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S t r e s z c z e n i e  
W artykule przedstawiono próbę określenia wartości, jakie wniesie ze sobą odnowa otwartych tere-
nów aktywnej rekreacji lokalizowanych w zurbanizowanych strefach tkanki miejskiej. Autorka szuka 
przyczyn braku zainteresowania instytucjonalnego rozwojem niekomercyjnych terenów sportowych, 
rozważa sens angażowania środków na ten cel oraz analizuje możliwość uczestnictwa w sportach 
plenerowych osób niepełnosprawnych. 
Badaniami objęte zostały przyszkolne, osiedlowe i niegdyś klubowe (a obecnie przejęte przez samo-
rządy miejskie) otwarte tereny sportowe. Wstępne studia ukazały proces permanentnej degradacji tych 
przestrzeni. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie prowadzono na nich obowiązkowych 
zajęć z wychowania fizycznego oraz gdyby nie pęd młodego człowieka do ruchu, miejsca te, których w 
skali miasta jest ogromna ilość, świeciłyby pustkami. Pierwsze analizy wykazują także, że omawiana 
sytuacja ma ścisły związek z ignorowaniem problemu przez odpowiedzialne instytucje oraz z brakiem 
pomysłu na rozwój (rewitalizację) tych „codziennych” miejsc uprawiania sportu. 
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A b s t r a c t  
The article presents an attempt to define values of the to-be-restored open areas of active recreation, 
located in urbanized zones of urban tissue. The author tries to find out reasons for lack of institutional 
interest in non-commercial sports areas development, considers the sense of investing in the target 
and analyses opportunities of disabled people participation in outdoor sports. 
The research covered school, housing estate and once club open sports areas which have recently been 
taken over by city self-governments. The initial studies revealed the permanent degradation process of 
the areas in question. A guess may be hazard that the places abundant in cities would be deserted if it 
were not for compulsory PE lessons or young people’s hunger for movement. The initial analyses also 
indicate that the situation in question is strictly connected with disregarding the problem by responsible 
institutions and with no idea for the ”everyday” places of practicing sport development (revitalization). 
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1. Wstęp 

Sport jest dziedziną życia, która pełni jedną z podstawowych ról w rozwoju człowieka. Niesie ze 
sobą wartości prozdrowotne i prospołeczne. Aktywna rekreacja ma swój udział w redukcji stresu cywili-
zacyjnego i związanej z nim agresji. Uprawianie sportu wpływa także na podnoszenie własnej wartości 
oraz samorealizację. 

Przeprowadzone w latach 90. XX wieku w krajach europejskich badania wykazały, że w Polsce 
(podobnie jak w innych państwach Europy Wschodniej) średnio tylko 15% dorosłego społeczeństwa 
systematycznie uprawia jakikolwiek sport. Zjawisko to jest szokujące w porównaniu z Europą Zachodnią, 
gdzie odsetek ten sięga prawie 70% [5, s. 12]. Jedną z istotniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy są za-
niedbania na etapie wychowania młodego człowieka, bowiem w tym okresie życia następuje proces prze-
kształcania spontanicznej chęci aktywnego spędzania wolnego czasu w nawyk. Przyglądając się obecnym 
tendencjom przesiadywania dzieci i młodzieży przed komputerem lub telewizorem, można sformułować 
tezę, że jeśli „sport środowiskowy” nie zaoferuje dla nich nowej, atrakcyjnej formy oraz dostosowanej do 
aktualnie panujących trendów powszechnie dostępnej infrastruktury, proces braku zainteresowania 
aktywną rekreacją dzisiaj bardzo młodych ludzi, a w przyszłości dorosłych, będzie się pogłębiał. 

2. Sens rozwoju otwartych terenów sportowo-rekreacyjnych w mieście 

W polskich miastach wznosi się wiele nowych obiektów służących aktywnej rekreacji. Powstają 
one w odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa i stosuje się w nich najnowsze osiągnięcia technolo-
giczne. Są to między innymi nowocześnie wyposażone hale sportowe, kryte pływalnie, fitness kluby. 
Powszechnie poddawane są adaptacji istniejące budynki/pomieszczenia na kręgielnie, siłownie, sale 
bilardowe, sale dla sztuk i sportów walki. Natomiast na obrzeżach tkanki zurbanizowanej powstaje infra-
struktura dla sportów plenerowych. Należą do nich między innymi korty do tenisa ziemnego, skateparki, 
boiska do siatkówki plażowej i boiska wyłożone sztuczną trawą do gry w piłkę nożną. Inwestorami tych 
przedsięwzięć są samorządy, organizacje społeczne i osoby prywatne. Należy w tym miejscu jednak pod-
kreślić, iż ta w sumie bogata oferta nastawiona jest głównie na działalność komercyjną. Przedsięwzięcia 
te pojawiają się rzadko jako „egzemplarze” jednostkowe, niejednokrotnie odległe od miejsca zamieszka-
nia. Sytuacja ta, utrudniająca młodym ludziom żywiołowe uprawianie sportu, sprowokowała autorkę do 
zadania sobie pytania: dlaczego nie podejmuje się działań zmierzających do unowocześnienia nieko-
mercyjnych, znanych lokalnej społeczności i zarazem łatwo dostępnych, istniejących otwartych te-
renów sportowych (boisk przyszkolnych, osiedlowych, miejskich)? 

Pierwsze skojarzenia sygnalizują, iż poważnym problemem jest sezonowość tych miejsc oraz 
trudności w skutecznym ich kontrolowaniu (opieka przed wandalizmem), a przez to nieopłacalność inwe-
stycji. Jednak w miarę zagłębiania się w temat pojawiają się wątpliwości, czy sytuacja ta nie jest na przy-
kład następstwem rozpatrywania tego zagadnienia przez odpowiedzialne organy w kategoriach pojedyn-
czych przestrzeni, o bardzo „małej skali”, a przez to nieatrakcyjnych dla wizji rozwoju miasta. A może 
chodzi o to, że miejsca te, mimo przestrzennej degradacji, nieustająco mają wiernych uczestników, nie 
ma więc potrzeby w nie ingerować? Dla autorki artykułu jednak najbardziej prawdopodobną przyczyną 
braku zainteresowania instytucjonalnego tym zagadnieniem jest myślenie o nim w kategoriach remontu, 
a nie działań rewitalizacyjnych zakrojonych na zdecydowanie szerszą skalę. 

Kontrargumenty przemawiające za nie cierpiącym zwłoki przekształcaniem istniejących, konwen-
cjonalnie zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych, w duchu rozwoju miasta XXI wieku, ha-
słowo można scharakteryzować następująco: 
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•  Dążenie do rewitalizacji tych terenów rozumianej jako: 
–  realizowanie polityki przestrzennej miasta odnoszącej się do zasad zrównoważonego rozwoju, 
–  przywracanie walorów krajobrazowi miejskiemu, 
–  ożywianie miejskich przestrzeni publicznych, 
–  udostępnianie miejsc uprawiania sportu szerszej niż dotychczas grupie społecznej (osobom niepeł-

nosprawnym oraz np. tym, których sporty konwencjonalne nie interesują), 
–  tworzenie nowych stanowisk pracy (do codziennego nadzoru i opieki nad sprzętem). 

•  Odniesienie się do sfery zdrowia fizycznego i psychicznego: 
–  podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa, 
–  rozwój motywacji wewnętrznej człowieka do pracy nad sobą, 
–  zachęcenie ludzi do aktywnego przebywania na świeżym powietrzu, 
–  wspieranie procesu redukowania stresu cywilizacyjnego, 
–  trenowanie dyscyplin, które sprawiają przyjemność. 

•  Wywieranie wpływu na zachowania społeczne: 
–  kształtowanie umiejętności spontanicznego zorganizowania pracy w grupie, 
–  udział w nietoksycznej rywalizacji, 
–  umożliwienie organizacji aktywnego spędzania wolnego czasu zgodnie ze swoimi potrzebami (nie 

ma konieczności „odgórnego” wyznaczania dokładnego terminu zajęć), 
–  integracja i współuczestniczenie w plenerowym życiu sportowym osób niepełnosprawnych. 

Ostatnia zasygnalizowana kwestia, dotycząca aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w „miejskich” sportach plenerowych ociera się o dwa główne nurty problemowe. Pierwszy odnosi się do 
barier społecznych, które skutecznie, jak do tej pory, izolują niepełnosprawnych sportowców od reszty 
społeczeństwa. Drugi natomiast dotyczy nieprzystosowanej do ich oczekiwań infrastruktury sportowej, 
umożliwiającej trenowanie popularnych w środowisku dyscyplin, bezpiecznej w użytkowaniu, opartej na 
nowych technologiach. 

Dobrym zalążkiem zmian w tym zakresie mogłyby być szkoły integracyjne, których zadaniem jest 
tworzenie więzi między dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Określenie „mogłyby” jest tu jak naj-
bardziej na miejscu, ponieważ przeprowadzone przez autorkę badania ukazują także i tutaj obraz zanie-
dbanych i nieprzystosowanych do tych szczególnych wymagań terenów sportowych. 

3. Podsumowanie 

Wychowanie przez sport to proces toczący się w środowisku rodzinnym, szkolnym i klubowym. 
Aby skutecznie kształtować w młodym społeczeństwie świadomość celu uprawiania sportu i właściwe 
nawyki, potrzeba nie tylko dobrze przygotowanych do tego celu wychowawców, ale także odpowiedniej 
infrastruktury. 

Rewitalizacja niekomercyjnych terenów sportowych w mieście, w celu stworzenia nowych, atrak-
cyjnych przestrzeni aktywnej rekreacji niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia aktywności ruchowej 
dzieci i młodzieży (a może także dorosłych?) mających zróżnicowane oczekiwania oraz możliwości psy-
chofizyczne. Z pewnością wpłynie także na poprawę jakości środowiska zamieszkania. 

Sformułowanie celów i kierunków rozwoju sportów plenerowych w mieście to jeden aspekt za-
gadnienia. Istotną kwestią jest także problem finansowania tego typu inwestycji. Nie mamy tu jednak do 
czynienia z przeszkodą nie do pokonania. Rozsądnie przygotowany program działań rewitalizacyjnych 
poprowadzonych na skalę dzielnicy lub nawet miasta może uzyskać wsparcie funduszy strukturalnych. 
Jedyną barierą jest to, czy odpowiedni decydenci będą tego chcieli... 
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1. Introduction 

Sport is the sphere of life which plays one of the crucial parts in human development. It brings 
about pro-life and pro-social values. Active recreation participates in reduction of civilization stress and 
related aggression. Practicing sports also influences increase of self-esteem and self-realization. 

The research made in the European countries in the 90s revealed that in Poland like in other East 
European countries the average 15% of adult society regularly practices a sport. The phenomenon is shocking 
compared to the Western Europe where the proportion amounts almost to 70% [5, p. 12]. One of the most 
crucial reasons have been neglect in young people education since it is when the process of spontaneous will of 
spare time active spending becomes a habit. Observing current tendencies of children and young people sitting 
in front of computers and televisions a thesis may be advanced that if "environment sport" does not offer a new 
and attractive formula adjusted to current trends of commonly accessible infrastructure, the process of lack of 
interest in active recreation of very young people and adults in future will be deepened. 

2. The sense of outdoor sport and recreation areas development in cities 

A number of new facilities for active recreation are built in Polish cities. They are erected to 
answer the society’s expectations and the most state-of-the-art technological achievements are 
implemented. These are mainly modernly equipped sports halls, indoor swimming pools and fitness 
clubs. The existing buildings/rooms are commonly adapted for bowling clubs, gymnasiums, billiards 
rooms or rooms for martial arts. On the outskirts of the urbanized tissue on the other hand, the 
infrastructure of outdoor sports comes into being. These are among others tennis courts, skate parks, 
beach volleyball pitches and football pitches of artificial surface. The venture investors are self- 
-governments, social organisations and individuals. It should be underlined that the quite abundant offer 
is mostly commercial and appears as individual "specimen" usually very far from the place of residence. 
The situation which makes it difficult for young people to practice sports provoked the author to ask 
a question: why are no actions taken to modernize non-commercial, known by the local society, 
easily accessible and already existing outdoor sports areas (i.e. school, community or municipal sports 
fields)? 

The first associations indicate that a serous problem of the places is their seasonal nature and 
problems connected with efficient checking i.e. protection against vandalism, and thus investment 
unprofitability. As one goes deeper into the problem doubts arise whether the situation is not for example 
an outcome of examining the issue by responsible bodies in the categories of individual spaces of a very 
"small scale" which implies their unattractiveness for the city development vision. And maybe the places 
in spite of their spatial degradation permanently have their faithful users, so there is no need to interfere 
in? Nevertheless for the paper author the most probable reason for institutional lack of interest is thinking 
about the issue in the categories of individual overhauls but not of broad-scale activities. 

The counter arguments for the utmost urgency of transformation of the existing, conventionally 
developed city sports and recreation areas in the 21st century city development spirit, may be 
characterised by the following slogans: 
•  Aspiring to the areas revitalisation understood as: 

–  realisation of the city spatial policy related to balanced development principles, 
–  restoration of city landscape advantages, 
–  enliving city public spaces, 
–  making sports places available to a broader social group (i.e. the disabled or the ones not interested 

in traditional sports), 
–  creating new jobs (i.e. everyday supervision and equipment care). 
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•  Reference to physical and psychical health: 
–  increase of the society fitness, 
–  increase of a human internal motivation to work on oneself, 
–  encouragement to active spending spare time in the open air, 
–  support of civilization stress reduction, 
–  practicing disciplines for pleasure. 

•  Influencing social behaviours: 
–  shaping a skill of spontaneous team work organization, 
–  participation in non-toxic competition, 
–  enabling organization of free time as per one’s needs (without necessary "top-down" timetables), 
–  integration and co-participation in outdoor sports live of the disabled. 

The latest issue related to active participation of the disabled in "municipal" outdoor sports meets 
two main problem streams. The first is related to social barriers that successfully so far isolate the 
disabled sportsmen from the remaining part of the society. The second concerns sports infrastructure 
unadapted to their expectations which enables practicing popular disciplines, which is safe and based on 
new technologies. 

A fruitful germ in that range could be integration schools creating bonds between healthy and 
disabled children. The notion "could be" is just in its place since the research conducted by the author also in 
this case shows a picture of sports spaces that are neglected and unadapted to the special requirements. 

3. Summary 

Education by sport is the process taking place in family, school and club environment. In order to 
successfully shape the aim awareness of practicing sports and related correct habits in the young society, 
not only well prepared educators but also suitable infrastructure are indispensable. 

Revitalisation of non-commercial city sports areas to create new, attractive spaces of active 
recreation will undoubtedly contribute to increase of children and young people (and maybe adults?) 
physical activeness which expectations and psychophysical opportunities are diversified. It will also 
surely influence the quality of residential environment. 

Formulation of targets and directions of outdoor sports development in the city is one aspect of the 
problem. Another crucial problem is financing the investments of the type. However we do not face an 
obstacle which cannot be removed. A reasonably worked out program of revitalisation activities in the 
scale of a district or even a city may be supported by structural funds. The only barrier is whether the 
relevant decision-makers want it... 
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