabele 7-9.

Tabele 7-9
Poza miasto w dni weekendowe wyjeżdża ok. 20 % respondentów z grupy

młodzieży szkolnej. Młodzież szkolna najczęściej wyjeżdża do rodziny i przyjaciół,
uczestniczy w wycieczkach samochodowych, wyjazdach do lasu, pieszych
wędrówkach turystycznych, wyjazdach w góry na narty i sanki oraz wycieczkach
rowerowych.



W wyjazdach poza miasto w dni weekendowe bierze udział ok. 40 %
studentów. Najpopularniejszymi formami spędzania czasu wolnego są: wycieczka
samochodem osobowym, wyjazd do rodziny lub przyjaciół poza Wrocławiem i piesza
wędrówka turystyczna.

Wśród badanych mieszkańców Wrocławia w wieku aktywności zawodowej w
dni weekendowe poza miasto wyjeżdża ok. 60 %. Najczęściej odwiedzają przy tym
rodziny lub przyjaciół, wypoczywają w lesie lub nad wodą oraz organizują wycieczki
własnym samochodem.

Walory turystyczno-rekreacyjne Wrocławia i okolic

Wrocław jako "miasto zieleni i mostów" posiada znaczne walory
wypoczynkowe. Miasto położone nad Odrą i jej dopływami - Bystrzycą, Oławą, Ślęzą
i Widawą mogłoby mieć znakomite warunki do wypoczynku nad wodą, gdyby nie
duże zanieczyszczenie tych wód. Wykorzystywane są głównie tereny nadrzeczne na
spacery i plażowanie, ponadto Odra z odnogami - dla żeglugi pasażerskiej (rejsy
wycieczkowe) i sportów wodnych. Rzeki miasta i związane z nimi mosty stanowią
ważny, atrakcyjny element krajobrazowy Wrocławia.

Zieleń wrocławska, stanowiąca duże bogactwo miasta, przedstawiona została
przez J. Sarosieka (1991). Wśród terenów zielonych dominują lasy i parki leśne,
drugie miejsce pod względem powierzchni zajmują ogrody działkowe. W kategorii
parków i zieleńców na szczególne wyróżnienie zasługuje Park Szczytnicki, niezwykle
bogaty w gatunki drzew i krzewów, w tym osobliwości dendrologiczne. Bardzo
popularnym miejscem wypoczynku jest Ogród Botaniczny, a także, w połączeniu ze
zwiedzaniem, Ogród Zoologiczny.

W okolicach Wrocławia do najatrakcyjniejszych terenów z punktu widzenia
wypoczynku należą Wzgórza Trzebnickie i Masyw Ślęży.

Głównymi walorami Wzgórz Trzebnickich jest urozmaicona rzeźba terenu,
znaczne nasłonecznienie południowych stoków i ciekawe obszary leśne. Okolice
Obornik są mniej zróżnicowane wysokościowo, ale w dużym stopniu zalesione,
natomiast okolice Trzebnicy są najciekawszą partią Wzgórz Trzebnickich, ale prawie
zupełnie bezleśną.

Masyw Ślęży, którego największą kulminację tworzy Ślęża (718 m. n.p.m.), jest
niemal w całości porośnięty lasem. Duże wysokości względne, znaczna liczba dni z
opadem śnieżnym stwarzają dość dobre warunki narciarskie. Masy Ślęży posiada
status parku krajobrazowego.

Znaczniejsze walory wypoczynkowe posiadają ponadto tereny nadodrzańskie (z
projektowanym parkiem krajobrazowym) oraz większe kompleksy leśne w okolicach
Milicza i Twardogóry. Rzeka Odra, mimo wysokiego stopnia zanieczyszczeń, stwarza
możliwości żeglugi pasażerskiej. Możliwości uprawiania wędrówek kajakowych
wiążą się z rzekami - Baryczą (Park Krajobrazowy Doliny Baryczy), Bystrzycą (Park
Krajobrazowy Doliny Bystrzycy), Ślęzą, Oławą i Widawą.

Wyjazdy weekendowe (świąteczne) połączone są często ze zwiedzaniem
ciekawych obiektów krajoznawczych. W okolicach Wrocławia jest ich dużo. Do
miejscowości i obiektów krajoznawczych o znaczeniu ponadregionalnym należą Brzeg



Dolny, Krobielowice, Lubiąż, Milicz (w tym "Stawy Milickie"), Oleśnica, Oława,
Sobótka (w tym góra Śleża), Sułów, Strzelin, Środa Śląska, Trzebnica, Wojnowice,
Wołów (Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy), Żurawina. W rejonie Masywu Ślęży i
Wzgórz Trzebnickich przebiega szereg ciekawych krajobrazowo dróg.

Zagospodarowanie Wrocławia i okolic na potrzeby wypoczynku codziennego
i świątecznego

Możliwości wypoczynku związanego z kąpielami wiążą się z 16 obiektami we
Wrocławiu (Tab. 10). Największymi i najbardziej popularnymi obiektami letnimi we
Wrocławiu są: kąpielisko "Morskie Oko", Glinianki Pilczyckie i zespół basenów przy
ul. Wejherowskiej. Przez cały rok dużym powodzeniem cieszą się kryte baseny.
Odczuwa się ich niedostatek, podobnie jak obiektu typu "aquaparkowego". Ośrodki
sportów wodnych zlokalizowane są głównie przy ul. Na Grobli i Wybrzeżu
Wyspiańskiego, nastawione są jednak głównie na zajęcia treningowe. "Żegluga na
Odrze" proponuje ponadto atrakcyjne krajobrazowo rejsy spacerowe po Wrocławiu.
Duża liczba Wrocławian wybiera możliwości plażowania oraz spacerów pieszych i
rowerowych na terenach nadodrzańskich, leśnych i parkowych. Spacerom i
korzystaniu z rowerów sprzyjają teraz prace nad zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym miasta i tworzone ścieżki rowerowe. Wskazane jest dalsze
wzbogacanie tej oferty oraz wyposażanie terenów w proste urządzenia rekreacyjne i
placówki gastronomiczno-rozrywkowe. Swoich możliwości na terenach
nadodrzańskich poszukują wędkarze, choć utrzymujący się wysoki stopień
zanieczyszczenia wód nie sprzyja temu.

W okolicach Wrocławia znajduje się 11 kąpielisk i basenów kąpielowych (Tab.
11). Największym powodzeniem cieszą się Biały Kościół k. Strzelina, Boguszyce
k.Oleśnicy, Jelcz-Laskowice (kryty basen i naturalne niestrzeżone kąpielisko), Milicz-
Karłowo i Sulistrowice. Oferta wypoczynku nad wodą w okolicach Wrocławia jest
jednak ograniczona, jak na potrzeby tak dużego miasta. Letnia weekendowa oferta
obejmuje również wędrówki piesze, rowerowe i samochodowe, w szczególności w
rejonie Masywu Ślęży, Wzgórz Trzebnickich i lasów milickich, a także wędkowanie,
rekreację jeździecką, zbieranie grzybów i runa leśnego. Zaplecze noclegowe dla
turystyki weekendowej stanowią przede wszystkim. zespoły domków turystycznych i
campingi, m.in. w Białym Kościele, Boguszycach, Jelczu-Laskowicach, Miliczu-
Karłowie, Obornikach Śl., Osoli, Sulistrowicach, Sułowie, Trzebnicy i Wilczynie
Leśnym.

W okresie zimowym rekreację czynną mieszkańców Wrocławia umożliwiają
kryte baseny kąpielowe, sztuczne lodowiska, hale sportowe (w tym z kortami
tenisowymi, Tab. 12)). Szczególnie popularne są dwa wrocławskie sztuczne
lodowiska, przy ul. Weherowskiej i ul. Spiskiej. Liczbę tych urządzeń nie można
jednak uznać za wystarczającą.

Główną formą rekreacji czynnej w okresie zimowym pozostają spacery po
terenach parkowych, leśnych i nadodrzańskich. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej
tereny spacerowe są wykorzystywane również na wędrówki narciarskie, choć w



stopniu ograniczonym. Znaczną liczbę amatorów ma ponadto jazda na łyżwach na
zalodzonych rzekach i zbiornikach wodnych.

Zimowe wyjazdy weekendowe poza miasto wiążą się głównie z narciarstwem i
saneczkarstwem. Najbardziej popularnym terenem turystyki narciarskiej w okolicach
Wrocławia jest Masyw Ślęży. Narciarzom służą  3 wyciągi narciarskie, w tym przy
schronisku "Pod Wieżycą" i na Radunię.

Zapewnienie właściwych warunków dla wypoczynku codziennego i
świątecznego mieszkańców Wrocławia powinno stanowić ważny element polityki
przestrzennej i gospodarczej władz miasta i województwa. Rozwój usług
rekreacyjnych i turystycznych dla zaspokojenia tych potrzeb może być również
ważnym czynnikiem aktywizacji gospodarczej terenów i miejscowości.
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Tabela 1. Sposoby spędzania czasu wolnego w dni nauki szkolnej przez młodzież szkolną
Udział procentowy respondentówSposób spędzania czasu wolnego ogółem 14–15 lat 16–19 lat

oglądanie telewizji, wideo, słuchanie muzyki 88,6 89,1 88,5
czytanie książki, prasy 64,3 69,7 63,1
spacerowanie, odwiedzanie sklepów 43,9 41,2 44,5
majsterkowanie, gry komputerowe 34,7 52,1 30,7
przyjmowanie gości w domu 34,1 29,4 35,2
wizyta u rodziny, znajomych 21,7 16,8 22,9
zajęcia sportowo-rekreacyjne 19,5 28,6 17,4
wyjście do kina, teatru, kawiarni, na imprezę itp. 17,4 14,3 18,2
bieganie, jazda na łyżwach, rolkach 12,7 20,2 10,9
przejażdżka rowerem 9,5 9,2 9,6
ćwiczenia w klubach fitness 7,3 2,5 8,4
wyjazd rekreacyjny lub turystyczny poza miasto 2,1 0,0 2,5
wędkowanie 0,9 0,8 1,0
inne spsoby spędzania czasu wolnego 13,1 6,7 14,7
Żródło: M. Sołtysik, 1999

Tabela 2. Sposoby spędzania czasu wolnego w niedziele weekendowe
przez młodzież szkolną pozostającą w mieście

Udział procentowy respondentówSposób spędzania czasu wolnego ogółem 14–15 lat 16–19 lat
oglądanie telewizji, wideo, słuchanie muzyki 79,1 79,0 79,1
czytanie książki, prasy 50,6 51,3 50,4
przyjmowanie gości w domu 33,0 27,7 34,2
wizyta u rodziny, znajomych 32,2 29,4 32,8
spacerowanie, odwiedzanie sklepów 27,9 28,6 27,7
majsterkowanie, gry komputerowe 23,9 35,3 21,3
wyjście do kina, teatru, kawiarni, na imprezę itp. 21,6 12,6 23,6
zajęcia sportowo-rekreacyjne 14,9 16,8 14,4
przejażdżka rowerem 8,7 10,1 8,4
bieganie, jazda na łyżwach, rolkach 7,3 10,9 6,4
ćwiczenia w klubach fitness 3,2 1,7 3,5
inne sposoby spędzania czasu wolnego 4,9 3,4 5,3
Żródło: M. Sołtysik, 1999



Tabela 3. Sposoby spędzania czasu wolnego w dniach nauki szkolnej przez studentów
Sposoby spędzania czasu wolnego Odsetek respondentów

oglądanie telewizji, wideo 80
czytanie prasy i książek 74
przyjmowanie gości w domu 47
spacerowanie po mieście i odwiedzanie sklepów 43
wyjście do kina, teatru, muzeum, na imprezę, do kawiarni 29
majsterkowanie, robótki ręczne, gry komputerowe itp. 25
zajęcia sportowo-rekreacyjne 22
wizyty u rodzin, przyjaciół we Wrocławiu 21
ćwiczenia w gabinecie odnowy biologicznej itp. 12
bieganie rekreacyjne 6
przejażdżka rowerem 5
drzemka w domu 4
Źródło: J. Marak 1999

Tab. 4. Sposoby wykorzystania czasu wolnego w niedziele weekendowe
podczas pobytu we Wrocławiu

Udział respondentówSposób wykorzystania czasu wolnego

N %

Średni czas

Oglądanie telewizji, video, słuchanie muzyki 177 72,8 2.51’

Czytanie książki, prasy 138 56,8 1.38’

Majsterkowanie, robótki ręczne, gry komputerowe itp. 40 16,5 1.45’

Spotkanie towarzyskie w swoim domu 108 44,4 2.19’

Wizyta u rodziny, znajomych 103 42,4 2.25’

Wyjście do kina, teatru, kawiarni, na imprezę itp. 66 27,2 2.16’

Spacerowanie, odwiedzanie sklepów 55 22,6 1.30’

Jogging, jazda na łyżwach, rolkach 10 4,1 1.46’

Jazda na rowerze 15 6,2 1.18’

Ćwiczenia w klubach fitness 15 6,2 1.30’

Zajęcia sportowo-rekreacyjne 20 8,2 1.40’

Inne sposoby 20 8,2 2.32’



Tabela 5. Formy aktywności rekreacyjnej mieszkańców Wrocławia
 w wieku aktywności zawodowej w dni robocze
Formy aktywności rekreacyjnej % wskazań średni czas trwania
oglądanie telewizji, wideo 92,1 1h41'
czytanie prasy, książki 77,2 59'
spacerowanie 47,5 1h04'
przyjmowanie gości w domu 37,8 1h31'
majsterkowanie, robótki ręczne, gry komputerowe i inne 34,6 1h22'
wizyta u rodzin i przyjaciół we Wrocławiu 33,5 1h38'
drzemka poobiednia 26,9 54'
wyjście do kina, teatru, muzeum, na imprezę, do kawiarni itp. 25,0 2h09'
uprawa ogródka, działki w mieście 22,1 1h55'
przejażdżka rowerem 21,3 1h14'
zajęcia sportowo-rekreacyjne (tenis, pływanie itp.) 17,2 1h30'
ćwiczenia w gabinecie odnowy biologicznej, aerobik 14,1 1h20'
bieganie rekreacyjne 7,3 52'
wyjazd  turystyczno-rekreacyjny  poza miasto 5,6 3h50'
wędkowanie 4,2 3h05'
inne sposoby spędzania czasu wolnego 8,6 2h06'
Żródło: J. Wyrzykowski, 1999, z uzupełnieniami



Tabela 6 Formy aktywności rekreacyjnej mieszkańców Wrocławia w wieku aktywności
zawodowej w dni weekendowe w przypadku pozostania w mieście
Formy aktywności rekreacyjnej      % wskazań                  średni czas

                                              trwania
oglądanie telewizji, wideo 89,1                2h54'
czytanie prasy, książki 63,5                1h20'
wizyta u rodzin i przyjaciół we Wrocławiu 58,8                2h36'
przyjmowanie gości w domu 57,4                2h25'
spacerowanie 53,6                1h24'
drzemka poobiednia 31,3                1h08'
wyjście do kina, teatru, muzeum, na imprezę, do kawiarni itp. 27,5                2h18'
majsterkowanie, robótki ręczne, gry komputerowe i inne 17,8                1h48'
przejażdżka rowerem 16,4                1h42'
odwiedzanie sklepów 11,0                1h30'
zajęcia sportowo-rekreacyjne (tenis, pływanie itp.) 7,7                1h44'
uprawa ogródka, działki w mieście 5,4                2h18'
bieganie rekreacyjne 2,6                  58'
ćwiczenia w gabinecie odnowy biologicznej, aerobik 1,6                1h04'
inne sposoby spędzania czasu wolnego 5,3                2h54'
Żródło: J. Wyrzykowski, 1999, z uzupełnieniami
Tabela 7. Sposoby spędzania czasu wolnego w niedziele weekendowe

przez młodzież szkolną podczas wyjazdu poza miasto
Udział procentowy respondentów

Sposób spędzania czasu wolnego
ogółem 14–15 lat 16–19 lat

wyjazd do rodziny, przyjaciół 9,4 5,9 10,2

wycieczka samochodowa 6,3 5,9 6,4

wyjazd do lasu 5,6 7,6 5,1

piesza wędrówka turystyczna 3,8 3,4 3,9

wyjazd w góry na narty, sanki 3,3 5,9 2,7

wycieczka rowerowa 3,3 4,2 3,1

wypoczynek w domku letniskowym 1,7 2,5 1,6

wyjazd na ryby 1,3 1,7 1,2

narciarstwo biegowe 0,5 2,5 0,0

wycieczka autokarowa 0,3 0,0 0,4

inne sposoby 0,5 0,0 0,6

Tab. 8. Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez młodzież akademicką w niedziele
weekendowe podczas wyjazdu poza Wrocław

Udział respondentówSposób wykorzystania czasu wolnego

%

Średni czas trwania

Wyjazd na ryby 0,4 1.00’

Wyjazd do lasu 5,3 1.39’

Piesza wędrówka turystyczna 5,8 3.02’

Wycieczka rowerowa 0,8 2.30’

Wycieczka samochodowa 9,1 2.39’



Wycieczka autokarowa 0,4 5.00’

Wyjazd w góry 3,3 6.53’

Narciarstwo nizinne, biegowe 0,4 4.00’

Wyjazd do rodziny, znajomych 10,7 3.54’

Pobyt w domku letniskowym 2,1 7.24’

Inne formy 2,5 7.55’

Tabela 9 Formy aktywności rekreacyjno-turystycznej podejmowane przez mieszkańców
Wrocławia w wieku aktywności zawodowej w dni weekendowe przy wyjeździe poza miasto
Forma aktywności rekreacyjno-turystycznej % wskazań średni czas  trwania
wyjazd do rodziny, przyjaciół poza Wrocław 30,4 7h30'
wypoczynek w lesie 23,8 4h36'
wypoczynek nad jeziorem lub rzeką (z plażowaniem) 23,4 5h36'
wycieczka własnym samochodem 20,5 4h48'

wycieczka rowerowa 11,0 3h18'
piesza wędrówka turystyczna 10,1 5h22'
wyjazd w góry na narty 9,8 9h36'
wyjazd na ryby 5,8 5h04'
wypoczynek w domu letniskowym poza miastem 4,9 9h42
wycieczka autokarowa 1,0 8h10'
narciarstwo nizinne, biegowe 1,0 6h12'
inne sposoby 1,3 5h15'
Żródło: J. Wyrzykowski, 1999, z uzupełnieniami

Tab. 10. Kąpieliska i baseny kąpielowe we Wrocławiu

L.p. Nazwa obiektu Adres

1. Brochów ul. Polna 10

2. Glinianki, MOSiR ul. Kosmonautów

3. Kłokoczyce, MOSiR ul. Kłokoczycka

4. Różanka, Ośrodek Wypoczynkowy nad Odrą ul. Pasterska 2

5. Morskie Oko, MOSiR ul. Chopina 27

6. Śląsk (baseny kryte) ul. Racławicka 62

7. Śląsk, WKS „Śląsk” ul. Skarbowców 23

8. Ślęża ul. Ślężna 76

9. Wejherowska, MOSiR ul. Wejherowska 2

10. Oporów ul. Harcerska 2

11. Oławka ul. Na Niskich Łąkach

12. Baseny kryte Miejskich Zakładów Kąpielowych ul. Teatralna 10/12



13. Basen kąpielowy (kryty) Akademii
Ekonomicznej

ul. Czajkowskiego 109

14. Basen kąpielowy (kryty) Wyższej Szkoły
Oficerskiej

15. Basen kąpielowy (kryty) „Gem” ul. Baudouina de Courtenay 16

16. *Baseny kąpielowe (kryte) Akademii
Wychowania Fizycznego

ul Paderewskiego 35 (Stadion
Olimpijski)

Źródło: Dolny Śląsk. Informator turystyczny 2002
*uruchomiony w 2002 r.
- nie ujęto małych basenów w hotelach „Wrocław” i „Maria Magdalena”



Tab. 11. Kąpieliska i baseny kąpielowe w okolicach Wrocławia

L.p. Miejscowość, nazwa obiektu Adres

1. Biały Kościół koło Strzelina

2. Boguszyce koło Oleśnicy

3. Brzeg Dolny (pływalnia „Aquasport”) ul. Wilcza 8

4. Jelcz – Laskowice (kryta pływalnia) ul. Partyzantów 1

5. Milicz – Karłowo ul. Poprzeczna 13

6. Mojęcice koło Wołowa

7. Oborniki Śląskie ul. Poniatowskiego

8. Oleśnica ul. Spacerowa 20

9. Sulistrowice k. Sobótki

10. Trzebnica ul. Leśna

11. Wilczyn Leśny koło Obornik Śląskich

Źródło: Dolny Śląsk. Informator turystyczny 2002

Tab. 12. Inne ważniejsze obiekty sportowo-rekreacyjne we Wrocławiu
L.p. Rodzaj obiektu Adres

         Hale sportowo-widowiskowe

1. Hala Ludowa ul. Wystawowa 1

2. Hala Sportowa Akademii Wychowania Fizycznego ul. Paderewskiego 35

3. Hala Sportowa „Invest Sport” ul. Kozanowska

4. Kart-o-drom. Kryty Tor Kartingowy ul. Hermanowska

5. Orbita ul. Wejherowska 2

         Sztuczne lodowiska

1. Lodowisko ul. Wejherowska 2

2. Lodowisko ul. Ślężna 1

         Kryte korty tenisowe

1. Hala sportowa „Invest Sport” ul. Kozanowska

2. Hala ul. Badouina de Cortenay

3. Korty „Pod Balonem” ul. Pułtuska

4. Korty na Stadionie Olimpijskim ul. Paderewskiego 35

Źródło: Dolny Śląsk. Informator turystyczny 2002


