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PRZESTRZEŃ CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY NA OBSZARACH
WIEJSKICH
(Na przykładzie wsi Babice, Jankowice, Mętków i Zagórze w gminie Babice)

Rys. 1. Centrum sportowe w Babicach
Fig. 1. Sport center in Babice
Źródło: Opracowanie własne

1. Wstęp
Gimnazjaliści pod wieloma względami są wyjątkowymi użytkownikami przestrzeni
publicznej. Nie są jeszcze pełnoletni, przez co mają utrudniony dostęp do miejsc
zarezerwowanych dla osób dorosłych, jednocześnie są na tym etapie rozwoju, gdzie nie
przemawiają do nich rozrywki przeznaczone typowo dla dzieci. Przedstawiony obraz
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nastolatka, urodzonego w epoce informacji, od najmłodszych lat będącym użytkownikiem
Internetu i wszelkich nowinek technicznych, zestawiony został z miejscem zamieszkania,
wsią, planistycznie podporządkowanej produkcji rolnej, którą z czasem porzuciła, stając się
dalekim przedmieściem.Współczesna przestrzeń publiczna została zaprojektowana tak, aby
odpowiadać formalnie i funkcjonalnie dzieciom lub dorosłym, ignorując etapy pośrednie
rozwoju człowieka, między innymi okres dorastania.Niedostosowanie miast i wsi do potrzeb
młodzieży w wieku gimnazjalnym może nosić znamiona dyskryminacji, podobną do tej jaka
występuje wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.

Rys. 2. Babice, trasa z i do szkoły uczniów gimnazjum.
Fig. 2. Babice, village plan and route from and to school used by junior high school students
Źródło: Opracowanie własne

2. Metodologia badań
Przyjęty model pracy nad artykułem składał się z kilku etapów: mini-warsztatów
urbanistycznych, anonimowej ankiety, przeprowadzonej w gimnazjach na terenie gminy
Babice, wywiadu z rodzicami oraz nauczycielami oraz badanie terenowe wybranych
obszarów niezurbanizowanych.Praca z mapąmiała za zadanie zbadać umiejętność młodzieży
odnajdywania się w najbliższej przestrzeniorazsprawdzić ich zdolnośćdo czytania
planów.Podczas warsztatów nastolatkowie poznali kształt swojej miejscowości z perspektywy
planowania przestrzennego jak i również jej faktyczny rozmiar w skali urbanistycznej. Dzięki
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ćwiczeniom, w czasie których uczeń miał za zadanie nakreślić punkty i trasy swoich
codziennych aktywności, młodzi ludzie byli lepiej przygotowani do pytań zawartych
w ankiecie.
Sondaż zostałopracowany w oparciu o badania socjologiczno-etnograficzne[1] prowadzone
wcześniej, wśród uczniów gimnazjów. Z uwagi na niewielką wiedze dotycząca architektury
jak i urbanistyki miejsca zamieszkania (co zostało uwypuklone podczas pracy z mapą podczas
mini-warsztatów), zarówno wśród dzieci jak i dorosłych, pytania dotyczyły życia
codziennego i spostrzeżeń na temat najbliższego środowiska. Uczniowie gimnazjów mieli za
zadanienarysowaćtrasę dojścia do szkoły i ze szkoły, łącznie z przystankami, gdzie
zatrzymują się na krótkie rozmowy ze znajomymi, miejsca spotkań po szkole oraz ocenić stan
infrastruktury rekreacyjno-sportowej, z której korzystają.

Rys. 3. Jankowice, trasa z i do szkoły uczniów gimnazjum.
Fig. 3. Jankowice, village plan and route from and to school used by junior high school students
Źródło: Opracowanie własne

Badanie przeprowadzono na 72% uczniów w gimnazjum w Babicach, 64% w Mętkowie, 68%
w Jankowicach i 87% w Zagórzu, łącznie w sondażu brało udział 134 uczniów w gminie
Babice, co stanowi 73% wszystkich gimnazjalistów na badanym terenie.W czasie
wypełniania ankiet oraz wizji lokalnej zadawano pytania dotyczące kondycji, ambicji
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i sposobu postrzegania młodzieży przez ich opiekunów. Celem tej sondy było określenie
relacji oraz przybliżenie w jaki sposóbrodzice odbierają swoje dzieci i ich
rówieśnikówcałościowo, jako generację. Podczas badań terenowychdokumentowano miejsca,
które młodzież wskazała, jako cel wędrówek i spotkań. Przestrzenie te zostały
przeanalizowane pod kątem architektonicznym, urbanistycznym jak i również etnograficznosocjologicznym.

Rys. 2. Babice, trasa z i do szkoły uczniów gimnazjum.
Fig. 2. Babice, village plan and route from and to school used by junior high school students
Źródło: Opracowanie własne.

3. Nastolatek, jako obiekt badań
Młodzież, której poświęcony jest ten artykuł to uczniowie w wieku od 13 do 16 lat, czyli
w okresie dorastania, fizycznie i psychicznie zawieszeni pomiędzy światem dorosłych i dzieci
[2].Cały ten czas poświęcony jest na odkrywaniu na czym polega (i nie polega)
odpowiedzialność, wypracowywanie empatii oraz napowolnym oswajaniu się z wymaganiami
jakie stawia przed nimi przyszłość.Gimnazjaliści nie określają się ani jako dorośli ani jako
dzieci, przez co sami świadomi są swojego przejściowego statusu(w przeciwieństwie do
licealistów).
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Dzisiejsi nastolatkowie to pierwsze pokolenie, które nie zna świata bez nowoczesnych
technologii i jest z nimi całkowicie zżyte.Egzystują jednocześnie w świecie wirtualnym
i rzeczywistym, nie rozróżniając ich, scalając w jeden realny byt [2]. Aplikacje typu
Messenger sprawiają, że są ze sobą w stałym i nieprzerwalnym kontakcie, nie tylko
w wymiarze wymiany myśli czy informacji, ale również wizualnie. Dualizm ten najlepiej
obrazują gry typu pokemon go, gdzie nałożenie świata wirtualnego na rzeczywistywpisany
jest w scenariusz aplikacji, a wysłane za pomocą Snapchata zdjęcie, które znika po kilu
sekundach, odzwierciedla postawę życiową współczesnych gimnazjalistów, opierającą się na
ulotności, życiu tu i teraz. Większość młodych ludzi (91%), którzy zostali poddani sondażowi
posiada telefon komórkowyz dostępem do Internetu, można więc uznać, że różnice pomiędzy
miastem i wsią w tej dziedzinie zostały zasypane.
Zanurzenie w świecie nowoczesnych technologii odbierany jest przez rodziców dzisiejszych
gimnazjalistów jako przejaw infantylności, co teoretycznie prowadzi do konfliktu
pokoleniowego. Stosunek opiekunów do swoich dzieci zdaje się być oparty na dychotomii,
jednocześnie stawiane im są odpowiedzialne wymagania, z drugiej, wciąż traktowane są jak
dzieci. Podczas wywiadów, dorośli niechętnie przyjmowali pomysł tworzenia przestrzeni
publicznych, w których ich dzieci byliby poza kontrolą. Z zadowoleniem przyjmują stan
zastany, gdzie przestrzeń do wspólnego spotykania się podporządkowana jest aktywności
fizycznej, a młodzież zmuszona jest organizować spotkaniaw domu, pod stałą opieką
dorosłego. Swoją troskę motywują strachem o szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci.
Strach ten, nazwany przez Zygmunta Baumana irracjonalnym [3] i wpisującym się w cały
system mitów ponowoczesności, wciąż oddziałuje na przestrzeń publiczną niewrażliwą na
sferę społeczną na wsi.

4. Nastolatek jako użytkownik przestrzeni
Młodzież, która została poddana badaniu w przeważającej większości czuje się dobrze w
miejscu, w którym mieszka (ankieta wykazała, że odsetek osób, które pozytywnie odbierają
przestrzeń zamieszkania wynosi 68% w skali gminy). Uzasadniając swoje dobre odczucia,
odnoszą się do aktualnych tematów, funkcjonujących w mediach. Pojawia się temat smogu.
Młodzi ludzie wskazują czystość środowiska jako jeden z ważniejszych uwarunkowań, dzięki
którym przychylnie patrzą na swoją miejscowość. Twierdzą, że w ich otoczeniu nie istnieje
problem zanieczyszczenie powietrza. Przekonanie to nie jest jednak prawdą.Według danych
Zakładu IMGW – PIB, jakość powietrza w Gminie Babice nieznacznie odbiega od tej, jaka
występuje w dużych miastach Województwa Małopolskiego, również stanowiąc zagrożenie
dla zdrowia. Innymi czynnikami, które pozytywnie wpływają na odbiór miejsca zamieszkania
była bliskość chętnie odwiedzanych miejsc, niewielka, znająca się społeczność, otaczająca
zieleń orazniska przestępczość. Wielkość miejscowości podniesiona została do rangi wartości,
co może budująco wpływać na kształt lokalnej społeczności w przyszłości. Z drugiej strony,
w oczach młodych ludzi życie na wsi sprowadza się do schematu, gdzie miasto jest miejscem
niebezpiecznym, natomiast wieś stanowi azyl przed wszelkimi zagrożeniami, sondaż
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potwierdza, że większość dzisiejszych gimnazjalistów w przyszłości chciałoby pozostać
w swojej miejscowości.
Gimnazjaliści chętnie przebywają w grupie rówieśników, których znają ze szkoły [2]. Taki
kolektyw oparty nawięzi terytorialnej(tj. bliskości miejsca zamieszkania oraz wspólnym
przechodzeniu przez kolejne etapy edukacji), wpływa na wytworzenie silnej relacji
podbudowanejwspólnym przeżywaniem dorastania. Ważnym elementem życia grupy
gimnazjalistów jest tzw. „nudzenie się”, czyli swoisty „rytuał” polegający na wędrówkach czy
przesiadywaniu w określonych, znanych całej grupie lokalizacjach i obgadywanie stałych,
dobrze znanych tematów. W ankietach młodzież przyznała, że miejsce to powinno dawać
poczucie anonimowości, a jednocześnie jego użytkownicy powinni czuć się w nim
bezpiecznie.

Rys. 6. Mętków, plan miejscowości i trasa z i do szkoły uczniów gimnazjum.
Fig. 6. Mętków, village plan and route from and to school used by junior high school students
Źródło: Opracowanie własne

Ważna jest również bliskość miejsc, które dostarczają rozrywki i gdzie można rozproszyć
myśli. Takim miejscem jest galeria handlowa, którą jednak trudno znaleźć na wsi.Młodzież
zastępuje ją najbliższym substytutem, jak dyskont czy sklep wielobranżowy, obok którego
chętnie przebywa w gronie rówieśników. Innym punktem spotkań może być ławka, plac
zabaw, boisko sportowe czy schody przed kościołem, ale również internetowa gra w wersji
multiplayer, gdzie w czasie rzeczywistym, przy włączonym czacie, użytkownicy mogą
wymienić się wrażeniami z rozgrywki i porozmawiać na tematy z „życia offline”.
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Centralnym punkiem odniesienia, w codziennym użytkowaniu przestrzeni przez młodzież jest
szkoła. Podróż do i z miejsca nauczania, niesie ze sobą poza samym przemieszczaniem,
wymiar emocjonalny, społeczny. To w czasie tej wędrówki, wymieniane są wrażenia z całego
dnia, dzieli się przemyśleniami, czy wygłupia się w gronie najbliższych znajomych. Droga
łącząca dom ze szkołą, choć niekoniecznie w sposób świadomy, stanowi obok miejsc spotkań
grupy tzn. „miejscówek”, drugi ważny punkt socjalizacji młodych ludzi. Rozrost
miejscowości w sposób geometrycznie linearny, jeszcze bardziej wydłużający ulicowy plan
wsi [4], często wymusza na mieszkańcach zmianę sposobu przemieszczania, zmuszając
mieszkańców do poruszania się samochodami. Przykładowo główna ulica największej
z miejscowości gminy – Zagórza, ma prawie 4 kilometry długości, dodatkowo wąskie
chodniki i brak barier do ograniczenia prędkości sprawiają, że rodzice wolą przywozić dzieci
do szkoły samochodem, przez co mogą tracić w kontaktach z rówieśnikami.Prowadzić to
może do utrwalenia nawyków alienujących jednostkę w społeczeństwie.
Naturalną przewagą wsi wobec miasta jest bliskość i bogactwoterenów zielonych.
Ankietowana młodzież korzysta z otaczających łąk i lasów, chętniejjednak, kiedy są one
urządzone. Uczniowie wyżej cenią przestrzenie zielone z wyznaczonymi ścieżkami, trasami
rowerowymi oraz elementami małej architektury. Rzadko zapuszczają się, z punktu widzenia
pieszego, w gorzej dostępne obszary, pomimo względnie wysokiej atrakcyjności.Aplikacja
Pokemon Go zmieniła tę postać rzeczy, zmuszając grających do eksplorowania miejsc,
których wcześniej nie odwiedzali, może to być pomysł w jaki sposób zachęcać młodzież do
eksploracji bliskich im terenów.W wywiadach gimnazjaliści wyrażoną, często między
wierszami, tęsknotę czy raczej zazdrości w stosunku do miasta. Młodzi ludziew pewnym
sensie powtarzając postulat Davida Harveya „prawo do miasta”[5], nie jako przywilej
mieszkańców metropolii lecz prawo ogółu społeczeństwa. Wspominana galeria handlowa
jawi się jako najlepsze miejsce do spędzania wolnego czasu, obok kin czy kawiarni.

5. Gmina Babice – miejsce badań
Teren, którego mieszkańcy zostali poddani badaniu, jest gminą wiejska położoną
w Powiecie Chrzanowskim, w zachodniej części województwa małopolskiego. Gmina składa
się z siedmiu sołectw, gdzie tylko 4 z nich posiadają gimnazjum [7]. Badana jednostka
administracyjna rozciąga się pomiędzy zachodnim krańcem grzbietu tenczyńskiego, a doliną
rzeki Wisły, przez co ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane, (strome zbocza
znajdują się w Zagórzu, Wygiełzowie i Babicach, natomiast całkowicie płaski teren wyróżnia
Mętków, Jankowice, Olszyny i Rozkochów). Około 45% obszaru stanowią lasy, w większości
liściaste(bukowe). Gmina w całości stanowi otulinę dla Tenczyńskiego Parku
Krajobrazowego, który zajmuje szóstą część tej jednostki administracyjnej. Obszar objęty
badaniem zamieszkuje obecnie 9005 osób[6]. Przyrost ludności zawdzięcza dodatniemu saldu
migracji, a liczba urodzeń mieszkańców wpisuje się w tendencje krajowe. Przekłada się to na
niechęć władz gminy do uregulowania gospodarki przestrzennej zarządzanego terenu, mając
nadzieje, że liberalna polityka przy wydawaniu zezwoleń na budowę wpłynie na szybszą
migrację z zewnątrz. Prowadzi to, a co już jest zauważalne, do chaotycznej zabudowy
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i niekontrolowanego rozrostu miejscowości wzdłuż głównych arterii, wydłużając
nienaturalnie wsie, tworząc wielokilometrowe pasma zabudowy jednorodzinnej, w linii
ruchliwych ulic [7].
Przez analizowany teren przebiega droga krajowa nr 44, która stanowi jedną z pięciu
głównych dróg łączących konurbację Śląską z Krakowem. Trasa ta jest jedną z najkrótszych
alternatyw dla autostrady A4, przez co jest chętnie uczęszczana przez samochody ciężarowe,
stanowiąc
potencjalne
zagrożenie
dla
mieszkańców,
zwłaszcza
Babic
i Wygiełzowa. Droga biegnie przez całą szerokość gminy, tworząc barierę urbanistyczną dla
mieszkańców okolicznych sołectw, chcących się komunikować inaczej, niż za pomocą
samochodu.

Rys. 5. Plac zabaw w Zagórzu
Fig. 5. Playground in Zagórze
Źródło: Opracowanie własne

Tuż obok Babic, w Wygiełzowie znajduje się nadwiślański park etnograficzny, który wraz
z amfiteatrem oraz górującym nad okolicą zamkiem Lipowiec stanowi główna atrakcję
turystyczną. W przyszłości ma stać się centrum rekreacyjno-festiwalowym dla całego powiatu
chrzanowskiego. Organizowane są tu różnego typu wydarzenia m.in. Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, Zlot Wiedźm i Czarownic na Zamku Lipowiec,
Turniej Rycerski, Ziemniaczysko pod Lipowcem czy kiermasz ludowego rękodzieła. Sam
rezerwat etnograficzny stanowi punkt oparcia dla całego planu rozwoju gminy pod kątem
turystyki.
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Nastolatek na wsi

Wbrew opinii uczniów, wyrażonej w ankietach, władze gminy poczyniły znaczący
wysiłek w kierunku urozmaicenia mieszkańcom przestrzeni publicznej. W latach 2012-16na
terenie gminy Babice stworzono szereg obiektów sportowych i rekreacyjnych. Sołectwa
wzbogaciły się o place zabaw oraz siłownie zewnętrzne. Na wałach przeciwpowodziowych
w Mętkowie, w południowej części miejscowości, zlokalizowano drogę rowerową, będącą
fragmentem EuroVelo 4 łączącej Roscoff w Bretanii z Kijowem na Ukrainie.Na terenie Babic
utworzono wielofunkcyjne centrum sportowe, w którego obrębie znajdują się m.in. boisko
Orlik, kort tenisowy oraz boisko do gry w siatkówkę. Miejsca te są chętnie odwiedzane przez
młodych ludzi, jednak posiadają wyłącznie funkcję sportową, a w przypadku placu zabaw są
przeznaczone dla innej kategorii wiekowej odbiorców. W każdej z analizowanych wsi istnieje
świetlica, nie są one jednak chętnie odwiedzane. Pomimo tego wysiłku młodzież w gminie
narzeka na brak dostępu do kultury. 62% badanych uznało, że przez miejsce zamieszkania,
ma utrudniony dostęp do instytucji kultury takich jak kino czy teatr. 34% uczniów przyznało,
że musi dojeżdżać do innej miejscowości aby realizować swoje zainteresowania.
Tabela 1

zainteresowanie
Sport

Pozaszkolne zainteresowania/ hobby
Gry
Zajęcia
Literatura
Sport
komputerowe
artystyczne
czytanie
Internet
muzyczne
36%
32%
18%
2%

oglądan
ie
TV
2%

brak
10%

Źródło: Opracowanie własne

Zwracając uwagę na potrzeby wynikające z etapu rozwoju gimnazjalistów, wspomniana
wcześniej potrzeba socjalizacji i akceptacji nie ma odzwierciedlenia w infrastrukturze
analizowanych miejscowości. Badania wskazują, że najczęstszymi miejscami spotkań są
wyżej wymienione obiekty sportowe, jednakże nie są one dostosowane funkcji jakimi są
rozwijanie kontaktów i uspołecznianie młodzieży. Brak placów czy skwerów gdzie można
porozmawiać i spotkać się ze znajomymi, zastępowane są przez miejsca zaadoptowane przez
samą młodzież, choć niekoniecznie są do tego przeznaczone. Przystosowane zostały do tego
celu m.in. schody do instytucji publicznych, ławki przy sklepach czy ścieżki rowerowe
i boiska sportowe. Popularnymi miejscami zastępczymi, gdzie odbywa się „nudzenie się” jest
sklep Biedronka i Orlik w Babicach, boisko sportowe i sklep spożywczy w Jankowicach,
ścieżka rowerowa w Mętkowie oraz sklep Spar, plac zabaw czy schody przed kościołem w
Zagórzu. Sam proces spędzania wolnego czasu młodzieży na wsi posiada pewien schemat.
Ważna jest bliskość sklepu, gdzie młodzi ludzie zaopatrują się w przekąski, ale również w
napoje energetyczne, które są jedyną dostępną używką dla tej kategorii wiekowej. Następnie
przechodzą w inne wspomniane miejsca, dobywając wcześniej opisane spotkanie. Dzięki
temu schematowi można dokładnie prześledzić ścieżki przemieszczania się młodych ludzi,
a w konsekwencji uwzględnić je w planowaniu miejscowości.

Przestrzeń czasu wolnego młodzieży na obszarach wiejskich

155

Powrót ze szkoły jest kolejnym ważnym rytuałem w życiu młodego człowieka. Rysunki2, 3, 5
i 6 przedstawiają trasy uczniów z miejsca nauczania do domu oraz przystanki, na rozmowy ze
znajomymi. Ścieżki te najczęściej przebiegają wzdłuż głównych arterii, wokół których
rozpościera się dana miejscowość. Główne drogi w analizowanych wsiach podporządkowane
są ruchowi kołowemu, przez co podróż ucznia może być nie tyle nie wygodna, a nawet może
stać się niebezpieczna. Szerokości chodników ograniczone są do minimum,ze względu na
historyczny układ miejscowości, przestrzeń pomiędzy budynkami jest na tyle wąską, że
zdecydowano się zrezygnować ze ruchu pieszych na rzecz drogi asfaltowej. Wyjątkiem są
tutaj Babice, gdzie stworzono ścieżkę pieszą łączącą park etnograficzny z kościołem, na trasie
której znajduje się również szkoła. Pomimo tego udogodnienia, nie jest to najczęściej
wybierana trasa przez uczniów tutejszego gimnazjum. Można jedynie przypuszczać, że jest to
spowodowane brakiem jakichkolwiek usług wzdłuż tego ciągu oraz jej lokalizacja
w północnej części miejscowości, gdzie jest niewiele zabudowań.

Rys. 6. Zagórze, trasa z i do szkoły uczniów gimnazjum
Fig. 6. Zagórze, route from and to school used by junior high school students
Źródło: Opracowanie własne.

Punkty przystankowe, gdzie młodzi ludzie zatrzymują się aby porozmawiać, zlokalizowane są
najczęściej na skrzyżowaniach. Dzieje się to tuż przed rozdzieleniem się i pójściem do
własnych domów. Określenie tych miejsc powinno mieć odzwierciedlenie w planowaniu
przestrzeni publicznych z możliwością odpoczynku i konwersacji. Pomimo tych obserwacji,
istnieje niechęć lokalnej społeczności do tworzenia tego typu obiektów. Wynika to
zespołecznego problemu, jakim została dotknięta gmina, alkoholizmu. Zauważa to również
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młodzież, uznając problem nietrzeźwych osób na wsi za największą przeszkodę
w użytkowaniu przestrzeni publicznej (najwięcej w Mętkowie 50% ankietowanych uczniów).

7.

Propozycje zmian dla analizowanego regionu

Gmina Babice mimo licznych inwestycji w infrastrukturę rekreacyjno-sportową, zważając na
ograniczony budżet, nie jest w stanie zapewnić swoim młodym mieszkańcom udogodnień,
jakimicieszą się ich rówieśnicy dorastający w mieście. Rozwiązaniem może być
decentralizacja obiektów sportowych oraz urozmaicenieprzestrzeni publicznych. Rozwijając
istniejące leśnie ścieżki spacerowe i umożliwiając poruszanie się nimi rowerami, skrócono by
czas przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami w gminie w sposób
znaczący. Przykładowo obecnie aby przemieścić się z centrum Zagórza do Orlika w Babicach
potrzeba około 25 minut jazdy. Wyznaczając trasę leśnym traktem pomiędzy Małym
a Dużym grodziskiem skrócono by ten czas o 10 minut. Trasa ta byłaby również
bezpieczniejsza ponieważ omijałaby ruchliwą trasę nr 44.
Wszystkie miejscowości w gminie oparte są na planie linearnym rozciągając się wzdłuż
jednej głównej ulicy, której ruch całkowicie podporządkowany jest pojazdom mechanicznym.
Zrównanie ruchu pieszego i kołowego w centralnych częściach osady, ułatwi osobom
nieposiadającym jeszcze prawa jazdy poruszanie się po swojej wsi. Powinien również
spowodować ożywienie kontaktów wśród wszystkich mieszkańców, pogłębiając relacje
wśród sąsiadów i minimalizując ewentualne konflikty społeczne tworząc również miejsca
spotkań gdzie można odpocząć i porozmawiać.
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PRZESTRZEŃ CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY NA
OBSZARACH WIEJSKICH. (NA PRZYKŁADZIE WSI BABICE,
JANKOWICE, MĘTKÓW I ZAGÓRZE W GMINIE BABICE)
Streszczenie
Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie jak współcześni nastolatkowie odnajdują się w
przestrzeni, która została zaprojektowana i na setki lat została podporządkowana jednej
funkcji - produkcji rolnej, a dziś pozostaje przestrzenią niezdefiniowaną, swoistą hybryda
miasta i wsi, bez kin, bez teatrów i restauracji, równolegle porzucając swój agrarny charakter.
Przy pomocy ankiet, badań etnograficznych, wywiadów indywidualnych i mini-warsztatów
wprowadzających młodzież w zagadnienia planistyczne własnych miejscowości, powstawał
raport oraz analizy ruralistyczne przybliżające zagadnienia związane z organizacją
alternatywnych przestrzeni do spędzania wolnego czasu wobec braku stworzonej w tym celu
infrastruktury. Wskazanie i zdefiniowanie miejsc gdzie spotyka się młodzież, szlaków
codziennych wędrówek, typów aktywności i stosunku do tradycji da praktyczne wskazówki
przy organizowaniu stref wypoczynku dopasowanych do współczesnej młodzieży, ponadto
może okazać się pomocne przy kreowaniu polityki społeczno-przestrzennej przez instytucje
i organizacje samorządowe.

LEISURE TIME OF THE YOUTH IN RURAL AREAS.
(BASED ON THE EXAMPLES OF BABICE, JANKOWICE AND
MĘTKÓW AND ZAGÓRZE INTHE BABICE MUNICIPALITY)
8. Summary
The article seeks to answer the question of how contemporary teens find themselves in
a space that has been designed for and for hundreds of years has been subordinated to one
function – agricultural production; and which to day remains undefined space,
a hybrid of city and countryside, without cinemas, without theatres and restaurants,
abandoning it sagrarian character. With the help of questionnaires, ethnographic studies,
individual interviews and mini-workshops introducing young people to the planning issues of
their own towns, a report and a rural analysis was developed, bringing together the issues
related to the organisation of alternative spaces for leisure in the absence of leisure
infrastructure. The indication and definition of places where young people meet, routes of
daily activities, types of activity and attitude towards traditions will give practical tips for
organising leisure zones adapted to contemporary youth, and may also help in the creation of
social and spatial policies by institutions and local government organisations.

