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Styl życia studentów i nauczycieli wychowania fizycznego  
w szkołach wyższych Kielc 

Pod pojęciem zdrowego stylu życia nauczyciele i uczniowie rozumieją przede wszystkim zdrową 
żywność, aktywność ruchową, przebywanie na świeżym powietrzu i czynny wypoczynek (Żukowska 

1995).  

Jednym z zadań wychowania fizycznego jest wyrabianie i utrwalanie wśród studentów pożądane-

go modelu życia, na który składają się postawy abstynenckie, codzienna aktywność fizyczna, umiejęt-
ność radzenia sobie z nadwagą, stresem, przedwczesną inwolucją motoryczności, umiejętność racjo-

nalnego wypoczynku (Przewęda 1989). 

Wśród młodzieży należy propagować zdrowy styl życia, a kształtowanie postawy prozdrowotnej 

jest tym skuteczniejsze im bardziej wychowawca jest przykładem takiego postępowania jakie propa-

guje. Ważne zatem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy sami nauczyciele, którzy mają duży 

wpływ na wychowanków, prowadzą zdrowy styl życia? Celem badań jest znalezienie odpowiedzi na 

tak postawione pytanie i stwierdzenie czy wychowawcy są wzorem dla młodzieży. 

MATERIAŁ I METODA 

Badaniami zrealizowano w maju 2003 roku wśród studentów studiów dziennych kieleckich szkół 

wyższych i nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w badanych placówkach. Próbę stanowi-

ło 225 studentów - 165 kobiet (73,3%) i 60 mężczyzn (26,7%) oraz 43 nauczycieli (91,5%). Do badań 
wybrano studentów, którzy nie podlegali już obowiązkowi uczestniczenia w zajęciach wychowania 

fizycznego, dlatego ich uczestnictwo w kulturze fizycznej można uznać za dobrowolne. Młodzież 
uczestnicząca w badaniach studiuje na drugim, trzecim i czwartym roku studiów Akademii Święto-

krzyskiej (68%), Politechniki Świętokrzyskiej (24,4%) i Wszechnicy Świętokrzyskiej (7,6%). Tylko 

27,8% spośród badanej młodzieży na stałe mieszka w Kielcach, połowa pochodzi z wiosek i małych 

miasteczek (odpowiednio 38,6% i 11,4%).  

Rozpiętość wieku wśród badanych nauczycieli, z których 2/3 stanowią mężczyźni jest duża - od 25 

do 69 lat. Staż pracy w zawodzie nauczyciela jest także bardzo zróżnicowany – od 1 roku do 45 lat. 

Blisko połowa nauczycieli (48,8%) ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie pedagogiczne, a ponad 

połowa (58,1%) ma za sobą przynajmniej kilkunastoletnie stałe kontakty ze studentami podczas uczel-

nianego wychowania fizycznego. 

W badaniach własnych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Za podstawowe techniki 

zbierania danych empirycznych przyjęto badania ankietowe. Związki między zmiennymi badano za 

pomocą, opartego na statystyce chi-kwadrat, współczynnika kontyngencji C Persona.  
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WYNIKI 

Zdecydowana większość respondentów uważa, że prowadzi higieniczny tryb życia - 95,6% stu-

dentów i 95,4% nauczycieli, choć co czwarty student i 44,2% nauczycieli nie są o tym do końca prze-

konani (odpowiedź „raczej tak”). Wysoka higiena życia nie zawsze przejawia się w poszczególnych 

zachowaniach dnia codziennego. Wśród badanej młodzieży 2/3 regularnie się wysypia, niespełna 

połowa racjonalnie się odżywia (46,8%) – tabela 1. Studenci w niewielkim stopniu nadużywają leków 

(0,6%), alkoholu (1,3%), natomiast częściej piją w nadmiarze kawę (17,7%) i palą papierosy (28,9%), 

a tylko co czwarty student swoją codzienną aktywność fizyczną uważa za wystarczającą (27,3%). 

Niski odsetek nadużywających alkoholu zmusza nas do interpretacji 8,2% odpowiedzi „trudno 

powiedzieć” i 24,7% „raczej nie” jako nieśmiałego przyznania się do częstego picia alkoholu, tym 

bardziej, że zadane pytanie nie docieka spożywania go w ogóle, a nadużywania. Ta niejednoznaczna 

odpowiedź dotycząca nadmiernego spożycia alkoholu budzi niepewność u samych respondentów. 

Potwierdzają to inne badania przeprowadzone w środowisku akademickim Kielc (Zawadzka i wsp. 

2004). 

Jeżeli zwrócimy uwagę na rycinę 1 dotyczącą zachowań oczekiwanych, pożądanych w higienie 

życia codziennego to wyraźnie uwidacznia się problem niewystarczającej aktywności fizycznej stu-

dentów i ich nieregularnego odżywiania się. Te dwa czynniki – hipokinezja i złe odżywianie się – w 

negatywnym rozumieniu uzupełniają się w swojej „współpracy” i prowadzą do wielu chorób cywili-

zacyjnych, od otyłości począwszy. 

Spośród osób żyjących we własnej ocenie higienicznie 28,4% jednak pali papierosy, choć ¾ z nich 

tylko sporadycznie. Wśród niepalących niespełna 4% nie jest przekonana o swojej codziennej higie-

nie. Te, istotne statystycznie różnice (chi²=591,19 p<0,001), pozostają w bardzo silnym związku 

(C=0,89). 

Tabela 1. Higieniczne (lub niehigieniczne) zachowania badanej młodzieży (dane w %) 

Zachowania studentów TAK 
raczej 

TAK 

trudno po-

wie-dzieć 
raczej 

NIE 
NIE 

Czy śpisz regularnie 7-8 g.? 28,5 39,2 9,5 17,1 5,7 

Czy jesz regularnie posiłki? 12,0 34,8 17,7 28,5 7,0 

Czy pijesz zbyt dużo kawy? 6,3 11,4 10,7 14,6 57,0 

Czy nadużywasz alkoholu? 1,3 - 8,2 24,7 65,8 

Czy nadużywasz leków? - 0,6 6,9 10,8 81,6 

Czy swoją codzienną aktywność fizyczną 
uważasz za wystarczającą? 

5,1 22,2 21,5 31,6 19,6 

60,0 11,1 21,3 7,6 

Czy palisz papierosy? nie, nigdy nie 

paliłem 

 

już nie 
tak, sporadycznie 

 

tak, dużo 

 

Wśród studentów nie są wykształcone i utrwalone nawyki higieniczne. Styl życia badanej grupy 

jest daleki od wzoru prozdrowotnego, ale wyniki przeprowadzonych badań i tak są w większy stopniu 

pozytywne niż innych autorów (Rutkowska, Fijewski 1992, Maksimowska 1999). Badania przepro-

wadzone wśród studentów obu uczelni państwowych dotyczące stylu życia młodzieży akademickiej 

Kielc (Zawadzka i wsp. 2004) potwierdzają, że dla studentów zdrowie ma duże znaczenie, a jednak 

zbyt często ich codzienne zachowanie przeczy temu, że je szanują. 
Co czwarty badany nauczyciel pije w swoim przekonaniu zbyt dużo kawy, 16,3% nie je regularnie 

posiłków i nie śpi regularnie minimum siedem godzin, 11,6% pali papierosy, choć tylko sporadycznie. 

Nikt nie nadużywa leków i alkoholu. Ponad ¾ uważa swoją codzienną aktywność fizyczną za wystar-

czającą, a spośród nich 85% uprawia sport często, a 11% sporadycznie (C = 0,65 p<0,05) – tabela 2. 

Mimo często znacznej aktywności fizycznej podczas zajęć ze studentami, nauczyciele dbają o fizyczną 
stronę swego ciała także w czasie wolnym od pracy (Pawłowski 2004). 
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Tabela 2. Higieniczne (lub niehigieniczne) zachowania badanych nauczycieli wf (dane w %) 

Zachowania nauczycieli wf TAK 
raczej 

TAK 

trudno powie-

dzieć 
raczej 

NIE 
NIE 

Czy śpisz regularnie 7-8 g.? 48,8 34,9 - 11,6 4,7 

Czy jesz regularnie posiłki? 30,2 37,2 16,3 14,0 2,3 

Czy pijesz zbyt dużo kawy? 4,7 18,6 7,0 39,5 30,2 

Czy nadużywasz alkoholu? - - 7,0 27,9 65,1 

Czy nadużywasz leków? - - - 4,7 95,3 

Czy swoja codzienną aktywność fizyczną uwa-

żasz za wystarczającą? 
39,5 37,2 7,0 11,6 4,7 

48,8 39,5 11,7 - 

Czy palisz papierosy? 
nie, nigdy nie paliłem 

już nie 

palę 
tak, sporadycznie 

tak, palę 
dużo 

 

Prawie połowa niepalących nauczycieli miała do czynienia z tym nałogiem i to być może oni mają 
większą szansę, opierając się na własnych doświadczeniach w walce z nałogiem, wykazać się większą 
skutecznością propagowania zdrowego stylu życia wśród palących studentów. 

Kształtowanie postawy prozdrowotnej na pewno będzie skuteczniejsze w większym stopniu im 

bardziej wychowawca będzie przykładem takie postępowania jakie propaguje. 

Z rozkładu empirycznego wynika, że 81,4% badanych nauczycieli wf prowadzi wysoce higienicz-

ny tryb życia. Pozostałą grupę, prowadzącą tryb życia o niskiej higienie, stanowią co trzecia z uczest-

niczących w badaniach kobiet i blisko co piąty mężczyzna (17,9%). 

Analiza rozkładu utworzonego wskaźnika higieny życia codziennego prowadzi do spostrzeżenia, 

że zgodnie z zakładanym przypuszczeniem nauczyciele prowadzą zdrowszy tryb życia od swoich 

wychowanków – ryc. 1.   
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Ryc. 1. Zachowania prozdrowotne studentów i nauczycieli 

WNIOSKI 

Wyniki badań dają możliwość wyciągnięcia kilku wniosków: 

1. Zarówno studenci jak i nauczyciele są przekonani o prowadzonym przez siebie zdrowym stylu 

życia. Subiektywne odczucie często nie zgadza się z rzeczywistością. 
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2. Mimo przekonania o wysokiej higienie swojego życia codziennego ponad połowa studentów i co 

trzeci nauczyciel nie odżywiają się regularnie. Niedobór ruchu we własnej ocenie dotyczy co 

czwartego nauczyciela i aż 72,7% młodzieży studiującej. 

3. Wychowawcy prowadzą zdrowszy tryb życia od swoich wychowanków. Mogą być dla młodzieży 

autorytetem zwłaszcza w propagowaniu większej aktywności fizycznej w czasie wolnym. 
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STRESZCZENIE 

Badania ankietowe przeprowadzono w celu uzyskania informacji o różnicach w stylu życia na-

uczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższych Kielc i ich wychowanków. Wychowawca aby 

mógł odnosić sukcesy wychowawcze musi być wzorem postępowania, które propaguje. Studenci 

odżywiają się nieregularnie i stronią od aktywności fizycznej. Nauczyciele prowadzą zdrowszy tryb 

życia od młodzieży, są aktywniejsi fizycznie, mogą w swoim środowisku propagować zdrowy styl 

życia. 

SUMMARY 

It questionnaire investigations were realized was in aim obtainment in style of teachers' life physi-

cal education information about differences at higher schools in Kielce and their pupils. Tutor to it to 

bring back can educational successes has to be example conducts which propagates. Students eat 

irregularily and shun from physical activity. Teachers lead from youth the healthier lifestyle, they are 

more active physically can in their environment propagate healthy lifestyle.  

 


